
| DOSTAWCY ROZWIĄZAŃ, MATERIAŁÓW I USŁUG DO DRUKU W WIELKIM FORMACIE |

AMAGRAF SP. Z O.O. SP. K.
ul. A. Struga 23
95-100 Zgierz
tel. 42 716 99 99
biuro@amagraf.pl
www.amagraf.pl

Amagraf zajmuje się dostarczaniem urządzeń poligraficznych do druku cyfrowego, wielko-
formatowego oraz maszyn introligatorskich. Każdy klient może liczyć na profesjonalny 
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, zaopatrzyć się w materiały eksploatacyjne oraz 
części zamienne. Jesteśmy autoryzowanymi partnerami marek Canon, Mutoh, Duplo, OKI, 
Develop oraz dystrybutorem specjalistycznych czyściw poligraficznych.

Zapraszamy na strony www: introligatorskie.pl • solwentowe.pl

API.PL SP. Z O.O.
ul. Okrężna 37, Rąbień
95-070 Aleksandrów Ł.
tel. 42 250 55 95
fax 42 250 55 94 
zamowienia@api.pl
www.api.pl 

API.PL jest dystrybutorem urządzeń drukujących, urządzeń do postprodukcji, mediów 
do druku LFP – do produkcji reklamowych, znakowania i elementów wystroju wnętrz 
(home decor). Oferujemy plotery japońskiej marki EPSON: do sublimacji, ekosolwentowe, 
żywiczne, UV, pigmentowe oraz DTG; plotery UV HandTop, Gongzheng, przemysłowe 
drukarki do sublimacji HOMER, Gongzheng. W ofercie posiadamy plotery tnące Graphtec 
oraz akcesoria do postprodukcji: oczkarki, laminatory (Ecoroll, Lamidesk) i trymery; system 
do przechowywania mediów oraz akcesoria do aplikacji PLASTGrommet.

API.PL SP. Z O.O.
ul. Okrężna 37, Rąbień
95-070 Aleksandrów Ł.
tel. 42 250 55 95
fax 42 250 55 94 
zamowienia@api.pl
www.api.pl 

API.PL posiada w ofercie wysokiej jakości PODŁOŻA do różnych technologii druku cyf-
rowego – DECAL, DRYTAC, GENERAL FORMULATIONS, GUANGDONG, CARTONGRAF, 
SMS oraz marki własnej VESLINE. W asortymencie dostępne są canvasy, tapety, tkani-
ny – flagowe, ręcznikowe, HOME DECOR, folie okienne, m.in. szronione, laminaty oraz 
podłoża specjalistyczne – tkaniny antyalergiczne EVOLON, media magnetyczne, na trudne 
powierzchnie (m.in. na asfalt i beton), media niszowe oraz nośniki do druku offsetowego 
i wielkoformatowe media arkuszowe do druku UV, m.in. ekologiczne płyty EXCELLENT  
i Resilient Plus OPPBOGA.

ARGO CARD SP. Z O.O.
ul. Krynicka 1
80-393 Gdańsk
tel. 58 55 43 623
fax 58 55 43 635
sekretariat@argocard.com
www.argocard.com

Argo Card sp. z o.o. jest największym polskim producentem kart plastikowych oraz 
wiodącym dostawcą związanych z nimi usług poligraficznych. Firma specjalizuje się w 
druku, personalizacji, mailingu i obsłudze systemów zarządzania relacjami z klientem. 
Czołowa pozycja w Polsce jest wynikiem 26-letniego doświadczenia i przestrzegania 
najwyższych standardów jakości. Obsługujemy największe programy lojalnościowe w 
Polsce. Zaufanie naszych klientów jest dla nas zawsze największą nagrodą.

REPROGRAF-GRAFIKUS SA
ul. Wolska 88 
01-141 Warszawa
tel. 22 539 40 00
info@reprograf-grafikus.com.pl
www.reprograf-grafikus.com.pl

Firma posiada w swojej ofercie:
• Mimaki: plotery drukujące w technologiach UV LED, solvent – urządzenia rolowe 

i stołowe.

Kontakt:
Piotr Białowieżec, tel. 698 698 628, Bialowiezec.piotr@reprograf-grafikus.com.pl

PLASTICS GROUP 
ul. Kolumba 40 
02-288 Warszawa
tel. 22 575 08 00
www.plastics.pl

Plastics Group jest czołowym dystrybutorem wysokiej klasy produktów mających zasto-
sowanie w wielu sektorach rynku, w tym w reklamie, budownictwie (elewacje i wnętrza), 
przemyśle, opakowaniach i poligrafii. 
Oferujemy szeroką gamę podłoży do druku wielkoformatowego, cyfrowego i sitodruku, 
folie samochodowe oraz drukarki wielkoformatowe wraz z mediami. Oddziały firmy 
rozmieszczone są na terenie całego kraju i gwarantują naszym klientom szybkość  
i kompleksowość usług.

ATRIUM CENTRUM  
PLOTEROWE SP. Z O.O.
ul. Gosławicka 2D
45-446 Opole
tel. 77 458 16 81
fax 77 458 16 82
biuro@atrium.com.pl
www.atrium.com.pl

Atrium Centrum Ploterowe od 1993 r. jest wiodącym polskim dostawcą kompleksowych 
rozwiązań do produkcji reklamy wielkoformatowej. Jesteśmy jednym z czołowych 
producentów mediów do reklamy wielkoformatowej w Europie. Potwierdzeniem wysokich 
standardów jest wdrożony system jakości ISO 9001:2015.
Atrium jest wyłącznym dystrybutorem wielkoformatowych drukarek firmy Mutoh 
(żywicznych, LED UV, sublimacyjnych), wielkoformatowych drukarek LED UV firmy 
EFI, ploterów tnących Summa, laminatorów i trymerów Neolt, oprogramowania Onyx 
oraz wielu innych. Kilka tysięcy instalacji świadczy o ogromnym doświadczeniu 
i profesjonalizmie.

EPSON EUROPE B.V. SP. Z O.O.

Oddział w Polsce

tel. 22 375 75 13

lfp@epson.pl

www.epson.pl

Nowe urządzenia serii Epson SureColor F zapewnią najwyższą jakość w przypadku 
druku nisko- i średnionakładowego na tkaninach poliestrowych i artykułach promocy-
jnych bez wcześniejszego przygotowania. Sercem naszych drukarek są wysokowydajne 
głowice drukujące PrecisionCore TFP. Zostały zaprojektowane z myślą o wyjątkowej 
jakości przy dużych szybkościach drukowania i są zaopatrzone w nasze atramenty 
sublimacyjne. Atramenty te zostały specjalnie opracowane wraz z papierem transfe-
rowym, aby zapewnić doskonałe uwalnianie atramentu podczas sublimacji na wielu 
różnych przedmiotach.

MAGENTA VISION POLSKA  
SP. Z O.O.
ul. Puławska 34 bud. 26A
05-500 Piaseczno
tel. 606 209 117
support@magenta-vision.com
www.magenta-vision.com

MAGENTA VISION jest europejskim dostawcą rozwiązań w szerokim i superszerokim 
formacie maszyn drukarskich. Produkuje najwyższej jakości atramenty UV, UV LED, Eco 
Solvent, Hard Solvent, a także płynne powłoki do gruntowania trudnych powierzchni 
oraz laminaty zabezpieczające wydruki. Firma oferuje również serwis techniczny maszyn 
i urządzeń do druku cyfrowego, a także sprzedaż ploterów. MAGENTA VISION jest 
autoryzowanym dealerem maszyn do druku cyfrowego marki TECKWIN oraz GRANDO. 
Zapraszamy do kontaktu.

LFP INDUSTRIAL SOLUTIONS 
SP. Z O.O. 
ul. Kwidzyńska 4
51-416 Wrocław
tel. 71 321 98 83
office@lfp-industrial.pl
www.lfp-industrial.pl

Autoryzowany dystrybutor marek Durst Group AG, Elitron IPM S.r.l, MASSIVit, Vanguard, 
Bullmer oraz integrator przemysłowych urządzeń cyfrowych, zarówno do druku, druku 
3D, jak i dalszych etapów przetwarzania. Najlepsi inżynierowie serwisu, wyposażeni 
w  profesjonalną wiedzę i wyspecjalizowane narzędzia, zapewniają bezpieczeństwo 
i ciągłość produkcji w każdej drukarni. UWAGA, nowość w ofercie: niezawodna techno-
logia druku UV LED na urządzeniach płaskich typu flatbed oraz roll-to-roll amerykańskiej 
marki Vanguard. Umów się i odwiedź centrum demonstracyjne we Wrocławiu. Szczegóły 
na www.lfp-industrial.pl.

SCORPIO SP. Z O.O.
ul. Brukowa 28A
91-341 Łódź
tel. 42 613 50 92
digital@scorpio.com.pl
www.scorpio.com.pl

SCORPIO Sp. z o.o. to jeden z wiodących dostawców materiałów i maszyn dla takich dziedzin po-
ligrafii, jak: fleksodruk, offset, introligatornia, tampondruk, znakowanie laserowe i druk cyfrowy.
Dla segmentu druku wielkoformatowego oferujemy następujące rozwiązania:
• oprogramowanie do optymalizacji procesów produkcyjnych firmy Hybrid Software;
• plotery UV-LED, płaskie i roll-to-roll, szwajcarskiej firmy swissQprint;
• drukarki inkjet do zadruku opakowań tekturowych firmy Xante;
• zgrzewarki do banerów, plandek i materiałów technicznych firmy Miller Weldmaster;
• tapety i canvas do zadruku cyfrowego firmy BN International.
Do wszystkich oferowanych rozwiązań zapewniamy doradztwo techniczne na etapie 
wdrożenia oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 
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