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

contact@ekstreme.pl
www.ekstreme.pl

Dystrybutor na Polskę urządzeń i produktów DTG Digital, OKI, Afi nia Label, D.P.R., 
Compress UV, Forever.
• DTG Digital – drukarki, oprogramowanie, atramenty do druku bezpośredniego na 

tekstyliach, urządzenia wspomagające.
• OKI – drukarki z białym tonerem do druku na mediach do transferu na tekstylia 

i podłoża twarde.
• Forever – wysokiej jakości papiery i folie do termotransferu.
• Compress UV – drukarki UV z płaskim stołem, atramenty UV
• Afi nia Label – cyfrowe drukarki do pełnokolorowego druku etykiet z roli w technologii 

memjet i ledowej, urządzenia wykańczające.
• D.P.R. – urządzenia wykańczające do etykiet.

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

API.PL jest bezpośrednim importerem urządzeń i materiałów do druku wielkoforma-
towego i sitodruku.
Wyłączny dystrybutor urządzeń fi rmy EPSON do DRUKU SUBLIMACYJNEGO oraz DTG, 
PRAS I KALANDRÓW marki TRANSMATIC, PRZEMYSŁOWYCH DRUKAREK SUB-
LIMACYJNYCH i do DRUKU BEZPOŚREDNIEGO na tekstyliach marki Homer Textile.
API.PL to również szeroka oferta URZĄDZEŃ I FARB SITODRUKOWYCH: m.in. ame-
rykańskiej fi rmy M&R, fi rm Rutland, Union Ink, Minerwa, CPC, Virus.
Kilkanaście lat na rynku i autoryzowany serwis to gwarancja jakości usług fi rmy API.PL.
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EPSON EUROPE B.V.
ODDZIAŁ W POLSCE
ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
tel. 22 357 75 00

LFP@epson.pl
www.epson.pl

Rozwiązania Epson do druku na tekstyliach: 
• SureColor SC-F2000 – drukarka DTG do szybkiego druku bezpośrednio na ko-

szulkach, torbach i innych materiałach z bawełny; 
• drukarki sublimacyjne Epson SureColor SC-F6200 (44", druk do: 63,4 m2/h),  

SureColor SC-F7200 (64", druk do: 58,9 m2/h) oraz nowość SureColor SC-F9300 
(64", druk do: 108,6 m2/h) do transferowego druku na poliestrach, fl agach, odzieży 
sportowej, ubraniach, akcesoriach i materiałach promocyjnych;

• atramenty sublimacyjne Epson UltraChrome DS;
• papiery sublimacyjne DS Transfer Multi-Purpose oraz DS Transfer Production.

INTEGART SP. Z O.O.
ul. Maszynowa 1
55-330 Błonie
tel. 71 31 53 191
biuro@integart.com.pl 
www.integart.com.pl

Integart Sp. z o.o. jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów tkanin wykorzy-
stywanych w branży reklamowej oraz dekoracji wnętrz. W swojej ofercie fi rma posiada 
produkty takich marek, jak Apex Premium oraz Aurich Textilien. Tkaniny Aurich Textilien 
to nowość w ofercie Integart. Są to tkaniny dedykowane do druku przy użyciu HP Latex. 
Posiadają specjalne powleczenie, dzięki któremu zadruk w tej technologii jest jeszcze 
trwalszy.

DIGIPRINT SP. Z O.O.
ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa
tel. 22 295 03 80
fax 22 295 03 91
wielki_format@digiprint.pl
www.digiprint.pl

Digiprint dostarcza innowacyjne oraz kompleksowe systemy dla rynku poligrafii. 
W portfolio fi rmy znajdują się maszyny fi rmy HP oraz d.gen drukujące bezpośrednio 
na  tekstyliach:
• HP Latex 3600 i 3200 oraz HP Latex 1500 – do druku wielkoformatowego
• d.gen Teleios Hexa –  szerokość 1,8 m lub 3,3 m – druk sublimacyjny na poliestrach 

(fl agi, banery, materiały do podświetleń – lightbox)
• d.gen Papyrus G5 – do zadruku na papierze termotransferowym oraz możliwość 

druku na tapetach i na papierze typu blueback
• d.gen Artrix G5 – możliwość bezpośredniego druku na tkaninach i dzianinach 

z prędkością 100 m2/h, umożliwia zadruk materiałów naturalnych i elastycznych

SICO POLSKA SP. Z O.O.
ul. Annopol 3
03-236 Warszawa
tel. 22 814 50 01/03/33/34
fax 22 814 50 91

sico@sico.pl
www.sico.pl

Pełna oferta do sublimacji: drukarki Mimaki, kalandry Monti Antonio, laser do cięcia tkanin 
Eurolaser, atramenty Sensient, fl agi i tkaniny HeatCoat, papier przekładkowy. Usługi serwi-
sowe: przeglądy okresowe, naprawy i konserwacje maszyn sublimacyjnych, solwentowych, 
UV i lateksowych. Autoryzowany przedstawiciel w zakresie sprzedaży części zamiennych 
Mimaki. Wykonujemy profi le kolorystyczne ICC na wszystkich rodzajach mediów.
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DOCUFIELD SP. Z O.O. SP.K. 
ul. Polska 114 
60-401 Poznań 
tel. 61 666 29 80  
fax 61 666 29 50 
info@docufield.com 
www.docufield.com 

Jesteśmy nowoczesnym przedsiębiorstwem wyspecjalizowanym w technologiach 
zarządzania korespondencją masową, dokumentem drukowanym oraz automatyką 
pocztową. Jako autoryzowany partner firm KERN (systemy kopertowania), HUNKELER 
(pre- i postprocessing dla cyfrowych rolowych systemów drukujących) oraz NEOPOST 
(rozwiązania pocztowe) oferujemy innowacyjne rozwiązania. Filozofia naszego działania 
to właściwa diagnoza potrzeb klienta, wybór i wdrożenie optymalnego rozwiązania oraz 
pełna opieka serwisowa. 

AVARGRAF SP. Z O.O.
ul. Gawota 2D
02-830 Warszawa
tel. 22 331 33 33
fax 22 331 33 34
avargraf@avargraf.pl
www.avargraf.pl

• krajarki, trójnoże, utrząsarki, systemy cięcia PERFECTA
• falcerki dziełowe i farmaceutyczne oraz linie mailingowe GUK
• automatyczne bigówko-perforatorki BACCIOTTINI
• linie do oprawy zeszytowej, oklejarki do oprawy miękkiej BOURG
• wiertarki i systemy do wiercenia papieru DÜRSELEN
• automatyczne linie zbierająco-szyjące do oprawy zeszytowej, zszywarki i głowice do 

szycia drutem HOHNER
• maszyny do nisko- i średnionakładowej oprawy twardej SCHMEDT
• systemy nawilżania powietrza MERLIN
• urządzenia do laminowania Tecnomac
• składarko-sklejarki APR Solutions

ALTAREX P. SOBÓTKA,  
M. JANCZAK SP.J.
ul. Kolejowa 9/11
01-217 Warszawa
tel. 22 632 61 91
fax 22 632 72 86
altarex@altarex.com.pl
www.altarex.com.pl

ALTAREX od 25 lat zajmuje się sprzedażą urządzeń i rozwiązań AutoID, w tym: drukarek 
etykiet i kart plastikowych, skanerów i terminali kodów kreskowych, aplikatorów etykiet 
oraz taśm barwiących i etykiet samoprzylepnych. Przede wszystkim jednak ALTAREX jest 
jedynym w Polsce autoryzowanym dystrybutorem i serwisantem najlepszych i najchętniej 
kupowanych obecnie weryfikatorów kodów kreskowych LVS INTEGRA amerykańskie-
go producenta Microscan. Weryfikatory LVS pozwalają na kontrolę jakości druku kodów 
kreskowych i symboli 2D zgodnie ze standardami ISO i GS1. Weryfikują kody nadrukowane 
zarówno na powierzchniach płaskich (etykiety, folie, papier, tektura, różnego rodzaju 
tkaniny), jak i na powierzchniach zakrzywionych typu: butelki, słoiki, tuby, rulony, itp.

DIGIPRINT PL SP. Z O.O. SP.K.
ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa
tel. 22 295 03 80
digiprint@digiprint.pl
www.digiprint-pl.eu

Digiprint PL specjalizuje się w dostarczaniu innowacyjnych oraz kompleksowych sys-
temów na potrzeby poligrafii. W portfolio znajdują się m.in.:
• plotery tnąco-bigująco-frezujące Esko Kongsberg,
• plotery aplikujące klej oraz taśmę Bickers,
• składarko-sklejarki i kaszerownice Lamina,
• kompleksowe oprogramowanie Esko dla projektantów i producentów opakowań,
• kalibracje i standaryzacje procesów w drukarniach i przygotowalniach,
• konsultacje i wdrożenia technologii druku wielokolorowego Esko Equinox,
• szkolenia produktowe oraz technologiczne.

DUPLO POLSKA SP. Z O.O.
ul. Cyklamenów 1
04-798 Warszawa
tel. 22 845 70 23
fax 22 845 70 27
info@duplopolska.pl
www.duplopolska.pl

Firma Duplo Polska jest wyłącznym przedstawicielem handlowym producenta sprzętu 
introligatorskiego, firmy Duplo International Ltd. W ofercie Duplo znajdują się: oklejarki 
PUR i EVA, linie do oprawy zeszytowej, falcerki, zbieraczki, urządzenia tnąco-bigujące, 
powielacze cyfrowe, układarki, bigówki, trójnoże, foliarki, wycinarki do wizytówek, bigówko-
-falcerki, bigówko-perforatory, urządzenia lakierujące 3D. 
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TEBA SP. Z O.O. SP.K.
Natolin 46B
92-701 Łódź
tel. 42 639 51 87

fax 42 636 12 01
www.teba.pl

TEBA jako główny dostawca ploterów japońskiej firmy Mimaki  na Polskę  oferuje in-
nowacyjne rozwiązania dla firm tekstylno-reklamowych i przemysłu. Oprócz ploterów 
oraz oprogramowania dostarczamy również prasy płaskie i rolowe, a także atramenty 
i papier do druku transferowego. Na targach Fast Textile 2017 przedstawimy nowy ploter 
Mimaki TX300P-1800B do druku bezpośredniego na tekstyliach sztucznych i naturalnych 
w zależności od zastosowanego atramentu. Urządzenie wyposażone jest w rozwiązanie 
ułatwiające druk na rozciągliwych dzianinach – pas transportowy, który zapewnia prawi-
dłowe prowadzenie medium. Zaprezentujemy również sprawdzoną już maszynę do druku 
sublimacyjnego Mimaki JV300-160, wyróżniającą się dużą prędkością druku i jakością.
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