
 | DOSTAWCY URZĄDZEŃ, MATERIAŁÓW I USŁUG DO DRUKU CYFROWEGO WIELKOFORMATOWEGO |

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

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 komplekso-
wych rozwiązań do produkcji reklamy wielkoformatowej. Jesteśmy jednym z czołowych 
producentów mediów do druku w Europie. Potwierdzeniem wysokich standardów jest 
wdrożony system jakości ISO 9001:2015.
Firma 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 wie-
lu innych. Kilka tysięcy instalacji świadczy o ogromnym doświadczeniu i profesjonalizmie.

AGFA NV ODDZIAŁ W POLSCE
ul. Jutrzenki 137A
02-231 Warszawa
AGFA NV Oddział w Polsce
ul. Jutrzenki 137A
02-231 Warszawa
tel. 22 31 11 900
info.pl@agfa.com
agfa-polska.pl

W portfolio AGFA Graphics znajdują się plotery UV z utrwalaniem LED z rodzin  
Anapurna, Oberon oraz Jeti. Hybrydowe modele Anapurna występują w czterech modelach 
różniących się szerokością: H1650i, H2050i, H2500i oraz najszerszy H3200i, dający 
możliwość zadruku na mediach szerokości 3,2 m. Dostępny jest model z płaskim stołem 
FB2540i oraz typowo rolowy ploter o szerokości 3,2 m – RTR3200i. Najwydajniejsze 
plotery to seria Jeti: Jeti Mira ze stołem stałym do zadruku materiałów płaskich oraz 
rolowych, a także Jeti Tauro – hybrydowy ploter w dwóch szerokościach: 2,5 m oraz 
3,3 m i kilkunastu konfiguracjach. Trzema tegorocznymi nowościami są plotery: rolowy 
Oberon o szerokości 3,3 m, Jeti Tauro H3300UHS – ploter hybrydowy z możliwością 
druku do 600 m2/h – oraz kolejna generacja plotera do sublimacji Avinci CX3200.

MEDIA IKONOS SP. Z O.O
ul. Gosławicka 2D
45-446 Opole
tel. 77 458 16 81
fax 77 458 16 82

biuro@ikonosmedia.eu
www.ikonos.pl

IKONOS – najszerszy wybór materiałów i atramentów do druku wielkoformatowego  
w Polsce. Produkowane w Opolu materiały cechują się najwyższą jakością, trwałością, 
oddają szeroki gamut barw, umożliwiają druk w wysokich rozdzielczościach  
i jednocześnie wysokich prędkościach. Portfolio produktów firmy obejmuje m.in. ta-
pety, laminaty UV, folie samoprzylepne typu monomer, polimer, materiały 
do systemów roll-up, backlity do podświetleń, a także produkty eko, takie jak  
folie PP czy folie PET (PCV free). Firma posiada oddziały w: Warszawie, Gdańsku,  
Poznaniu i Krakowie.

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 dostarcza kompleksowe rozwiązania do druku LFP – urządzenia, akcesoria 
oraz media. Oferuje plotery japońskiej marki EPSON do druku sublimacyjnego,  
ekosolwentowego, żywicznego, UV, pigmentowego i DTG; plotery UV marek HandTop  
i Gongzheng; przemysłowe drukarki do sublimacji HOMER i Gongzheng, ponadto plotery 
tnące Graphtec i Summa; oczkarki, laminatory, trymery, systemy do przechowywania 
mediów; podłoża do druku cyfrowego: canvasy, tapety, folie okienne, tkaniny; media 
specjalistyczne na trudne powierzchnie; wielkoformatowe ekologiczne media arkuszowe 
do druku UV.

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 promo-
cyjnych 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.

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 oferuje plotery MIMAKI drukujące w technologiach UV LED, solwent  
– 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.

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 mas-
zyn i urządzeń do druku cyfrowego, a także sprzedaż ploterów. MAGENTA VISION jest 
autoryzowanym dealerem maszyn do druku cyfrowego marki TECKWIN, HANWAY oraz 
GRANDO. Zapraszamy do kontaktu.

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. 

USŁUGI POLIGRAFICZNO- 
-REKLAMOWE PASJA  
JACEK STENCEL
ul. Nowy Świat 23A
43-190 Mikołów
tel. 32 2260789

biuro@pasja.com.pl
www.pasja.com.pl

Drukarnia PASJA to efekty specjalne i uszlachetnianie druku, ale też druk wielkoformatowy 
w nowoczesnej technologii HP Latex, stosowanej przez nas od wielu lat. Dzięki kolejnej 
maszynie drukującej także bielą zyskaliśmy możliwość zastosowania materiałów do tej pory 
zarezerwowanych dla działu sitodruku. Teraz pojedyncze oraz wielkoformatowe wydruki 
na podłożach ciemnych, metalizowanych czy przeźroczystych nie stanowią problemu.
Naszą ofertę uzupełniliśmy o druk naklejek dwustronnie białych, które nadają się m.in. 
do oklejenia witryn sklepowych.

SOFTPLAST LIDIA 
PAWLACZYK-VAN STRAATEN
ul. Rzgowska 20
62-504 Rumin
tel. 63 245 89 37

biuro@softplast.pl
www.softplast.pl

Rozwiązujemy problemy związane z wydajnością produkcji, minimalizacją odpadów 
oraz brakiem wykwalifikowanego zespołu. Pomagamy naszym klientom dobierać  
odpowiednie urządzenia, by zautomatyzować produkcję, dzięki czemu oszczędzają czas  
i zasoby ludzkie. W naszej ofercie znajdą Państwo: zgrzewarki, stoły do cięcia i trymery, 
automaty szyjące, oczkarki, laminatory, kalandry, przecinarki do rolek oraz akcesoria.
Oferujemy urządzenia światowych producentów, takich jak: JoPeVi, Flexa, Matic, 
Forsthoff, Inglet, Forsstrom, Ribamatic, Carmo.
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