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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 jest autoryzowanym partnerem japońskiej marki MIMAKI. Dostarczamy innowa-
cyjne rozwiązania dla przemysłu tekstylnego. Nowością w naszej ofercie jest drukarka 
TS55-1800 (max. 140 m2/h) z opcjami: odwijarką papieru z mini-jumbo roli, 10kg 
zbiornikami atramentu, grzałką. Oferujemy również plotery o szer. druku 1,3 m–3,2 m 
do druku sublimacyjnego – serie JV, TS z atramentami fluo oraz maszyny z serii TX 
do druku bezpośredniego na tekstyliach. Dla przemysłu oferujemy wydajną maszynę 
Tiger-1800B do druku transferowego i bezpośredniego o max. prędkości 385 m2/h. 
Dostarczamy również plotery tnące JWEI wyposażone w głowice tnące do tekstyliów 
z odwijaniem materiałów z roli na przenośniku taśmowym.
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OKI EUROPE (POLSKA)  
ul. Domaniewska 42
02-672 Warszawa
tel. 22 448 65 00 
fax 22 448 65 01
promocja@oki.com.pl
www.oki.com/pl

Oki to jeden z czołowych producentów urządzeń drukujących oraz rozwiązań z zakresu 
druku, z bardzo bogatym portfolio urządzeń graficznych przeznaczonych dla branży gra-
phic arts, w tym wydrukom na tekstyliach. Szerokoformatowe plotery ColorPainter E-64 
i M-64 świetnie sprawdzają się przy wydrukach sublimacyjnych. Urządzenia do wydruków 
termotransferowych to drukarki z białym tonerem Pro7411WT (A4) i Pro8432WT (A3+) 
oraz drukarka neonowa Pro6410NWT, dzięki której można tworzyć przyciągające oko 
fluorescencyjne wzory. 

P.H.U. POLKOS  
MARIUSZ KOSIOR
ul. Ludwikowo 7
85-502 Bydgoszcz

polkos@polkos.com.pl
www.polkos.com.pl

Proponujemy Państwu rozwiązanie do druku sublimacyjnego, które zapewni jeszcze 
bardziej żywe kolory, a przez dobór odpowiedniego sprzętu – ergonomię i łatwość pracy. 
Ploter Roland Texart RT-640 opracowany został specjalnie dla tuszów sublimacyjnych. 
Zapewnia on doskonałą jakość, żywą kolorystykę i bardzo stabilną pracę. Może on 
stanowić wartość dodaną dla firmy poprzez produkcję modnej, a także personalizowanej 
odzieży, reklamy, elementów wystroju wnętrz i oryginalnych towarów. Kalander Roland 
Texart CS-64 to profesjonalne urządzenie do transferu sublimacyjnego pośredniego.
Firma PolKos świadczy również serwis oraz pełne szkolenia i wdrożenia.

REPROGRAF SA
ul. Wolska 88
01-141 Warszawa
tel. 22 539 40 00
fax 22 539 40 10

gorniak.p@reprograf.com.pl
www.reprograf.com.pl

EFI VUTEk FabriVU 340 – drukuje zarówno bezpośrednio (gramatura tkanin 45 do 450 g/m2) 
jak i transferowo (gramatura papieru 28 do 140 g/m2) przy rozdzielczości dochodzącej do 
2400 dpi i wielkości kropli nawet 4 pl. Niskie zużycie tuszów, wysoka jakość druku oraz pręd-
kość. FabriVu 340 drukuje z prędkością do 500 m2/h na materiałach do szerokości 3,40 m.
Reprograf oferuje bogate portfolio tekstyliów do druku. W ofercie znajdują się tekstylia 
do podświetleń, flagi, blockouty, frontlity, canvasy i wiele innych.
Maszyny
Piotr Białowieżec, 698 698 628, bialowiezec.p@reprograf.com.pl
Podłoża:
Anna Andruszkiewicz, 698 698 612, andruszkiewicz.a@reprograf.com.pl
Paweł Górniak, 698 698 610, górnika.p@reprograf.com.pl

SICO POLSKA SP. Z O.O.
ul. Annopol 3  
03-236 Warszawa
tel. 22 660 48 50 (0-9)
sico@sico.pl
www.sico.pl

SICO Polska podążając za nowymi trendami pojawiającymi się w komunikacji wizualnej, 
poligrafii i reklamie jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się firm handlowych 
w branży poligraficznej. Oferujemy nie tylko produkty do sitodruku, solwentu i sublima-
cji, ale również wspieramy klientów usługami inżynierów serwisu. Rozszerzając swoje 
portfolio na targach Fast Textile zaprezentujemy po raz pierwszy przemysłową drukarkę 
sublimacyjną JP4, włoskiego producenta MS.  Zapraszamy również do obejrzenia pod-
czas pracy drukarki Mimaki TX300 oraz kalander Monti Antonio T75.

SOFTPLAST  
LIDIA PAWLACZYK-VAN STRAATEN
ul. Stokowa 15
62-510 Konin
tel./fax 63 245 89 37
tel.  63 211 21 60
biuro@softplast.pl
www.softplast.pl

Firma SoftPlast jest  dystrybutorem maszyn i urządzeń cenionych przez działy produkcyjne 
w firmach na całym świecie, wykorzystywanych do produkcji szeroko pojętej reklamy 
zewnętrznej i wewnętrznej, plandek, namiotów oraz osłon okiennych. W ofercie znajdują 
się automaty szyjące i lasery tnące – MATIC, kalandry – FLEXA, XPRO, zakuwarki – 
JOPEVI oraz papier do sublimacji – BEAVER PAPER.

Biuro Handlowe / Magazyn / Serwis: ul. Przemysłowa 54, 62-510 Konin


