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DIGIPRINT SP. Z O.O.
ul. Annopol 4A
03-326 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 
firmy znajdują się maszyny firmy HP oraz d.gen drukujące bezpośrednio na  tekstyliach:
• HP Stitch S 1000 do przemysłowego druku 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 

(flagi, 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.

PLOTSERWIS
M. JANICKI, M. MRUGAŁA SP. J.
ul. Cicha 4
45-824 Opole
tel. 77 441 70 71
biuro@plotserwis.pl
www.plotserwis.pl

Wiodący, polski dystrybutor maszyn wielkoformatowych takich marek, jak Docan, 
Challenger, Galaxy, Pengda. Oferujemy niezawodne, przemysłowe i spersonalizowane 
rozwiązania do druku: UV, eko, solwentowego i tekstylnego. Plotery do druku, cięcia, 
kalandry, urządzenia do obróbki, media oraz atramenty. Kompleksowa obsługa oraz 
profesjonalny, autoryzowany serwis (w tym również naprawa maszyn innych marek: 
Mutoh, Roland, Summa, DGI) stanowią atut naszej firmy.

EPSON EUROPE B.V. SP. Z O.O.
ODDZIAŁ W POLSCE
ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
tel. 22 375 75 13
lfp@epson.pl
www.epson.pl

• SURECOLOR-F2100 model DTG wykorzystujący biały atrament. Jego atuty to szyb-
kość, niezawodność, niskie TCO oraz dołączane oprogramowanie Garment Creator. 

• SURECOLOR SC-F500 (24”), SURECOLOR SC-F6300 (44”) oraz SURECOLOR 
SC-F9400 (64”) cyfrowe urządzenia sublimacyjne 720 × 1440 dpi. Rozwiązanie 
obejmuje sprzęt, atramenty ULTRACHROME DS, oprogramowanie, głowicę, papier 
sublimacyjny, gwarancję i serwis. 

• Monna Lisa Evo Tre (DTF) 8-, 16-, 32-, a także 64-głowicowy przemysłowy druk 
bezpośredni na tkaninach i dzianinach o szerokości do 320 cm. Atramenty Genesta: 
kwasowe, reaktywne, dyspersyjne oraz pigmentowe zapewniają najwyższej jakości, 
odporny mechanicznie druk na naturalnych i syntetycznych materiałach.

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 innowacyjne 
rozwiązania dla przemysłu tekstylnego. Nowość: TS55-1800 o najniższych kosztach 
druku (max. 140 m2/h) z opcjami: odwijarką papieru z mini-jumbo roli (ok. 2500 m.b.), 
10 kg zbiornikami atramentu, suszarką. Oferujemy 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 papieru transferowego i bezpośredniego o maks. prędkości 385 m2/h. 
Dostarczamy również uniwersalne stołowe plotery tnące z głowicami tnącymi do 
tekstyliów na przenośniku taśmowym.

REPROGRAF-GRAFIKUS SA
ul. Wolska 88 
01-141 Warszawa
tel. 22 539 40 00
fax 22 539 40 10
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
• EFI: plotery EFI drukujące w technologiach UV, UV LED, sublimacja – urządzenia 

rolowe i hybrydowe
• Podłoża do zadruku: tekstylia do druku UV, sublimacja, latex (flagi, dekory, backlity, 

blockouty, canvasy), banery (frontlit, blockout, siatka mesh), papiery, tapety, folie  
i laminaty samoprzylepne

Plotery: Urszula Gałuszka-Marzecka, 698 698 638, Piotr Białowieżec, 698 698 628
Podłoża: Anna Andruszkiewicz 698 698 612, Paweł Górniak 698 698 610,  

Mariusz Fronia 698 698 652

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 
graphic arts, w tym wydrukom na tekstyliach. Szerokoformatowe plotery M-64 i Color-
Painter H-3-104s 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. 


