
OKI EUROPE (POLSKA)
ul. Domaniewska 42
02-672 Warszawa
Osoba kontaktowa:
Tomasz Ziędalski
tel. 22 44 86 500
tomasz.ziedalski@okieurope.com
www.oki.com/pl

OKI Europe to jeden z czołowych producentów urządzeń drukujących dla branży 
usługowej oraz graficznej. Posiadamy w ofercie między innymi drukarki Pro8432WT 
do wydruków termotransferowych z możliwością użycia podkładu w kolorze białym, 
drukarki Pro9541WT do wykonywania transferów hybrydowych, rolowe drukarki etykiet 
serii Pro1000 oraz urządzenia Pro9541/42 do druku graficznego na różnych podłożach, 
w tym torbach papierowych. 

L-SHOP-TEAM SP. Z O.O.
ul. Opatkowicka 10B
30-499 Kraków
tel. 12 446 78 10

info@l-shop-team.pl
www.l-shop-team.pl

Dystrybutor hurtowy L-SHOP-TEAM (40 lat na rynku) oferuje największy w Europie 
wybór tekstyliów reklamowych, sportowych, biznesowych i roboczych. Również produkty 
z usuwalną metką, z recyklingu, sublimacyjne oraz tekstylia gotowe do druku DTG.
Aż 6300 artykułów pod jednym dachem od 120 producentów: bags2GO, miners mate, 
Neutral, Beechfield, Next Level Apparel, Fruit of the Loom, Sol’s, Regatta, Atlantis, 
Premier i wiele innych. Dla drukarń i hafciarń – oferta akcesoriów do nadruku i haftu 
(folie, nici) oraz prasy marki Stahls. Wysokie stany magazynowe, comiesięczne zestawy 
produktów do testowania, neutralne katalogi online, usługa newslettera i inne produkty 
wspierające sprzedaż. Zapraszamy!

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 autoryzowanym dystrybutorem urządzeń i materiałów do druku na teks-
tyliach. Oferta obejmuje najnowsze plotery do sublimacji marki EPSON (EPSON  
SC-F10000/10000H fluo); do druku DTG (EPSON SC-F3000), zestawy do druku DTF 
MAX60 oraz plotery sublimacyjne HOMER, GONGZHENG; prasy i kalandry Transmatic; 
atramenty i papiery sublimacyjne (m.in. Neenah Coldenhove B.V.), tekstylne podłoża do 
druku. API.PL oferuje urządzenia do sitodruku marki ROQ oraz farby (Rutland, UnionInk, 
MagnaColours), materiały transferowe i akcesoria do sitodruku (Easiway). Rozszerzeniem 
oferty zdobienia tekstyliów są folie flex i flock (Plotterfilms, SEF, VESLINE).

 | DOSTAWCY URZĄDZEŃ, MATERIAŁÓW I USŁUG W ZAKRESIE DRUKU NA TEKSTYLIACH |

EPSON EUROPE B.V. SP. Z O.O.
Oddział w Polsce
tel. 22 375 75 13
lfp@epson.pl
www.epson.pl

• SURECOLOR SC-F3000 – szybki model DTG do druku wysokonakładowego. Dwie 
głowice, 1,5-litrowe worki z tuszem, druk na ubraniach do 29,5 mm grubości.

• SURECOLOR SC-F10000/F10000H – sublimacyjne drukarki przemysłowe, 4 lub 6 
dużych głowic, 3- lub 10-litrowe zasobniki na atrament, system wymiany „hot-swap" 
ograniczający przestoje. Prędkość do 255 m²/h.

• SURECOLOR SC-F100/F500 – najmniejsze urządzenia sublimacyjne A4/A1 z syste-
mem stałego zasilania w atrament.

• MONNA LISA ML-8000 – przemysłowy druk bezpośrednio na tkaninach (DTF)  
z 8 głowicami Precision Core; drukuje z prędkością 290 m²/h. Druk atramentami 
kwasowymi, reaktywnymi, pigmentowymi oraz dyspersyjnymi.

EKSTREME WOJCIECH KRÓLIK
ul. Trakt Lubelski 410
04-667 Warszawa
tel. 22 740 44 16
tel. kom. 515 174 789

contact@ekstreme.pl
www.ekstreme.pl

Dystrybutor urządzeń i produktów wiodących marek: DTG Digital, Compress UV, OKI, Afinia Label, 
D.P.R., Forever.
• DTG Digital – drukarki DTG do tekstyliów, oprogramowanie, tusze, urządzenia wspomagające.
• OKI – drukarki termotransferowe i drukarki rolowe do etykiet z białym tonerem.
• Compress – drukarki UV z płaskim stołem, tusze UV.
• Afinia Label – cyfrowe drukarki do pełnokolorowego druku etykiet z roli, urządzenia wykańczające.
• D.P.R. – urządzenia wykańczające do etykiet.
• Forever – papiery i folie do termotransferu.
Do wszystkich sprzedawanych przez nas rozwiązań oferujemy pełen zakres materiałów 
eksploatacyjnych, wsparcie techniczne oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

http://www.oki.com/pl
http://www.l-shop-team.pl
http://www.api.pl
http://www.epson.pl
http://www.ekstreme.pl

