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· Bezpłatne cięcie rolek oraz płyt z tworzyw z dostawą w 48h!  
· Jakość cięcia gwarantowana przez personel przeszkolony w Niemczech. 

· Program CAD optymalizujący ilości odpadu w zleceniu.   

· Cięcie płyt z tworzyw do formatu 3x4.

PROFESJONALNY SERWIS CIĘCIA  

WYŻSZA JAKOŚĆ
SERWISU

· Nowość: płyty spienione PCW, płyty akrylowe PMMA, 
 płyty kompozytowe ACP, płyty kanalikowe z polipropylenu PP. 
· Frontlity, backlity, blockouty, siatki mesh w formatach do 5 mb. 
· Papiery posterowe, graficzne i fotograficzne, fototapety. 

· Folie samoprzylepne i bezklejowe, tkaniny, canvasy. 

KOMPLEKSOWA OFERTA 

· Dostawa już w 24 godziny.  
· Własny transport gwarantujący terminowość dostaw. 

· Specjalistyczne wyposażenie aut, eliminujące uszkodzenia towaru.  

· Magazyn centralny zapewniający bieżącą dostępność materiałów. 

NIEZAWODNA LOGISTYKA 

Biuro Obsługi Klienta Viscom
tel.  0801 888 810
012 639 24 40
viscom@igepa.pl
www.igepa.pl
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Wiosna, zwłaszcza tegoroczna, jest okresem wzmożonej aktywno-
ści reklamowej. Budząca się do życia przyroda inspiruje marketin- 
gowych specjalistów i wywołuje wiosenne burze mózgów w nie- 
jednej korporacji i drukarni. Klienci końcowi poszukują nowych 
pomysłów reklamowych, są ciekawi możliwości jakie oferują im 
innowacyjne technologie druku, niekonwencjonalne media, pre-
kursorskie rozwiązania. Przed drukarniami leży ogromne wyzwanie 
– żeby sprostać nieustannie wyciągniętej po więcej, niewidzialnej 
ręce rynku. Producenci maszyn i mediów kreują świat nowoczesne-
go, funkcjonalnego, kreatywnego druku, przełamując bariery i ogra-
niczenia. Maszyny akceptują coraz większą ilość mediów, drukują 
szybko, doskonale odwzorowując barwy tworząc żywy, intensyw-
ny, nasycony wydruk. Poprzeczka na rynku postawiona jest bardzo 
wysoko, więc producenci muszą dokładać wszelkich sił, żeby nie 
tylko do niej dosięgnąć, ale także ją przeskoczyć. Sięgają więc po 
nowe rozwiązania – druk kodów QR, personalizacja, Augmented 
Reality. Jest to potencjał druku, za którym coraz częściej oglądają 
się ci na samej górze piramidy – klienci końcowi. W majowym 
numerze Raportu Dostawców Mediów i Maszyn prezentujemy 
przede wszystkim nowe maszyny, które były i będą prezentowane 
na najważniejszych wystawach międzynarodowych w tym roku. 
Podajemy przykłady rozwiązań, które wychodzą poza standardy, 
które w sposób namacalny są dowodem na nieustanną ewolucję 
branży. Mam nadzieję, że znajdziecie w nim Państwo inspiracje na 
wiosenne ożywienie swojego biznesu!

Wiosenne 
inspiracje
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Płaskie łoże, prawdziwa jakość, prawdziwa wartość!

Płaskie łoże, 
 piękny obraz.

:Anapurna M2540 FB to wydajny ploter UV wyposażony w płaskie, nieruchome 
łoże. Swoje zalety pokaże w różnorodnych zastosowaniach w drukarniach 
sitodrukowych, laboratoriach fotograficznych oraz u producentów oznaczeń 
i dekoracji zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych.
Fotorealistyczna jakość na materiałach o grubości do 5 cm.
Drukując z wydajnościa do 45 m² :Anapurna M2540 FB to najlepsza inwestycja 
Twoich pieniędzy.

Wydrukowano na papierze MaxiGloss (okładka 250g i środek 115g)

OOH magazine jest Członkiem:w redakcji drukujemy na:

08  DRUPA 2012 - druk cyfrowy

09  Nowy program dla branży poligraficznej

10  Czego pragną klienci, 
         czyli o trendach w druku cyfrowym

12  ZESTAWIENIE. Maszyny do cyfrowego 
         druku arkuszowego

14  ZESTAWIENIE. Media do kolorowego 
         druku laserowego

22  MApA dostawców mediów i maszyn. 
         Arkuszowy druk cyfrowy

24  MApA dostawców mediów i maszyn. 
         Wielki format

28  DRUPA 2012 - wielki format

32  Nowości w Igepie

34  Laminacja: reklama 
        pod ochroną

Wydruk podczas ekspozycji, niezależnie od pory 
roku, narażony jest na niekorzystne działanie  
wielu czynników atmosferycznych. Laminacja 
stanowi nie tylko warstwę ochroną, ale  
w znacznym stopniu wpływa na efekt estetyczny 
ekspozycji, niwelując także złą jakość druku.

36  Wyzwanie: 
       Oklejanie!

Czy jesteś znudzony starym kolorem  
swojego samochodu? Dlaczego więc nie  
okleić go specjalistyczną folią do zmiany  
koloru nadwozia? To wspaniały sposób,  
aby odmienić swój samochód lub motocykl  
– nie tylko na wiosnę.

38  Technologia UV będzie długo 
         dominować na rynku

40  Świeże spojrzenie

42  Czwarta edycja Packaging Innovations

44  Firma Roku 2011 w kategorii 
         Opakowania/Maszyny

46  Targowe nowości

48  FESpA 2012 nowości
FESPA to coroczne święto dla całej branży druku  
wielkoformatowego. W tym roku 400 wystawców  
zaprezentowało swoje najnowsze oferty podczas  
trzech dni, 21-24 lutego w Barcelonie. OOH magazine 
był patronem medialnym tego wydarzenia.

W numerze
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Dwie nagrody EPSONA 
na TIPA 2012
Firma Epson®  zdobyła dwa z najważniejszych wyróżnień  

z zakresu technologii fotograficznej i obrazowania przyznanych 

podczas gali rozdania nagród Technical Image Press Association 

(TIPA) 2012. Nagrody zdobyły: projektor Epson EH-TW9000W 

jako „Najlepszy projektor fotograficzny” oraz drukarka Epson 

Stylus Photo 1500W, która została wyróżniona jako „Najlepsza 

specjalistyczna drukarka fotograficzna”.

Ricoh: 
imagine. change.
Ricoh Company wprowadza nowe globalne przesłanie: 

imagine. change., aby w odpowiedni sposób wyrazić coraz 

silniejszą obecność marki na świecie. Nowe przesłanie od-

zwierciedla zwrot Ricoh w kierunku usług, co widać we wciąż 

rozszerzanym portfolio, w którego skład wchodzą cenione  

i dobrze znane usługi zarządzania dokumentami (MDS),  

a także inne, zaawansowane rozwiązania. - Zmiana jest  

w dzisiejszych czasach kluczem do sukcesu - mówi Shiro 

Kondo, prezes Ricoh - Technologia zmienia się w zastrasza-

jącym tempie i na klientów wywierana jest coraz większa 

presja, aby zmieniać się razem z nią. Ci, którzy nie będą za nią 

podążać, pozostaną z tyłu. W Ricoh, poprzez innowacje, po-

magamy klientom w adaptowaniu zmian. To właśnie mamy 

na myśli mówiąc imagine. change.- dodaje Shiro Kondo.

Mistrzowska ProMocja  
farb sun cheMical
Firma Sun Chemical przygotowała dla swoich klientów specjalną „Mistrzowską Promocję”. Jest 

ona związana z Mistrzostwami Euro 2012. Sun Chemical zaproponował klientom jedyną w swoim 

rodzaju akcję promocyjną pod nazwą „Eurofarba - Mistrzowska Promocja”. W akcji promocyjnej 

mogą wziąć udział zarówno nowi, jak i dotychczasowi klienci firmy Sun Chemical. Promocją 

objęte są offsetowe farby triadowe oraz fleksograficzne. Jej proste zasady mają zachęcić do udziału 

wszystkich korzystających z farb drukarskich oraz pozwalają na osiągnięcie konkretnych korzyści 

przy jednorazowym zakupie produktów firmy Sun Chemical. Zebrane punkty można wymienić na 

nagrody z dostępnych pięciu poziomów. Nawiązują one do zbliżających się Mistrzostw Euro 2012. 

Akcja potrwa do 30 czerwca 2012 r.  

niebezPieczny ProbleM 
W polskich przedsiębiorstwach nadal dominuje tradycyjny, papierowy obieg dokumentów. Tylko 

7 proc. firm przyznaje, że większość dokumentów ma u nich formę elektroniczną. Przedsiębiorcy 

liczą koszty druku, ale nie zwracają uwagi na bezpieczeństwo obiegu dokumentów – tak wynika 

z raportu „Przetwarzanie dokumentów” przygotowanego na zlecenie Konica Minolta przez firmę 

doradczą KPMG. 

konica Minolta i koMori  
corPoration wsPólnie 
Konica Minolta Business Technologies Inc. podpisała z Komori Corporation globalną umowę  

o sprzedaży swoich urządzeń. Na jej podstawie Komori Corporation będzie sprzedawała urządze-

nia produkcyjne Konica Minolta na światowych rynkach.  Strategiczny alians między spółkami 

jest wynikiem dynamicznie rozwijającego się rynku  druku komercyjnego. W ostatnim czasie do 

odbiorców trafia coraz więcej systemów druku cyfrowego. To odpowiedź na potrzeby klientów, 

którzy często muszą realizować zróżnicowane zamówienia w niewielkich nakładach, a także 

zwiększone zapotrzebowanie na marketing zindywidualizowany i druki spersonalizowane. 

niezawoDność najważniejsza!
Według ankiety przeprowadzonej przez Lexmarka, niezawodność jest najważniejszym atrybutem 

drukarek wykorzystywanych do celów biznesowych. Lexmark przeprowadził badanie wśród 534 

pracowników biurowych w dziewięciu krajach europejskich. Uczestnicy proszeni byli o wyrażenie 

swojej opinii na temat wykorzystania drukarek w biznesie oraz odpowiedzi na pytania o czynniki 

wpływające na ich decyzje o zakupie drukarki. Niezawodność znalazła się na czele listy.  

Przez 72 procent badanych niezawodność oceniana była jako ważna lub bardzo ważna m.in 

w stosunku do innych właściwości, takich jak pojemność podajnika papieru czy niskie zużycie 

energii. Drugą najwyżej ocenianą cechą, wskazaną przez niemal 2/3 respondentów (62 procent), 

była szybkość druku. Jakość druku oraz wysoka wydajność wkładów uplasowały się w czołówce 

listy. Odpowiednio 59 i 54 procent badanych odpowiedziało, że te cechy są dla nich ważne lub 

bardzo ważne. 

lexMark PrzejMuje brainware 
Lexmark International, globalny dostawca rozwiązań związanych z drukiem, ogłosił przejęcie 

za kwotę bliską 148 milionów dolarów BDGB z Luxemburga oraz jej filii Brainware z USA, 

firm z portfolio funduszu Vista Equity Partners.  Brainware dołączy do Perceptive Software, 

samodzielnego oddziału w Lexmarku. CEO Brainware, Carl Mergele, będzie podlegał 

bezpośrednio Scottowi Coonsowi, wiceprezesowi Lexmarka, prezesowi i dyrektorowi 

zarządzającemu Perceptive Software. Brainware Distiller™ to inteligentna platforma 

przechwytywania danych, która precyzyjnie wydobywa ważne informacje z papierowych i 

elektronicznych dokumentów, waliduje je, a następnie przesyła do systemu zarządzającego 

danymi, systemu ERP i/lub systemów zarządzania finansami. Dzięki połączeniu tych 

technologii, Lexmark jeszcze bardziej wzmocni unikalne i najlepsze w branży kompleksowe 

produkty, rozwiązania i usługi. Dzięki przejęciu Brainware Lexmark będzie mógł dostarczać 

szerszą gamę oprogramowania umożliwiającego klientom przechwytywanie, zarządzanie i 

dostęp do informacji oraz usprawniającym obieg dokumentów w firmie. 
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Epson L100 i L200 !
Epson jest pierwszym na świecie producentem drukarek, który wprowadza na rynek serię 

drukarek atramentowych wyposażonych w  zintegrowany zestaw dużej pojemności (70 ml), 

zewnętrznych pojemników atramentowych oraz system szybkiego i prostego uzupełniania 

atramentu FIT (Fast Ink Top-up) koszty druku. Rozwiązanie to zaprojektowano z myślą  

o nieprzerwanym, niezawodnym, wysokiej jakości kolorowym druku dokumentów przy 

bardzo niskich kosztach. Nowy system stałego zasilania w atrament jest integralną częścią 

urządzeń i jest jak one, objęty jest roczną gwarancją producenta. Epson L200 jest wielofunk-

cyjnym urządzeniem atramentowym, które szybko i z łatwością drukuje, skanuje i kopiuje 

dokumenty, a Epson L100 (na zdjęciu) to autonomiczna, jednofunkcyjna drukarka dla 

użytkowników, którzy nie potrzebują funkcji skanowania i kopiowania. Obydwa modele wy-

korzystują głowice Epson MicroPiezo™ z technologią piezoelektrycznego druku atramento-

wego o zmiennej wielkości kropli (min. 4 pikolitry) i cztery kolory CMYK (bękitny, purpurowy, 

żółty i czarny). Modele Epson  L200 oraz L100 są już dostępne w Polsce. Sugerowane ceny 

detaliczne to  odpowiednio: 999 zł i 899 zł. Gwarancja 12 miesięcy lub 15 tys. stron wydruku. 

Sugerowana cena atramentu: 30 zł każdy kolor (butelka 70 ml).

Papier panoramiczny 

Papiery Panoramiczne MOHAWK pozwalają na zauważenie wszystkich emocjonujących  

i nieprzerwanych detali w fotoksiążkach, broszurach, prezentacjach firmowych.  

Ten innowacyjny papier daje wrażenie bezbłędnego zadrukowania wzdłuż grzbietu książek, 

dzięki czemu strony wyglądają bardzo przejrzyście. To dobry wybór na: eleganckie książki, 

niezwykłe fotoalbumy, broszury. Drukowane obrazy są gładko przenoszone na zagięcia  

gwarantując doskonały efekt wizualny na każdej stronie. Produkt dostępny na wyłączność 

Grupy Europapier. Papiery posiadają certyfikat FSC® i HP.

...bo głowice drukujące LED objęte są wieczystą gwarancją. 
Jeszcze nigdy z niej nie skorzystałem. 

architekt

Od wielu lat rozkochujemy w sobie naszych klientów, dostarczając im najlepsze rozwiązania 
w zakresie druku biznesowego. 
O niezawodności naszych produktów świadczy fakt, że objęliśmy je wieczystą gwarancją na 
głowicę drukującą LED oraz trzyletnią gwarancją na całe urządzenie. To jedyna taka oferta 
na rynku. Produkty OKI są również wyjątkowo szybkie i wydajne – przy prędkości do 38 
stron na minutę są w stanie wydrukować nawet 80 000 stron miesięcznie, i to na szerokiej 
gamie nośników. Sprawdź nas i pokochaj OKI!  

Informacje o ofercie pod numerem: 22 44 86 500 i na stronie www.oki.pl

B431dn MB470

oki.100x150+3.indd   1 12-01-20   12:30

kyocera Mita zMienia nazwę 
Kyocera Mita ogłosiła zmianę nazwy na KYOCERA Document Solutions. Zmiana ta odzwierciedla 

rozwój firmy jako globalnego dostawcy zarówno rozwiązań będących źródłem korzyści dla klientów, 

jak i innowacyjnych i ekologicznych rozwiązań technologicznych. Zmiana nazwy na KYOCERA 

Document Solutions odzwierciedla ewolucję organizacji, która oferuje sprzęt, oprogramowanie  

i usługi w ramach jednego zintegrowanego pakietu. Zmiana potwierdza doświadczenie i miejsce 

KYOCERA Document Solutions na rynku rozwiązań usprawniających komunikację, zwiększających 

wydajność klientów oraz redukujących koszty operacyjne i upraszczających codzienną działalność.

nowe oPrograMowanie oD xerox  
Xerox wprowadził do swojej oferty oprogramowanie do zarządzania kolorem - Confident Color. 

Zastosowanie tego rozwiązania gwarantuje powtarzalną produkcję materiałów w spójnej, oddającej 

istotę projektu graficznego kolorystyce, dzięki czemu drukarnie mogą liczyć na ponowne zlecenia 

od klientów zadowolonych z końcowego efektu. Xerox Confident Color oszczędza czas poświęcany 

wcześniej na dopasowywanie barw, poprawia jakość obsługi i przyczynia się do zwiększenia przewagi 

konkurencyjnej stosujących je drukarni. Drukarnie mogą zaproponować swoim klientom wydruki w 

spójnych barwach, zgodnych z identyfikacją wizualną ich firm. Xerox Confident Color obejmuje nie 

tylko technologię, ale również funkcje doradcze, wspierające rozwój biznesu, usługi partnerskie  

i tworzenie spersonalizowanych rozwiązań.

Wydrukowano na papierze MaxiGloss (okładka 250g i środek 115g)
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xerox
Xerox podczas tegorocznych targów drupa zaprezentuje ultraszybki 

CiPress™ 500 Production Inkjet System. Urządzenie - wyposażone w dwa 

moduły - produkuje w pełnym kolorze ponad 152 metry lub 2180 stron 

na minutę.  Rozwiązanie przeznaczone jest dla firm, które chcą zwiększyć 

ilość realizowanych zleceń wysokonakładowych przy zachowaniu tej 

jakości i tempa druku porównywalnego z offsetowym. System CiPress 500 

jest szczególnie polecany do produkcji wysokich nakładów spersona-

lizowanyh materiałów marketingowych, druków transpromo i książek. 

Bazujący na opatentowanej przez Xeroxa technologii stałego atramentu 

(solid ink), CiPress 500 może drukować na tanim, nakładowym papierze 

bez  konieczności zaawansowanej kontroli przyrostu punktu i bez 

przesiąkania atramentu przez podłoże. Możliwość dwustronnego druku na 

ekonomicznych podłożach oraz system kontroli jakości, który monitoruje 

proces druku i na bieżąco wprowadza poprawki, przekłada się na wysoką 

wydajność urządzenia. Z kolei zastosowany w CiPress 500 serwer druku 

Xerox FreeFlow pozwala na realizację zróżnicowanych, kompleksowych 

projektów, bez zmniejszania tempa pracy. Xerox przedstawi także nową 

serię monochromatycznych systemów produkcyjnych w segmencie 

urządzeń dedykowanych do niskich i średnich nakładów: D95/D110/

D125 Copier/Printer oraz D110/D125 Printer. Rozwiązania przeznaczone 

są do produkcji wysokiej jakości materiałów drukowanych w czerni i bieli, 

a dostępne w nich opcje wykończeniowe umożliwiają tworzenie różnego 

rodzaju aplikacji takich jak książki, instrukcje, katalogi oraz ulotki. Urządzenia 

znajdą wszechstronne zastosowanie zarówno w biurach, drukarniach, jak 

i placówkach oświatowych czy służbie zdrowia. Nowa seria urządzeń pro-

dukcyjnych Xerox została stworzona w odpowiedzi na potrzeby związane 

z codzienną produkcją dużej ilości materiałów. Nowe seria systemów Xerox 

to również dobra propozycja dla dostawców usług typu print-for-pay, 

działów reprograficznych oraz drukarni – które przy użyciu nowych aplikacji 

będą mogły zaproponować swoim odbiorcom wysokiej jakości książki, 

ulotki czy spersonalizowane instrukcje lub katalogi na żądanie. Propono-

wane modele drukują z prędkością 95, 110 i 125 str./min (wersja Copier/

Printer) oraz 110 i 125 str./min (wersja Printer). heiDelberg 
Główny nacisk położony został na wprowadzenie zupełnie nowej 

rodziny arkuszowych maszyn offsetowych pod nazwą Speedmaster SX. 

Maszyny te łączą w sobie najnowocześniejszą technologię istniejącej 

serii produktów w nowej klasie wydajności, która jest dostosowana 

przede wszystkim do wymogów druku akcydensowego, aby sprostać 

zmieniającym się wymaganiom rynkowym. Heidelberg Speedmaster 

serii SX jest skierowany przede wszystkim do drukarń na rynkach 

wschodzących, które chcą zwiększyć wydajność, ale także na klientów 

w krajach uprzemysłowionych, którzy odczuwają coraz większą presję 

cenową. Wprowadzona na rynek w 2010 roku, offsetowa maszyna 

arkuszowa Speedmaster CX 102 do druku opakowań została oparta na 

tej samej koncepcji. Od tamtej pory z wielkim sukcesem ponad 1.000 

zespołów drukujących zostało sprzedanych na całym świecie.

Heidelberg rozszerza również swoją ofertę druku cyfrowego, łącząc 

wszystkie rozwiązania pod nazwą Heidelberg Linoprint. W związku  

z tym, tak jak zapowiadano, została rozszerzona współpraca z firmą 

Ricoh. Heidelberg oferuje obecnie systemy druku cyfrowego Ricoh 

pod własną nazwą i wyposażone w swoje oprogramowanie. Obecne 

portfolio rozwiązań Heidelberga jest uzupełniane także o dodatkowe 

innowacje w zakresie prepress i introligatorni.

konica Minolta 
Konica Minolta będzie promowała nowe rozwiązania i aplikacje   

— Digital 1234 oraz JT Printgroove Web 5 GO. Program Digital 1234 

ma zachęcać przedsiębiorstwa do wdrażania nowych metod druku 

i ułatwić im prowadzenie działalności. Składa się z czterech etapów 

– począwszy od identyfikacji problemu, poprzez ocenę nowych 

rozwiązań i ich uzasadnienie, aż po wdrożenie. 

Ze względu na duże zapotrzebowanie na tego typu rozwiązania, 

Konica Minolta zaprezentuje podczas targów również piątą edycję 

Printgroove JT Web Suite. Nowa wersja składa się z dwóch elastycz-

nych modułów – Printgroove JT Web 5 oraz Printgroove JT Man 5. 

Jest ona wygodniejsza w obsłudze dla użytkowników końcowych. 

Oprogramowanie oferuje użytkownikom nowe funkcje Web to Print  

i umożliwia lepsze zarządzanie drukiem. Pozwala zwiększyć 

wydajność i szczegółowo analizować cały proces druku, co ułatwia 

planowanie produkcji. Posiada też nowe możliwości, które pozwalają 

na kontrolę dokumentów przed rozpoczęciem druku, lepszą kalkulację 

cen, możliwość wprowadzania różnych stawek podatku VAT, płatności 

online oraz system multi-sklepów. Wszystko to zapewnia dodatkowe 

wsparcie dla dostawców usług poligraficznych.

Nowy hostowany system Printgroove JT Web 5 GO posiada dokładnie 

takie same funkcje, jak Printgroove JT Web Suite. Jest użyteczny, szybki 

i elastyczny. Printgroove JT Web 5 GO jest doskonałym rozwiązaniem 

i bodźcem do dalszego rozwoju dla firm działających na rynku 

Web to Print. Aby z niego korzystać użytkownik nie musi posiadać 

własnego serwera ani zatrudniać dodatkowego personelu. Aplikacja 

jest dostępna za pośrednictwem interfejsu użytkownika i nie wymaga 

skomplikowanej instalacji. Dzięki płatnościom pay-per-month jest to 

oferta szczególnie interesująca dla małych przedsiębiorstw.

ricoh  
Odwiedzający targi będą mogli zapoznać się z oprogramowaniem 

TotalFlow, urządzeniem Ricoh Pro C901 Graphic Arts Edition, najnowszymi 

cyfrowymi urządzeniami na papier cięty serii Pro C751 oraz z systemem na 

papier ciągły InfoPrint VP 5000. Ricoh zaprezentuje również nowy program 

Ricoh Carbon Balanced Printing; następną generację Ricoh Business 

Driver Programme™ oraz nowe, kolorowe urządzenie szerokoformatowe. 

Na stoisku Ricoh będzie można także zobaczyć nowość w segmencie 

atramentowego druku szerokoformatowego – urządzenie Ricoh Aficio  

CW 2200SP do druku w kolorze. Zostało ono zaprojektowane z myślą  

o rozwijającym się rynku CAD. Innowacyjne urządzenie na płynny żel Ricoh 

jest idealnym rozwiązaniem dla branży produkcyjnej, architektonicznej, 

inżynieryjnej, konstrukcyjnej, budowniczej, a także dla drukarni firmowych. 

Płynny żel zapewnia znakomitą precyzję przy drukowaniu bardzo cienkich 

linii. Kolejna nowość w ofercie Ricoh, program Ricoh Carbon Balanced 

Printing jest inicjatywą europejską, która w przyszłości zostanie rozszerzona 

na skalę globalną. Program ten ma na celu redukcję negatywnego wpływu 

drukowania na środowisko podczas użycia urządzeń produkcyjnych firmy 

Ricoh. Jest oparty na trzystopniowym procesie: analiza, optymalizacja 

i neutralizacja. Pierwszy krok obejmuje dogłębną analizę czynności 

związanych z drukiem. Drugi krok to optymalizacja środowiska druku. 

Kalkulator emisji, dostępny w ramach Ricoh Business Driver Programme, 

ukazuje ile związków węgla wydziela się przy konkretnej operacji 

drukowania. Następnie odpowiednie, przyjazne dla środowiska metody 

drukowania są identyfikowane i implementowane. Ostatni krok to 

neutralizacja pozostałych, nieuniknionych emisji dwutlenku węgla.

InfoPrint 5000 VP, kolorowy system na papier ciągły, jest najnowszym 

urządzeniem z serii InfoPrint 5000. Cechuje się wysoką prędkością do 220 

metrów na minutę i jest przeznaczony dla wysokonakładowych druków 

transakcyjnych gdzie terminowość jest wymaganiem krytycznym. Modele 

VP są wyposażone w szereg funkcji ułatwiających pracę operatorów  

i maksymalizujących wydajność. Między innymi w wysokiej pojemności 

wewnętrzny system dostarczania atramentu, który minimalizuje potrzebę 

interwencji ze strony operatora. 

canon 
Podczas tegorocznych targów drupa Canon wraz z Océ zaprezentują 

swoje rozwiązania na największym w historii firmy Canon stoisku o 

powierzchni 3720 m². Firma zaprezentuje również nowatorskie aplikacje i 

najlepsze przykłady wykorzystania technologii przez klientów. Dodatkowo 

firma przedstawi najnowsze badania, które pozwolą lepiej zrozumieć 

potrzeby klientów - nabywców druku. Podczas targów klienci będą 

mieli dostęp do szerokiej gamy innowacyjnych produktów i rozwiązań 

z zakresu druku profesjonalnego. Canon i Océ zaprezentują najnowsze 

technologie przetwarzania obrazu. Odwiedzający będą mogli zobaczyć 

m.in. rozwiązania laserowe i atramentowe, monochromatyczne i kolorowe, 

oferujące druk w formatach A4 i większych. Co więcej, prezentowane 

będą zarówno drukarki, jak i kompleksowe systemy produkcyjne.  Targi 

będą okazją do przedstawienia pełnej oferty technologicznej firm Canon 

i Océ, łącznie z nowym Océ ColorStream 3700. Odwiedzający będę mieli 

dostęp do najszerszego branżowego portfolio rozwiązań - od technologii 

uchwycenia obrazu aż po jego produkcję.

Program Carbon Balanced Printing,  
akredytowany przez British Standards  
Institution (BSI), jest oparty na odno-
szącym sukcesy ricoh Sustainability 
Optimisation Programme, przeznaczo-
nym dla rynku biurowego. Opiera się na 
trzystopniowym procesie: analizie emisji 
dwutlenku węgla generowanych przez 
każdy proces druku, optymalizacji oraz 
neutralizacji pozostałych, nieuniknionych 
emisji poprzez kredyty węglowe.
Pierwszy krok obejmuje szczegółową 
analizę czynności związanych z drukiem, 
co pozwala na określenie emisji dwutlen-
ku węgla w skali rocznej. Obszary, które 
obejmuje analiza, to działanie urządzeń 
produkcyjnych ricoh, zużycie papieru, 
zużycie energii, odległości w procesie 
dostaw i odległości pokonywane przez 
inżynierów serwisowych ricoh.
Druki krok to optymalizacja środowiska 
druku. Kalkulator emisji, dostępny  
w ramach ricoh Business Driver Pro-
gramme, ukazuje emisje dwutlenku wę-
gla przy konkretnym procesie drukowa-
nia. następnie odpowiednie, przyjazne  
dla środowiska metody drukowania są 

pozyskanie nowych klientów i dodanie 
nowej wartości tym istniejącym. 
Program Carbon Balanced Printing jest 
częścią naszego długoterminowego 
zobowiązania dotyczącego ogranicza-
nia negatywnego wpływu na środo-
wisko naszych własnych działań, jak 
i działań naszych klientów - Graham 
moore, Business Development Director, 
Production Printing Business Group, 
ricoh europe.
 - Program ricoh Carbon Balanced 
Printing jest przejrzysty i solidny. Dzięki 
niemu firmy oferujące druk produkcyj-
ny mogą stosować praktyki przyjazne 
dla środowiska i dzielić to odpowie-
dzialne podejście ze swoimi klientami 
– mówi Hans Breuker, Senior manager 
w BSI, czołowej niezależnej jednostce 
certyfikującej.
Carbon Balanced Printing jest już 
dostępny w europie. Wkrótce będzie 
dostępny także w Polsce. Więcej infor-
macji na temat programu będzie można 
uzyskać na targach drupa 2012.

www.drupa2012.ricoh.pl

identyfikowane i wdrażane. Jest to np. 
użycie różnych rodzajów mediów po 
recyklingu. Konsultanci ricoh doko-
nują przeglądu procesu na bieżąco.  
następnie proponują sposoby pozwa-
lające zminimalizować zużycie energii, 
zmniejszyć liczbę odpadów i rozpow-
szechnić praktyki recyklingowe zarówno 
w przypadku produkcji, jak i dostaw. 
Ostatni krok to neutralizacja pozosta-
łych, nieuniknionych emisji dwutlenku 
węgla za pomocą jednostek poświad-
czonej redukcji emisji (Cer - Certified 
emission reductions). Te kredyty 
węglowe zostały wygenerowane przez 
projekty czystej energii, w które inwe-
stuje ricoh. na sam koniec, dostawcy 
usług druku otrzymują certyfikat „ricoh 
Carbon Balanced Printer”, dostarczane 
są im również odpowiednie narzędzia 
i dokumentacja, które mogą wykorzy-
stywać w celu potwierdzenia swojej 
neutralności pod względem emisji 
dwutlenku węgla.
- Program Carbon Balanced Printing 
to unikalny sposób na ograniczenie 
negatywnego wpływu na środowisko, 

Ricoh Europe wprowadza nowy program Carbon Balanced Printing, 
zaprojektowany z myślą o branży poligraficznej.  Program ma na celu ograniczenie 

negatywnego wpływu drukowania na środowisko podczas wykorzystywania 
urządzeń produkcyjnych Ricoh. Jest to pierwszy tego typu program w Europie. 

Nowy 
program    
dla braNży 
poligraficzNej 

GrAHAM MOOrE | RiCOH EuROPE

hP 
Na targach Drupa 2012 firma HP pokaże zupełnie nowe urządzenia  

i rozwiązania. Zwiedzający będą mogli obejrzeć  nowe maszyny HP Indigo 

5600 i 7600. Oferują one nowe niespotykane w innych urządzeniach 

cyfrowych funkcje: tłoczenia, druku farbą wodną, lakierowania wybiórczego  

oraz druku specjalną farbą do zabezpieczeń UV red (farba widziana  

w świetle UV). Zaprezentowana zostanie też całkiem nowa seria  maszyn 

HP Indigo: 10000, 20000 i 3000. HP Indigo 10000 i 30000 drukują  

w formacie B2. Urządzenia te poza jakością druku dobrze znaną z urządzeń 

serii 2 oraz 3 (m.in. druk 7 kolorami), posiadają dodatkowe funkcje: 

aktywacja powierzchniowa  In-line (primer), druk kolorem białym, obsługa 

materiałów o grubości do 600 mikronów. Na stoisku będą także pracowały 

urządzenia rolowe serii WS: 4600 i 6600 oraz Indigo 20000 drukująca  

w formacie 736mm x 1120mm. 
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Tegoroczne targi drupa, które odbędą się  
w dniach 3-16 maja w Dusseldorfie, będą dosko-
nałą okazją do podsumowań, analiz i prezentacji 
trendów dla całej branży. Canon zaprezentuje 
m.in. czwartą już edycję „Insight report”, 
profesjonalnego raportu  opracowanego na 
podstawie badań przeprowadzonych wśród osób 
odpowiedzialnych za dostarczanie rozwiązań do 
druku. To dobry punkt wyjścia do rozważań nad 
trendami, jakie można zaobserwować w branży 
poligraficznej. 

klient szuka dedykowanych rozwiązań
Od kilku już lat można zaobserwować rosnące 
zapotrzebowanie na nowe produkty zarów-
no ze strony nabywców druku, jak i klientów 
indywidualnych. rynek usług cyfrowych rośnie 
w siłę, co potwierdzają ankietowani - blisko 90% 
respondentów objętych tegorocznym badaniem 
„Insight report” postrzega druk profesjonalny jako 
istotny dla swojej organizacji a 70% uważa, że 
materiały drukowane są efektywną lub nawet naj-
efektywniejszą formą komunikacji marketingowej. 
Przyczyn tego zainteresowania należy szukać 
m.in. w dostępności usług i elastycznym modelu 
działalności dostawców druku, którzy oferują np. 
obsługę w modelu „one-stop-shop”. Dzięki temu, 
klient otrzymuje kompleksową ofertę, uzupełnio-
ną o dodatkowe usługi, jak np. wykończenie czy 

czynnikiem w komunikacji marketingowej. Ta sama 
liczna respondentów nie wie także o możliwości  
skorzystania z produkcji niskonakładowej. z kolei pra-
wie połowa badanych nie korzysta z profilowanego  
i tworzonego na konkretne potrzeby direct mailingu. 
Co więcej, ponad połowa klientów zapytana o inicja-
tywę producentów w zakresie oferowania wsparcia  
i porad wskazała, że nie przykładają oni dużej wagi 
do informowania konsumentów o nowościach i alter-
natywnych rozwiązaniach.

cena nie gra roli?
Co ciekawe, jedynie 10% nabywców wymienia 
„najniższy koszt” jako kluczowe kryterium podczas 
podejmowania decyzji o zakupie. Podstawowym 
warunkiem nadal pozostaje stosunek ceny do warto-
ści.  Tu warto pamiętać, że druk cyfrowy jest bardziej 
opłacalny już przy nakładzie do 1000 kopii. Przewagą 
druku cyfrowego jest tzw. „druk na żądanie” (ang. 
Print on Demand), gdzie koszt wydruku cyfrowego 
jednego egzemplarza np. książki, jest praktycznie 
taki sam, jak przy kilku, kilkunastu czy nawet kilkuset 
egzemplarzach, co umożliwia skierowanie oferty do 
szerokiego grona detalicznych odbiorców. To również 
stwarza nowe możliwości dla wydawnictw, bibliotek 
czy księgarni, które mogą uwolnić się od konieczności 
inwestowania środków oraz zapobiegać powstawaniu 
niepotrzebnych stanów magazynowych, a tym samym 
dostosowywać się do wymagań klientów.  ■

dedykowany projekt. Ponadto pojawia się coraz 
więcej możliwość składania w zakresie składania  
zleceń on-line czy przygotowania wydruków 
spersonalizowanych. Dzięki tak elastycznemu  
podejściu, dostawcy są w stanie szybko definio-
wać nowe rynki i efektywniej dostosowywać 
ofertę. Jeśli drukarnia może zaspokoić różnorodne 
potrzeby i oferuje kompleksowe podejście,  
zadowolony klient zawsze wróci. Stąd też coraz 
większa popularność tzw. drukarni hybrydowych. 
Są to firmy przyjmujące zlecenia na druki  
wysokonakładowe, o dużej powtarzalności,  
drukowane offsetem i jednocześnie realizujące 
prace niskonakładowe, drukowane technologią  
cyfrową, na żądanie. Takie rozwiązanie gwaran-
tuje szybką, tanią i kompleksową obsługę klienta  
i jednocześnie optymalne wykorzystanie zasobów 
i redukcję kosztów. 

rozmawiaj ze swoimi klientami 
W wysoce konkurencyjnym środowisku (ok. 46 
tys. drukarni komercyjnych w europie zachod-
niej, wg. „Sizing the european Print Industry”, 
Infotrends, 2011) kluczową kwestią wydaje 
się komunikacja z klientami. z badań „Insight 
report” wynika, że ponad 1/3 ankietowanych 
nabywców nie posiadała wiedzy o możliwości 
druku na żądanie (print-on-demand), mimo tego, 
że prędkość dotarcia do rynku jest kluczowym 

czego PrAgną klienci,    
czyli o trendach w druku cyfrowym

WEdług sPECJalistóW, W 2011 Roku EuRoPEJski PRzEmysł PoligRafiCzny osiągnął PRzyChody na PoziomiE 

150 mld EuRo. mimo kRyzysu i sPoWolniEnia gosPodaRCzEgo, BRanża Radzi soBiE nadsPodziEWaniE 

doBRzE. dlaCzEgo tak się dziEJE i Co CzEka dostaWCóW dRuku i kliEntóW W naJBliższym CzasiE? 

Canon Polska
www.canon.pl
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Media

Gramatura papieru: 60 do 
325 g/m².

Gramatura papieru: 60 do 
325 g/m².

Gramatura papieru: 60 do 
325 g/m².

Pozwala na użycie różnych 
rodzajów podłoży
drukowych, w tym 
kartonowych, do grubości 400 
mikronów.

Gramatura: powlekany,  
80 - 350g do 400g /
niepowlekany 60-320g.
Grubość materiału: 70-460 
mikronów.

Gramatura: powlekany, 80 - 
350g do 400g /niepowlekany 
60-320g.
Grubość materiału: 70-460 
mikronów.

Gramatura: powlekany i 
niepowlekany 60- 400g.
Grubość materiału: 70-460 
mikronów.

Szerokość: A5-A3+ (330-
487 mm), max. Zadruk: 
321x480mm.  Grubość do 
300 g/m². Rodzaje mediów: 
papiery powlekane gloss, 
papiery powlekane mat, 
folie transparentne, papiery 
kredowane.

Kolory, tusz

Druk w maksymalnie 5 
kolorach.

Liczba kolorów: CMYKOV, 
LC, LM.
Farby dodatkowe: biały/UV 
Red/Digitall Matt.

Liczba kolorów: CMYKOV, 
LC, LM.
Farby dodatkowe: biały/ 
Lakier watermark.

Liczba kolorów: CMYKOV, 
LC, LM.
Farby dodatkowe: biały.

Liczba kolorów: 4 CMYK.
Atrament: NIE.

Druk

Prędkość: 61 obrazów na 
minutę, nawet w przypadku 
ciężkich lub powlekanych 
materiałów o gramaturze do 
325 g/m². Rozdzielczość:  
1200 x 1200 dpi, 256 odcieni.

Szybkość druku: 61 obr./min  
w przypadku nośników  
o gramaturze do 135 g/m².
Rozdzielczość: 
1200 x 1200 dpi,256 odcieni. 

Szybkość druku: 71 obrazów 
na minutę, nawet w przypadku 
ciężkich lub powlekanych 
materiałów o gramaturze do 
325 g/m². Rozdzielczość: 
1200 x 1200 dpi, 256 odcieni.

Druk kolorowy – 68 ppm,  
druk monochromatyczny  
136 ppm, możliwość  
używania różnych podłoży.  
Druk z rozdzielczości 
800x1600 dpi.

Max. rozdzielczość: 
2438x2438 dpi.
Wydajność (str. A4/m-c): kolor 
ponad  2mln czarno biały 
ponad 5 mln.
Szybkość druku:
Kolorowy - 4 kol - 68  A4/min 
lub 90 A4/min  w trybie EPM.
Czarno-biały: 272 A4/min.

Max. rozdzielczość: 
2438x2438 dpi.
Wydajność (str. A4/m-c): 
kolor ponad  3mln czarno biały 
ponad 6 mln.
Szybkość druku:
Kolorowy - 4 kol - 120  A4/min 
lub 160 A4/min  w trybie EPM.
Czarno-biały - 240 A4/min.

Max. rozdzielczość: 
2438x2438 dpi.
Szybkość druku:
Kolorowy - 4 kol. - 3450 B2/h 
lub 4600 B2/h w trybie EPM.
Czarno-biały - 6900 B2/h.

Prędkość maksymalna: A4, do 
60 str/ min, A3, do 34 str/ min.
Min. i max. rozdzielczość: 
1200x1200x8bit.  
Max: 1200x3600 dpi 
(odpowiednik).
Max. format zadruku:  
321x480 mm.

Zastosowanie / Informacje dodatkowe

Urządzenie imagePRESS C6010VP, opierając się na 
reputacji swojego poprzednika, to maszyna drukarska  
do cyfrowego druku, która oferuje jakość obrazu  
przypominającą druk offsetowy.
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 2,586 x 1152 x 1040 mm 
(bez pionowego panelu). Waga: 1200 kg.

Wymiary (szer. x gł. x wys.): 2,586 x 1152 x 1040 mm  
(bez pionowego panelu).
Waga: 1200 kg (z urządzeniem Colour Image Reader).

Wymiary (szer. x gł. x wys.): 2,586 x 1152 x 1040 mm 
(bez pionowego panelu).
Waga: 1200 kg (z urządzeniem Colour Image Reader).

HP Indigo 3550 jest przystępną cenowo maszyną o jakości 
druku porównywalnej do offsetu. Jest to doskonała ma-
szyna dla firm chcących rozpocząć drukowanie cyfrowe. 
Maszyna pozwala na łatwe zarządzanie drukiem, druk  
w maksymalnie 5 kolorach, najlepsza w swojej klasie jakość 
drukowanych aplikacji. HP Indigo 3550 jest to bardzo 
wydajne urządzenie dedykowane do średnich nakładów 
personalizowanych, korzystne ceny eksploatacji maszyny. 
HP Indigo 3550 pozwala na druk personalizowanych ma-
teriałów, średnich i małych nakładów na żądanie klienta, 
przy offsetowej jakości druku z  liniaturą do 230lpi. Główne 
aplikacje: broszury, wizytówki, kartki, foto-albumy, kalen-
darze, opakowania na CD, koperty, teczki, reprodukcje, 
fotografia artystyczna - gadżety personalizowane.

Druk akcydens/ foto/transpromo/plastiki. 
Wysokość: 2074mm;  waga: 2700 kg.

Druk akcydens/ foto/ transpromo/ tłoczenie. 
Wysokość: 2104mm ; waga: 3300 kg.

Druk akcydens/ foto/transpromo. 
Wysokość: 2388mm; waga: 11 000 kg.

Bizhub PRESS C6000 jest niskonakładowym urządzeniem 
produkcyjnym. Ze względu na cenę oraz możliwości 
techniczne przeznaczony jest głównie dla firm, które  
wkraczają w świat cyfrowego druku produkcyjnego.   
Zaprojektowany został do pracy w  centralnych punk-
tach  druku,  firmach poligraficznych, przedsiębiorstwach  
drukujących duże ilości materiałów oraz w agencjach 
reklamowych. Pozwala na produkcję  wysokiej jakości 
materiałów reklamowych, druków spersonalizowanych, 
korespondencji seryjnej, druku opakowań, folii samo-
przylepnych oraz sztywnych okładek książek. Rozliczanie 
kosztów eksploatacji w oparciu o współczynnik pokrycia 
tonerem umożliwia także druk książek w kolorze. 
Prasa cyfrowa do druku w kolorze – wysoka prędkość  
60 wydruków na minutę
Jakość obrazu – dokładność i precyzja drukowania  
w rozdzielczości 1200 x 1200 dpi przy 8-bitowym kolorze 
wraz z tonerem polimeryzowanym Simitri® HD.
Zaawansowana technologia przetwarzania barw  
– dobre odwzorowanie, stabilność obrazu, kontrola 
nasycenia dzięki zastosowaniu technologii S.E.A.D II, 
możliwości stosowania rastra częstotliwościowego (FM).
Możliwości produkcyjne – zaawansowane zarządzanie 
mediami i niespotykana elastyczność wykańczania, 
w tym tworzenie broszur, zszywanie, dziurkowanie 
wielopunktowe.

Media

Szerokość: A5-A3+ (330-487 
mm), max. zadruk: 321x480mm. 
Grubość do 300 g/m². Rodzaje 
mediów: papiery powlekane 
gloss, papiery powlekane mat, 
folie transparentne, papiery 
kredowane.

Szerokość: A5-A3+ (330-487 
mm), max. Zadruk: 321x480mm.
Grubość: od 64 do 350 g/m² .

Rodzaje mediów: papiery 
powlekane gloss, papiery 
powlekane mat, folie 
transparentne, papiery 
kredowane.

Szerokość: A6-A3+ (314-460 
mm), max. Zadruk: 303x456mm. 
Grubość: 40-300g/m².
Rodzaje mediów: papiery 
powlekane gloss, papiery 
powlekane mat, folie 
transparentne, papiery 
kredowane.

Obsługiwane gramatury 
papieru:  od 52g/m² do 300g/m² 
(bez straty prędkości).
Obsługiwane rodzaje mediów: 
papiery matowe, błyszczące, 
powlekane, offsetowe, 
przetworzone, koperty, 
transparentne (OHP), wstępnie 
zadrukowane 

Obsługiwane gramatury 
papieru: od 52,3 g/m² do 
300g/m².
Obsługiwane rodzaje mediów: 
papiery matowe, błyszczące, 
powlekane, offsetowe, 
przetworzony, koperty, 
transparentne (OHP), wstępnie 
zadrukowane. 

Kolory, tusz

Liczba kolorów: 4 CMYK.

Liczba kolorów: 4,

Liczba kolorów: 4 kolory 
CMYK,
Rodzaj tonera: 
Polimeryzowany toner 
chemiczny PxP™.

Liczba kolorów: 4 kolory 
CMYK.
Rodzaj tonera: 
Polimeryzowany toner 
chemiczny PxP™.

Druk

Prędkość maksymalna: A4 do 
71 str/min., A3 do 38 str/min.
Min. rozdzielczość: 
1200x1200x8bit.
Max. rozdzielczość: 1200x3600 
dpi (odpowiednik).
Max. format zadruku: 321x480 
mm.

Prędkość maksymalna: A4, do 
80 str/ min. A3, do 46 str/ min.

Min. i max. rozdzielczość: 
1200x1200x8bit.
Max: 1200x3600 dpi 
(odpowiednik).

Maksymalny format zadruk: 
321x480 mm.

Prędkość maksymalna: A4, 
do 95 str/ min. A3, do 55 
str/ min. Max. rozdzielczość: 
2400x600dpi.

Prędkość druku w kolorze  
i mono: 90 stron na minutę A4 
w dupleksie oraz 50 stron na 
minutę A3.
Rozdzielczość: 1200dpi 
(optyczne).
Obszar zadruku: 
320 x 480 mm.

Prędkość druku w kolorze 
i mono: 
C651EX – 65 stron na minutę
C751/C751EX – 75 stron na 
minutę.
Rozdzielczość: 
4800 x 1200 dpi.
Obszar zadruku: 
323 x 480 mm.

Zastosowanie / Informacje dodatkowe

Bizhub PRESS C7000  przeznaczony jest do druku 
produkcyjnego o niskich nakładach. W stosunku do 
modelu bizhub PRESS C6000 wyróżnia się większa 
prędkością i wydajnością. Znajduje zastosowanie  
w drukarniach cyfrowych i centralnych punktach 
druku przy produkcji wysokiej jakości materiałów 
reklamowych, druków spersonalizowanych, 
korespondencji seryjnej, druku opakowań i folii 
samoprzylepnych oraz sztywnych okładek książek. 
Rozliczanie kosztów eksploatacji w oparciu  
o współczynnik porycia tonerem umożliwia także 
druk książek w kolorze. Prasa cyfrowa do druku  
w kolorze – wysoka prędkość 71 wydruków na 
minutę. Jakość obrazu – dokładność i precyzja druko-
wania w rozdzielczości 1200 x 1200 dpi przy 8-bitowym 
kolorze wraz z tonerem polimeryzowanym Simitri® HD.
Zaawansowana technologia przetwarzania barw – 
dobre odwzorowanie, stabilność obrazu, kontrola 
nasycenia dzięki zastosowaniu technologii S.E.A.D II, 
możliwości stosowania rastra częstotliwościowego (FM).
Możliwości produkcyjne – zaawansowane 
zarządzanie mediami i niespotykana elastyczność 
wykańczania, w tym tworzenie broszur, zszywanie, 
dziurkowanie wielopunktowe.

Urządzenia zaprojektowane zostało do pracy  
w drukarniach cyfrowych i centralnych punktach 
druku. Może służyć do produkcji wysokiej jakości 
materiałów reklamowych, druków spersonalizowa-
nych, korespondencji seryjnych, opakowań, druku 
folii samoprzylepnych, a nawet  sztywnych okładek 
książek. Dzięki nowatorskiemu sposobowi rozliczania 
kosztów eksploatacji w oparciu o współczynnik 
pokrycia tonerem umożliwia druk książek w kolorze. 
Zastosowanie technologii Konica Minolta S.E.A.D 
II. Toner polimeryzowany trzeciej generacji Simitri 
® HD +.
Duża wydajność - szybkość druku do 80 stron  
A4 na minutę.
Wiodące możliwości obsługi mediów - Obsługa pa-
pieru o gramaturze od 64 do 350 g/m². Dwustronne 
drukowanie możliwe przy wykorzystaniu papieru 
o gramaturze do 300 g/m². Automatyczna korekta 
falowania papierów z możliwością nawilżania druko-
wanych arkuszy.
Szeroki wybór opcji wykańczania dokumentów. 
Obejmuje odbiór na staker, tworzenie broszur, oraz 
oprawę klejoną.

Bizhub PRO 950 przeznaczony jest do pracy w dru-
karniach, punktach poligraficznych oraz centralnych 
punktach druku. Doskonale sprawdza się przy druku 
korespondencji seryjnej, dokumentów transak-
cyjnych oraz spersonalizowanych, broszur, ulotek, 
materiałów korporacyjnych i marketingowych. 
Inteligentny katalog papieru dzięki funkcji pracy  
w mieszanym trybie/z mieszanymi nośnikami. Duży 
kolorowy ekran dotykowy i bardzo łatwa obsługa 
sterowników drukarki. Regulacja krzywych tonalnych 
i weryfikacja przez narzędzie Tone Curve*. Modular-
ne i wszechstronne opcje wykańczania.

Drukarnie offsetowe i cyfrowe, centra reprograficzne 
i centra danych, firmy mailingowe, punkty usługowe. 
Najwyższa w tym segmencie rynku prędkość druku, 
90 stron A4 na minutę na nośnikach o gramaturze 
do 300 g/m² w trybie dwustronnym. 
Chemiczny Toner PxP™ oraz bezolejowa technologia 
druku oferujące wyższą precyzję, niezawodność, 
elastyczność i łatwość obsługi oraz zapewniające 
rezultaty zbliżone do offsetu. 
Zespoły wymieniane przez operatora (ORU) 
pozwalają na łatwą konserwację urządzenia oraz 
utrzymanie ciągłości pracy. 
Obszerna biblioteka mediów automatyzuje ustawie-
nia mediów w celu uzyskania wysokiej, jakości druku 
oraz szybkiego przepływu prac podczas produkcji.

Druk komercyjny lub druk cyfrowy (light production), 
Print Room, drukarki do zastosowań komercyjnych.
Offsetowa, jakość wydruku – technologia VCSEL 
zapewniająca idealną ostrość obrazu w rozdziel-
czości 4800 dpi. Toner polimeryzowany PxP™ oraz 
technologia bezolejowego utrwalania gwarantująca 
dokładne i płynne drukowanie, o jakości charaktery-
stycznej dla druku offsetowego.
Szeroka gama nośników – możliwość zastosowania 
szerokiej gamy nośników zwykłych i powlekanych, 
ulepszona jednostka nagrzewająca oraz możliwość 
druku na arkuszach do 300 g/m². Innowacje  
– najnowszy system chłodzenia cieczą pozwalający 
wydłużyć czas ciągłego drukowania, możliwość 
samodzielnej wymiany podzespołów i części przez 
przeszkolonego operatora (Operator Replaceable 
Units), a także szybka i łatwa wymiana pojemników  
z tonerem, pojemnika na zużyty toner i nośników.

Zdjęcie maszyny

Canon imagePRESS 
C6010VP

Canon imagePRESS 
C6010

Canon imagePRESS 
C7010VP

HP Indigo press 3550
Dystrybutor: 
Digiprint

HP Indigo press 5600
Dystrybutor: 
Digiprint

HP Indigo press 7600
Dystrybutor: 
Digiprint

HP Indigo 10 000
Dystrybutor: 
Digiprint

bizhub PRESS C6000
Producent: 
Konica Minolta 

Zdjęcie maszyny

bizhub PRESS C7000
Producent: 
Konica Minolta 

bizhub PRESS C8000
Producent: 
Konica Minolta

Minolta bizhub PRO 950
Producent: 
Konica Minolta

Ricoh Pro™ C901/901S 
Graphic Arts Edition

Ricoh Pro™ 
C651EX/751/751EX

MAszyny do cyfrowego druku Arkuszowego
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Media

Obsługiwane gramatury 
papieru: od 40g/m²  
do 300g/m².
Obsługiwane rodzaje mediów: 
papiery matowe, błyszczące, 
powlekane, przetworzone, 
transparentne (OHP), wstępnie 
zadrukowane. 

Szerokość i grubość materiału:
- do 330 x 488 mm
- 64-300 g/m2.
Rodzaje mediów:
- powlekane
- niepowlekane
- folie 
- etykiety

Szerokość i grubość materiału:
- do 330 x 488 mm
- 64-300 g/m2.
Rodzaje mediów:
- powlekane
- niepowlekane
- folie
- etykiety

Szerokość i grubość materiału:
- do 330x488 mm - 52-253 g/m2.
Rodzaje mediów:
- powlekane
- niepowlekane
- folie
- etykiety
- poddruki

Szerokość i grubość materiału:
- do 320 x 470 mm
- 56-250 g/m2

Rodzaje mediów:
- powlekane
- niepowlekane
- poddruki

Kolory, tusz

Liczba kolorów: 1.
Rodzaj tonera: suchy, 
dwuskładnikowy toner.

Liczba kolorów: 4.
Atrament:
- toner wytwarzany 
chemicznie (EA).

Liczba kolorów: 4.
Atrament:
- toner wytwarzany 
chemicznie (EA).

Liczba kolorów: 1.
Atrament:
- toner wytwarzany 
chemicznie (EA).

Liczba kolorów: 1.
Atrament:
- toner wytwarzany 
chemicznie (EA).

Druk

Prędkość druku w mono: 
(druk w dupleksie bez 
straty prędkości)
Pro 907EX – 90 stron na 
minutę.
Pro 1107EX – 110 stron na 
minutę.
Pro 1357EX – 135 stron na 
minutę.
Rozdzielczość: 1200dpi.
Obszar zadruku: 320 x 
480 mm.

Max. prędkość: 
- do 50 stron A4 na minutę 
(druk kolorowy)
- do 55 stron A4 na minutę 
(druk czarno-biały).
Min. i max. rozdzielczość:
- 2400 x 2400 dpi.
Szer. zadruku: - 232x480 mm
- 317x480 mm (gwarancja 
jakości).

Max. prędkość: 
- do 70 stron A4 na minutę.
Min. i max. rozdzielczość:
- 2400 x 2400 dpi.
Szerokość zadruku:
- 317x480 mm (gwarancja 
jakości).

Max. prędkość: 
- do 110 stron A4 na 
minutę.
Min. i max. rozdzielczość:
- 2400 x 2400 dpi, 150lpi.
Szerokość zadruku:
- 305 x 480 mm (zależny 
od PDL).

Max. prędkość: 
- do 120 str. A4/min.
Min. i max. rozdzielczość:
- 4800 x 600 dpi, 156 lpi.
Szerokość zadruku:
- 314 x 464 mm 
(marginesy: 3 mm)
- możliwość druku bez 
marginesów.

Zastosowanie / Informacje dodatkowe

Wewnętrzne centra reprograficzne (CRD), druk usługowy, punkty 
usługowe. Maksymalna pojemność papieru 8,050 arkuszy.
Przygotowany do ciężkiej pracy: urządzenie pracuje bez zakłóceń, 
nawet gdy zostaje mocno dociążone podczas prac wysokona-
kładowych.
Wydajność: Pro™1357EX - 2 miliony stron w ciągu miesiąca. 
Pro™1107EX: 1,5 miliona ; 907EX: 1 milion). 
Pełna prędkość mechanizmu podczas drukowania dwustronnego.
9 różnych podajników papieru i automatyczna zmiana kasety, nie 
zatrzymując procesu druku.
Podczas pracy masz możliwość uzupełnić toner i zaprogramować 
(lub w skrajnych przypadkach wykonać) nowe prace. 
Dwa pojemniki na toner -  wydajność 120.000 stron każdy. Tylko 
dwa pojemniki z tonerem na 120,000 stron formatu A4. 
Drukowanie w tandemie: nieprzerwana praca dwóch urządzeń 
podczas jednej pracy.

Broszury, katalogi, książki, prezentacje, raporty, plakaty,  
wizytówki, fotokalendarze, fotoksiążki.
Funkcje: druk, kopiowanie, skanowanie.
Różnorodne opcje wykańczania wydruków tj. zszywanie, falcowa-
nie, dziurkowanie, oprawa zeszytowa.
Różne kontrolery druku: Xerox FreeFlow Print Server, EFI Fiery, Creo.

Broszury, katalogi, książki, prezentacje, raporty, plakaty, wizytówki, 
fotokalendarze, fotoksiążki.
Funkcje: druk, kopiowanie, skanowanie.
Różnorodne opcje wykańczania wydruków tj. zszywanie,  
falcowanie, dziurkowanie, oprawa zeszytowa.
Różne kontrolery druku: Xerox FreeFlow Print Server, EFI Fiery, Creo.

Książki, skrypty, instrukcje, katalogi, materiały szkoleniowe, doku-
menty transakcyjne (faktury, zestawienia), druk personalizowany.
Funkcje: druk, kopiowanie, skanowanie.
Różnorodne opcje wykańczania wydruków tj. zszywanie, falcowa-
nie, dziurkowanie, oprawa zeszytowa.
Różne kontrolery druku: wbudowany Xerox Green Controller, 
Xerox FreeFlow Print Server, EFI Fiery.

Książki, skrypty, instrukcje, katalogi, materiały szkoleniowe, doku-
menty transakcyjne (faktury, zestawienia), druk personalizowany.
Funkcje: druk, kopiowanie, skanowanie.
Różnorodne opcje wykańczania wydruków tj. zszywanie, falcowa-
nie, dziurkowanie, oprawa zeszytowa, oprawa miękka klejona.
Kontroler druku: Xerox FreeFlow Print Server.

Zdjęcie maszyny

Ricoh Pro™ 
907EX/1107EX/1357EX

Xerox Color 550 Printer

Xerox 700i Digital 
Color Press

Xerox D110 
Copier/Printer

Xerox Nuvera 120 EA 
Production System

Pierwszy na świecie
eko-solwentowy ploter 

drukująco-tnący atramentami 
metalicznymi w wersji biurkowej 

BN-20 drukuje naklejki, plakaty oraz nadruki
 na odzież ze wspaniałymi efektami. 

To więcej niż PloTer UV
To pierwszy ploter hybrydowy UV-LED: “flat 

bed” i “roll to roll” w jednym
Przy pomocy LEJ-640 można drukować na niemal 
wszystkim, w tym także na sztywnych podłożach 

do 13 mm grubości i z roli. 

Oszałamiające detale 
na różnego rodzaju produktach 

Przy pomocy LEF-12 można tworzyć różnego rodzaju 
efekty: połysk, wgniecenia oraz tekstury bezpośrednio 

na przedmiotach o wysokości do 100 mm

www.rolanddg.eu

Nowości iNNowacyJNE 
z Roland dG 

odwiEdź Nas Na targach 
drupa 2012

haLL 9, stoisko E04 / E07 facebook.com/rolanddgn

polkos.com.pl scorpio.com.pl

Autoryzowani partnerzy w Polsce:

dobreplotery.pl kmlsolutions.pl

Oszałamiające detale 
na różnego rodzaju produktach 

Przy pomocy LEF-12 można tworzyć różnego rodzaju 
efekty: połysk, wgniecenia oraz tekstury bezpośrednio 

na przedmiotach o wysokości do 100 mm

MediA do kolorowego druku lAserowego
Logo Nazwa Produktu

Digigreen gloss i silk

Image Impact

4CC

DCP i DCP Ivory

MACtac Imagin

Charakterystyka

Najwyższej jakości obustronnie powlekany papier do druku cyfrowego, dostępny w dwóch 
wykończeniach powierzchni - gloss i silk w pełnej skali gramatur od 100 g/m² do 350 g/m², 
cięty fabrycznie do formatów cyfrowych: SRA3 - (320 x 450 mm), pakowany w ryzy.

Najwyższej jakości papier do wydruków atramentowych i laserowych, zarówno koloro-
wych jak i czarno-białych. Wysoka biel pozwala uzyskać niezrównany kontrast kopii. 

Biały, wyjątkowo gładki, niepowlekany papier satynowany, dedykowany do drukowania  
i kopiowania w kolorowych urządzeniach laserowych, gwarantuje najwyższą jakość wy-
druku i doskonałe odwzorowanie kolorów zarówno pasteli jak i nasyconych apli. Gramatu-
ry: 90-300 g/m², formaty: A4, A3, SRA3. Format A3+ dostępny do wyczerpania zapasów.

DCP - wyjątkowo biały, gładki, satynowany papier do druku kolorowego laserowego, 
gramatury: 90-350 g/m², formaty A4, A3, A3+, SRA3. Jego jakość gwarantuje znakomite 
odwzorowanie pełnokolorowych kopii i wydruków, zawiera włókna eukaliptusa mające 
wpływ na sztywność papieru.
DCP IVORY - wyjątkowo gładki, satynowany papier do druku kolorowego laserowego 
w kolorze kości słoniowej. Kremowy odcień nadaje wydrukom elegancki i oryginalny 
charakter. Dostępne gramatury: 100-300 g/m², formaty A4, A3, SRA3.

Białe, powlekane i niepowlekane, samoprzylepne papiery dedykowane do kolorowego 
druku cyfrowego laserowego, klej trwały, powleczenie mat, semi-mat, gloss, supergloss. 
Papier podkładowy Kraft silikonowany nadaje produktowi większą sztywność i zabezpiecza 
przed przegrzaniem podczas utrwalania, nacinany co 31 mm lub nienacinany, zadrukowa-
ny. Papier z rozszerzeniem OPAK - z granatowym klejem podkładowym gwarantującym 
nieprzezroczystość zaklejonej powierzchni. Format SRA3 (320 x 450 mm), grubość Total  
ca 200 g/m² (papier wierzchni +/- 85-90 g/m² plus klej, plus papier podkładowy).

Zastosowanie / przeznaczenie

Ulotki, broszury, prezentacje, raporty finansowe, za-
proszenia, katalogi, foldery, kalendarze, koresponden-
cja firmowa itp. Druk cyfrowy laserowy (dry toner).

Znakomicie zachowuje się we wszystkich urządze-
niach biurowych.

Zastosowanie: ulotki, broszury, prezentacje, 
raporty finansowe, zaproszenia, katalogi, foldery, 
kalendarze, korespondencja firmowa itp.
Techniki zadruku: kopiarki, drukarki monochroma-
tyczne, kolorowe i laserowe.

Zastosowanie: ulotki, foldery, prezentacje, broszu-
ry, raporty, dyplomy, certyfikaty, korespondencja 
firmowa, wizytówki itp.
Techniki zadruku: kopiarki, drukarki monochroma-
tyczne i kolorowe, atramentowe i laserowe, offset.

Wysokojakościowe etykiety do zadruku kolo-
rowego, z drobnymi elementami graficznymi, 
personalizacja, naklejki na produkty audio-video, 
zaproszenia, dekoracje, naklejki.

Producent /
Dystrybutor

Dystrybutor: 
Antalis Poland

Dystrybutor: 
Antalis Poland

Dystrybutor: 
Antalis Poland

Dystrybutor: 
Antalis Poland

Dystrybutor: 
Antalis Poland

PAPIER 
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new
drupa



Logo Nazwa Produktu

Color Copy 

Color Copy Coated

Nautilus Universal

Bio Top 3

DNS premium

G-Print

HP Colour Laser

Chorus Lux digi

phoenixmotion

Top Style digi

Bindakote

JAC Allround

JAC Laserglossy

DNS® premium

BIO TOP 3 next

TOP Gloss, TOP Silk

MC White  Digital CB+, MC 
Matt DI-OF

SYNAPS XM

Colotech

PRO-DESIGN

Charakterystyka

Papier sanotowany, wyraźny druk i specjalne uszlachetnienie powierzchni dla oddania 
wyrazistych kolorowych obrazów, równomierna absorpcja tonera. Doskonałe odwzorowanie 
punktu rastrowego w wysoko wydajnych drukarkach . Idealna, płaska powierzchnia, zmniej-
szone zużycie urządzeń drukarskich. Certyfikat ISO 9706 – papier odporny na starzenie, upał. 
Produkcja przyjazna środowisku.

Najwyższa jakość do obustronnego drukowania, dostosowany do wydruków o najwyższych 
rozdzielczościach, równomierna absorpcja tonera, idealna, płaska powierzchnia, dwa rodzaje 
powierzchni: silk i gloss.

Wyprodukowany w 100% z makulatury, wielofunkcyjny, uniwersalny, niepowlekany papier, 
białość - 90 CIE, wysoka nieprzezroczystość, zapewnia bezproblemową pracę i niski poziom 
pylenia, zapakowany w 100% w papier z makulatury.

Papier w 100% bezchlorkowy, nie zawiera OBA, stworzony wspólnie z Greek Peace, świetna 
przerabialność, wysoka nieprzezroczystość.

Znakomita białość, szeroka gama gramatur.

Wysoka sztywność, bardzo wytrzymały i mocny, pulchny i jednocześnie gładki, doskonała 
reprodukcja obrazu, bardzo dobra przerabialność, łatwy w obróbce, wydajny, wysoka 
nieprzezroczystość.

Wysokowydajny, satynowany papier.

Papier powlekany charakteryzujący się lustrzanie gładką powierzchnią, doskonałą drukowalno-
ścią i przerabialnością, wysokim połyskiem zadruku, krótkim czasem schnięcia. Dostępny  
w wykończeniu błysz czącym i satynowym.

Wyjątkowa powierzchnia papieru, zwiększona objętość papieru, doskonała przerabialność 
i sztywność, precyzyjne odwzorowanie punktu rastowego, supermatowa, bezodblaskowa 
powierzchnia.

Kolekcja papierów ozdobnych. 6 różnych struktur: żeberkowana, filcowego deseniu, płótna, 
metalizowana, transparentna, stylizowana powierzchnia marmuru. Uzupełnieniem kolekcji  
są koperty ozdobne.

Karton z gładką, wysoce połyskową powierzchnią, szeroka gama kolorystyczna, perfekcyjne 
rezultaty tłoczenia, odpowiedni do różnych technik drukarskich, brak pęknięć na złamaniach.

Samoprzylepny matowy papier. 

Samoprzylepny papier błyszczący.

Niepowlekany, bezdrzewny papier klasy premium do druku cyfrowego.  
Wysoki współczynnik białości 168 CIE zapewniający doskonały kontrast dla tekstów i grafiki. 
Dostępny w gramaturach 70-300 g/m2, formaty A4, A3, SRA3.

Niepowlekany, bezdrzewny papier klasy Premium. Stylowy, reprezentacyjny papier o delikat-
nym odcieniu kremowej bieli. Dzięki naturalnej bieli świetnie nadaje się do druku książek  
z plików cyfrowych ( „książka na żadanie - book on demand”). Wolumen 1,3. Dostępny  
w gramaturach: 80-300 g/m2, formaty SRA3, 48,26x33 cm oraz A4, A3 i folio.

Papiery obustronnie powlekane, błyszczące lub matowe, przeznaczone do każdego rodzaju 
druku cyfrowego. Zalecany także do druku na HP Indigo (posiadają 3 gwiazdki). Idealne do 
wielobarwnego druku cyfrowego, świetne przyjmowanie tonera, doskonała zadrukowalność. 
Wygląd papieru identyczny z papierami powlekanymi do druku offsetowego.  Produkcja: 
Sappi, papier jest cięty fabrycznie z dokładnością do +/- 0,3mm. Dostępny w gramaturach 
115-350 g/m2, formaty 32x46 cm, 35x50 cm (oba kierunki włókien).

Matowy, powlekany, bezdrzewny papier samoprzylepny klasy premium, do druku  
cyfrowego z unikalnymi nacięciami ukośnymi CRACK-BACK PLUS co 32mm.
Gramatura 90 g/m2 , format 32 x 46 cm.

Syntetyczny papier o unikalnym powleczeniu, dedykowany do urządzeń cyfrowych drukują-
cych w technologii suchego tonera. Dostępne gramatury: 135, 230, 300, format 32 x 46 cm.

Colotech jest papierem satynowanym, o bardzo dobrym  wypełnieniu. Jego odpowiednio 
dobrana  biel i barwa powoduje, że wydruki wykonywane na tym papierze charakteryzują się 
bardzo dużym kontrastem i nasyceniem kolorów oraz zapewniają wspaniałe oddanie barw  
z zachowaniem ich wierności. Stabilność powyżej opisanych parametrów gwarantuje wydruki 
porównywalne z drukiem offsetowym. Papier występuje w bardzo dużej rozpiętości gramatur 
(od 90 do 350 g.) oraz formatów (od A4 do SRA3). Występują trzy rodzaje papieru Colotech 
charakteryzujące się różną gładkości i połyskiem: Colotech – papier dwustronnie satynowany.
Colotech Gloss -  papier dwustronnie powlekany o wysokim połysku.
Colotech Supergloss – papier jednostronie powlekany o bardzo wysokim połysku.

Papier satynowany o wyjątkowej gładkości i najwyższej białości (168 CIE), dostępny w szerokiej 
gamie gramatur i formatów.

Zastosowanie / przeznaczenie

Faktury, ulotki, prezentacje, instrukcje obsługi, bro-
szury, certyfikaty, zaproszenia, widokówki, wizytówki, 
menu, kolorowe odbitki.

Obustronny wydruk zdjęć, prezentacje, broszury, 
raporty oraz innych wysokiej jakości dokumentów 
biznesowych.

Druk dokumentów i grafiki, m.in. faktury, ulotki, 
instrukcje obsługi

Raporty roczne, certyfikaty, dyplomy, zaproszenia, 
menu, książki na żądanie, papiery firmowy, doku-
menty prestiżowe.

Ulotki, foldery, broszury, zaproszenia, wizytówki

Książki, mapy, inserty, przewodniki, raporty roczne, 
plakaty, bilbordy, mailingi, albumy, wizytówki, 
pocztówki

Prezentacje, kolorowe grafiki, raporty ze sprzedaży, 
reklamowe materiały informacyjne.

Wysoko jakościowe publikacje, albumy, ilustrowane 
książki, reprodukcje.

Raporty roczne, katalogi ze zdjęciami, ulotki, mailingi.

Papiery firmowe, korespondencja biznesowa,  
materiały promocyjne, oferty, cenniki, ulotki,  
przekładki, raporty roczne, wizytówki.

Pocztówki, kartki okolicznościowe, okładki i obwolu-
ty, , teczki firmowe, okładki do bindowania, materiały 
promocyjne, katalogi, foldery, prospekty, albumy, 
ekspozytory, metki.

Etykiety, naklejki, grafika reklamowa, plakaty,  
personalizacja, dekoracje.

Etykiety, naklejki, grafika reklamowa, plakaty, perso-
nalizacja, dekoracje.

Druk ulotek, folderów, książek, wizytówek. 

Raporty roczne, certyfikaty, dyplomy, zaproszenia, 
menu, książki na żądanie, papiery firmowy, doku-
menty prestiżowe.

Albumy fotograficzne, broszury reklamowe, foldery, 
czasopisma, ulotki, plakaty.

Zastosowanie: etykiety adresowe, aplikacje wieloko-
lorowe, naklejki reklamowe i kolekcjonerskie.

Zastosowanie: personalizacja np.: metki, zawieszki, 
etykiety, identyfikatory, plakaty, menu, rejestry, 
dokumenty, karty pracy, cenniki. Po zadruku odporny 
na warunki atmosferyczne.

Broszury, katalogi, książki, prezentacje, raporty,  
plakaty, wizytówki, fotokalendarze, fotoksiążki.

Książki, papiery firmowe, wizytówki i zaproszenia,  
menu, prestiżowe materiały informacyjne i prezentacje.

Producent /
Dystrybutor

Producent: Mondi
Dystrybutor:
Europapier-Impap

Producent: Mondi
Dystrybutor:
Europapier-Impap

Producent: Mondi
Dystrybutor:
Europapier-Impap

Producent: Mondi
Dystrybutor:
Europapier-Impap

Producent: Mondi
Dystrybutor:
Europapier-Impap

Producent: Arctic
Dystrybutor:
Europapier-Impap

Dystrybutor:
Europapier-Impap

Producent: Burgo
Dystrybutor:
Europapier-Impap

Producent: Scheufelen
Dystrybutor:
Europapier-Impap

Producent 
i dystrybutor: 
Europapier-Impap

Producent:  Favini
Dystrybutor:
Europapier-Impap

Producent:  
Avery Dennison
Dystrybutor:
Europapier-Impap

Producent:  
Avery Dennison
Dystrybutor:
Europapier-Impap

Dystrybutor: Igepa 
Polska Sp. z o.o.

Dystrybutor: Igepa 
Polska Sp. z o.o.

Dystrybutor: Igepa 
Polska Sp. z o.o.

Dystrybutor: Igepa 
Polska Sp. z o.o.

Dystrybutor: Igepa 
Polska Sp. z o.o.

Producent: 
Xerox Polska

Dystrybutor: Zing.

Logo Nazwa Produktu

DCP i DCP Ivory

DNS Premium

MACtac Digital

Symbol Freelife Premium 
White Satin/Gloss

Fedrigoni Century SOHO for 
Xerography

MagneCote

Charakterystyka

Papier satynowany o wyjątkowej sztywności i najwyższej białości (168 CIE), dostępny  
w wersji białej i kości słoniowej.

Niepowlekany papier klasy Premium, fabrycznie dedykowany do kolorowego zadruku 
laserowego; najwyższa białość (169 CIE).

Papier samoprzylepny dostępny w sześciu różnych wersjach, także z barierowym klejem 
kryjącym.

Trzykrotnie powlekane papiery o powierzchni błyszczącej lub satynowej, dostępne  
w wielu formatach i gramaturach.

Szeroka gama papierów ozdobnych fabrycznie dedykowanych do druku laserowego.

Papier magnetyczny (unikalna kombinacja papieru i warstwy magnetycznej).

Zastosowanie / przeznaczenie

Materiały informacyjne, książki, prezentacje, 
nowoczesna komunikacja marketingowa.

Książki i broszury, także z elementami zadruku 
kolorowego; wizytówki i zaproszenia.

Etykiety, naklejki, grafika reklamowa, plakaty.

Książki, broszury, ulotki, kalendarze oraz wszel-
kiego typu wysokiej jakości wydruki reklamowe; 
doskonale nadaje się na albumy i foto-książki.

Prestiżowe publikacje, grafika reklamowa, kartki  
i zaproszenia, wizytówki.

Magnesy na lodówkę, kalendarzyki, notesy,  
plany lekcji, cenniki.

Producent /
Dystrybutor

Dystrybutor: Zing

Dystrybutor: Zing

Dystrybutor: Zing

Dystrybutor: Zing

Dystrybutor: Zing

Dystrybutor: Zing
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FOLIE

Logo Nazwa Produktu

Raflatac Polylser HS 

Folex CLP adhesive P

Folex BG 72 WO

Folex BG 72

Folex Folaproof Laser Film F

JAC Datapol

Fasson PE Matt DI-OF

Fasson Clear Gloss PET DI-OF

Xerox

Folex Imaging

Charakterystyka

Biała i transparentna folia samoprzylepna poliestrowa o matowym wykończeniu, stabilna ter-
micznie. Papier podkładowy Kraft 100 g/m² niezadrukowany nadaje produktowi odpowiednią 
sztywność i zabezpiecza folię przed nadmiernym nagrzaniem podczas utrwalania obrazu. 
Klej bezbarwny permanentny akrylowy. Folia dedykowana do druku cyfrowego kolorowego 
laserowego. Format SRA3, minimum zakupowe 1 ryza SRA3/250 arkuszy.

CLP Adhesive P CL - klarownie przezroczysta, samoprzylepna, błyszcząca folia poliestrowa 
przeznaczona do zadruku w drukarkach i kopiarkach kolorowych laserowych o standardowych 
temperaturach utrwalania obrazu. Folia z warstwą kleju osłonięta papierem silikonowym. Od-
porna na rozerwanie. Nadrukowany obraz jest bardzo trwały, wykazuje wysoką; odporność na 
działanie wody i promieni UV. Grubość 50 μ, grubość łączna z klejem i papierem podkładowym 
- 140 μ, dostępna w formatach A4, A3 i SRA3. CLP Adhesive P WO - folia biała kryjąca, samo-
przylepna, o błyszczącym wykończeniu, poliestrowa przeznaczona do zadruku w drukarkach  
i kopiarkach kolorowych laserowych o standardowych temperaturach utrwalania obrazu. Folia 
z warstwą kleju osłonięta papierem silikonowym. Odporna na rozerwanie. Nadrukowany obraz 
jest bardzo trwały, wykazuje wysoką odporność na działanie wody i promieni UV. Grubość 50 μ, 
grubość łączna z klejem i papierem podkładowym -140μ, dostępna w formatach A4, A3 i SRA3.

Najwyższej jakości, biała, nieprzezroczysta folia poliestrowa do kolorowych drukarek lasero-
wych, o wykończeniu błyszczącym. Obustronne powleczenie gwarantuje możliwość zadruku 
obustronnego. Dostosowana do utrwalania w wysokiej temperaturze, gwarantuje doskonałe 
odwzorowanie kolorów, zachowuje płaskość, stabilna formatowo, wysoka trwałość wydruków 
- odporna na zgniecenia i załamania, na rozerwanie, działanie wody, światła, promienie UV 
(możliwa krótkotrwała ekspozycja zewnętrzna). Produkt należy chronić przed wilgocią i odci-
skami palców. Grubość 125, 180, 250 μ, formaty A4, SRA3, format A3 dostępny na zamówienie.

Najwyższej jakości klarownie przeźroczysta folia poliestrowa do dwustronnego zadruku. 
Dostosowana do utrwalania w wysokiej temperaturze, gwarantuje doskonałe odwzorowa-
nie kolorów, zachowuje płaskość, stabilna formatowo. Odporna na rozerwanie, zgniatanie 
itp. Produkt należy chronić przed wilgocią i odciskami palców. Grubość 125 mic, 165 g/m², 
formaty SRA3 i A4.

Stabilizowana termicznie folia nowej generacji, bezklejowa, dwustronnie matowa dedy-
kowana do zadruku w monochromatycznych drukarkach i kopiarkach laserowych. Folię 
cechuje doskonała stabilność formatowa i termiczna, przywieranie tonera. Odporna na 
działanie wysokich temperatur, wody i środków chemicznych. Po zadruku możliwe kreślenie 
tuszem, ołówkiem, flamastrami itp. Dostępne grubości 90 mic i 115 mic, format A4/100 
arkuszy ryza; format A3 na życzenie klienta.

Folie samoprzylepne

Matowa samoprzylepna biała folia z klejem standardowym, permanentnym do druku 
cyfrowego, z podłożem bez nacięć.

Transparentna błyszcząca folia samoprzylepna z klejem standardowym, permanentnym  
do druku cyfrowego, z podłożem bez nacięć.
Gramatura 110 g/m2.

Xerox Mistral o gramaturze 140 g/m² – folia przezroczysta, Xerox Blizzard o gramaturze 200 
g/m² – matowa folia o kolorze białym. Wszystkie folie przeznaczone są zarówno do czarno-
białych, jak i kolorowych urządzeń laserowych. Wykonane są z poliestru lub polietylenu 
o mikroporowatej strukturze umożliwiającej doskonałe przyleganie tonera i uzyskiwanie 
bardzo wysokiej jakości wydruków. Zastosowany klej zapewnia doskonałą przyczepność 
do większości powierzchni, jednocześnie gwarantuje brak negatywnego wpływu na 
urządzenie drukujące. Folie są przeznaczone do zastosowania szczególnie w miejscach, 
gdzie ważna jest odporność na warunki środowiska zewnętrznego. Folie nie przyjmują 
wody, oleju ani brudu, a główną ich cechą jest odporność na rozdarcia i promieniowanie UV. 
Dzięki takim materiałom firmy posiadające drukarki laserowe uzyskały możliwość tworzenia 
w bardzo krótkim czasie foliowych etykiet o bardzo wysokiej jakości i trwałości. 

Bardzo duża gama różnorodnych folii poliestrowych (białych i przezroczystych) dostępnych 
w wersji samoprzylepnej i bez kleju.

Zastosowanie / przeznaczenie

Zastosowanie: etykiety, naklejki, instrukcje obsługi, 
etykiety cenowe, etykiety logistyczne, etykiety na 
produkty audio-video etc.
Techniki zadruku: druk cyfrowy kolorowy laserowy.

Zastosowanie: możliwa ekspozycja wewnętrzna 
i zewnętrzna, folia idealna do reklam, naklejek, 
szyldów, etykiet, plakatów itp.
Techniki zadruku: kopiarki i drukarki laserowe 
monochromatyczne.

Zastosowanie: wydruki prezentacyjne, przekładki 
materiałów konferencyjnech, instrukcje obsługi, 
menu, wizytówki, kalendarzyki kieszonkowe itp. 
Możliwa ekspozycja zewnętrzna.
Techniki zadruku: druk cyfrowy, drukarki laserowe 
kolorowe.

Zastosowanie: folia do przezroczy do rzutników, 
prezentacji, wykresów, nakładek itp.
Techniki zadruku: kopiarki laserowe kolorowe, 
drukarki laserowe kolorowe.

Zastosowanie: formy drukowe do druku 
offsetowego i sitodruku, do kopii rysunków 
technicznych itp.
Techniki zadruku: kopiarki i drukarki laserowe 
monochromatyczne.

Etykiety, naklejki, instrukcje obsługi,
etykiety cenowe.

Idealna do wielobarwnego druku w urządzeniach 
cyfrowych.

Idealny do wielobarwnego druku w cyfrowych 
maszynach HP Indigo, sprawdza się także  
w urządzeniach drukujących wykorzystujących 
technologię suchego tonera. 

Wodoodporne etykiety informacyjne, etykiety 
reklamowe na produkty, reklamy przyklejane  
na  szyby, samochody, ściany itp., etykiety  
z kodami kreskowymi, etykiety na szkło i pojem-
niki chemiczne.

Etykiety, naklejki, tabliczki znamionowe, krótko-
okresowa reklama w punktach sprzedaży, szyldy  
i tablice informacyjne, wydruki trwałe  
i wodoodporne.

Producent /
Dystrybutor

Dystrybutor:  
Antalis Poland 

Dystrybutor:  
Antalis Poland

Dystrybutor:  
Antalis Poland

Dystrybutor: 
Antalis Poland 

Dystrybutor: 
Antalis Poland 

Producent:  
Avery Dennison
Dystrybutor:
Europapier-Impap

Dystrybutor: 
Igepa Polska

Dystrybutor: 
Igepa Polska

Xerox Polska

Dystrybutor: Zing
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FOLIE

Logo Nazwa Produktu

Motif Laser

MACtac STARset

Charakterystyka

Najszersza na rynku rodzina samoprzylepnych folii poliestrowych (przezroczyste, 
białe, srebrne, złote), dostępnych z różnymi klejami i różnorodnym wykończeniem 
powierzchni - błyszczące, matowe, szronione.

Miękka, elastyczna, matowa folia poliolefinowa, dostępna w wersji z wolno wiążącym 
klejem solwentowym.

Zastosowanie / przeznaczenie

Etykiety, naklejki, tabliczki znamionowe, krótkookre-
sowa reklama w punktach sprzedaży, szyldy i tabli-
ce informacyjne, wydruki trwałe i wodoodporne.

Etykiety, naklejki, tabliczki znamionowe, krótkookre-
sowa reklama w punktach sprzedaży, szyldy i tabli-
ce informacyjne, wydruki trwałe i wodoodporne.

Producent /
Dystrybutor

Dystrybutor: Zing

Dystrybutor: Zing

MEDIA PRZEZNACZONE DO HP INDIGO  |  FOLIE

Logo Nazwa Produktu

Folex Digiprint

MACtac Starcet

Fasson White PP Gloss DI-OF

Fasson Clear PP Gloss DI-OF

Fasson PE Matt  DI-OF

Fasson Clear Gloss PET DI-OF

Folex Digiprint IG

MACtac STARset

Lahnit

Charakterystyka

Rodzina samoprzylepnych folii poliestrowych przystosowanych do zadruku w techno-
logii ciekłotonerowej, posiada atest HP Indigo, klej akrylowy, osłonięty papierem pod-
kładowym. Folia stabilna wymiarowo, zachowuje płaskość, wodoodporna, gwarantuje 
doskonałe przywieranie tonera i powtarzalność wydruków, wytrzymała na rozerwanie. 
Folia występuje w wersji transparentnej błyszczącej i białej nieprzezroczystej. Grubość 
folii 75μ, total 165μ, format SRA3. Posiada certyfikat HP Indigo.

Biała, matowa folia samoprzylepna poliolefinowa, jej mikroporowata struktura zapewnia 
znakomite wyniki zadruku. Papier podkładowy typu Kraft, biały, niezadrukowany, nienaci-
nany nadaje produktowi odpowiednią sztywność a także zabezpiecza podłoże drukowe 
przed przegrzaniem podczas utrwalania zadruku. Klej bezbarwny permanentny akrylowy 
na bazie rozpuszczalnika, odporny na wysokie temperatury utrwalania. Folia dedykowana 
do druku cyfrowego kolorowego laserowego oraz na maszynach ciekłotonerowych HP 
Indigo. Format SRA3, gramatura z klejem i papierem podkładowym 195 g/m².

Błyszcząca biała samoprzylepna folia z klejem usuwalnym do druku cyfrowego, z 
podłożem bez nacięć. Gramatura 57 g/m2.

Transparentna błyszcząca folia samoprzylepna z klejem usuwalnym, do druku cyfrowe-
go, z podłożem bez nacięć. Gramatura 53 g/m2.

Matowa samoprzylepna biała folia z klejem standardowym, permanentnym do druku 
cyfrowego, z podłożem bez nacięć. Gramatura 100 g/m2.

Transparentna błyszcząca folia samoprzylepna z klejem standardowym, permanentnym 
do druku cyfrowego, z podłożem bez nacięć. Gramatura 100g/m2.

Bardzo szeroka rodzina folii poliestrowych, fabrycznie przystosowanych do zadruku HP 
Indigo; występują w wersji samoprzylepnej, adhezyjnej oraz bez kleju.

Miękka, elastyczna, matowa folia poliolefinowa, dostępna w wersji z wolno wiążącym 
klejem solwentowym.

Biały papier syntetyczny (dwustronnie powlekana folia polipropylenowa), dostępny w 
wersji matowej.

Zastosowanie / przeznaczenie

Zastosowanie: przezroczyste i białe etykiety, instruk-
cje, reklamy okienne, naklejki, podświetlane kasetony, 
obwoluty książkowe, okładki itp. Materiały reklamowe 
- nadruk na koszulkach, czapkach, i innych wyrobach 
bawełnianych. Techniki zadruku: - druk cyfrowy kolo-
rowy ciekłotonerowy na maszynach HP Indigo.

Zastosowanie: etykiety, naklejki, instrukcje obsługi, 
etykiety cenowe, etykiety na produkty audio-video, 
direct mail, etc. Techniki zadruku: - druk cyfrowy 
kolorowy laserowy, - ciekłotonerowy HP Indigo.

Idealny do wielobarwnego druku w cyfrowych 
maszynach HP Indigo.

Idealna do wielobarwnego druku w cyfrowych 
maszynach HP Indigo.

Idealna do wielobarwnego druku.

Idealna do wielobarwnego druku w cyfrowych 
maszynach HP Indigo.

Etykiety, naklejki, tabliczki znamionowe, krótkookre-
sowa reklama w punktach sprzedaży, szyldy i tablice 
informacyjne, wydruki trwałe i wodoodporne.

Broszury, zawieszki, materiały promocyjne, mapy 
i plany.

Producent /
Dystrybutor

Dystrybutor: 
Antalis Poland 

Dystrybutor: 
Antalis Poland

Dystrybutor:
Igepa Polska Sp. z o.o.

Dystrybutor:
Igepa Polska Sp. z o.o.

Dystrybutor:
Igepa Polska Sp. z o.o.

Dystrybutor:
Igepa Polska Sp. z o.o.

Dystrybutor: Zing

Dystrybutor: Zing

Dystrybutor: Zing

PAPIER 

Logo Nazwa Produktu

Digigreen gloss i silk

MACtac Imagin

E-Photo

Polyart Digital

Magnecote

DNS indigo

Color Copy indigo

Charakterystyka

Obustronnie powlekany papier, dostępny w dwóch wykończeniach powierzchni - gloss 
i silk w pełnej skali gram. od 100 g/m² do 350 g/m², cięty fabrycznie do formatów 
cyfrowych: SRA3 - (320 x 450 mm), pakowany w ryzy.

Białe, powlekane i niepowlekane, samoprzylepne papiery, klej trwały, powleczenie mat, 
semi-mat, gloss, supergloss. Papier podkładowy Kraft silikonowany zwiększa sztywność pro-
duktu, zabezpiecza przed przegrzaniem podczas utrwalania, nacinany co 31 mm lub niena-
cinany, zadrukowany. Papier z rozszerzeniem OPAK - z granatowym klejem podkładowym 
gwarantuje nieprzezroczystość zaklejonej powierzchni. Format SRA3 (320 x 450 mm), gru-
bość Total ca 200 g/m² (papier wierzchni +/- 85-90 g/m² plus klej, plus papier podkładowy).

Biały, matowy, papier fotograficzny do dwustronnego zadruku, charakteryzuje się znako-
mitą przyczepnością tonera, a uzyskane wydruki mają doskonałą jakość, odwzorowanie 
kolorów i kontrast wydruku bardzo trwałe. W formacie SRA3 (320x460 mm), 190 g/m².

Biały, matowy papier syntetyczny o wysokiej nieprzeźroczystości i gładkości, obustronnie 
powlekany. Stabilny wymiarowo, odporny na rozdarcie i częste używanie, odporny 
na działanie wody, tłuszczu, substancji chemicznych. Niewidoczny kierunek włókna, 
poddaje się składaniu, bigowaniu, nacinaniu, wytłaczaniu. Certyfikat  HP Indigo, format 
SRA3 (320x450), gramatury 124, 224 i 274g/m².

Papier magnetyczny - biały, powlekany, wyjątkowo gładki papier fabrycznie trwale po-
łączony z warstwą magnesu, wykończenie powierzchni błyszczące. Produkt gwarantuje 
wysoką jakość zadruku, bardzo dobre odwzorowanie kolorów, znakomite przywieranie 
tonera, długotrwałość wydruków (maks. 9-12 miesięcy). Łączy w sobie zastosowanie 
magnesu z wszechstronnością zastosowań charakterystycznych dotychczas wyłącznie 
dla papieru. Format SRA3 (320 x 450 mm), 330μ, 688 g/m², ryzy 200 ark i 50 ark.

Naturalny niepowlekany papier. Wysoka białość pozwala uzyskać niezwykle kontrasto-
we i żywe kolory. Najwyższa jakość PRIMER‘a. Dożywotnia gwarancja Primerowania.

Papiery satynowany, świetna przerabialność, perfekcyjne dopasowanie, idealne pokrycie 
tonerem, można drukować bez primerowania w drukarce, bezterminowa możliwość 
druku.

Zastosowanie / przeznaczenie

Ulotki, broszury, prezentacje, raporty finansowe, zapro-
szenia, katalogi, foldery, kalendarze, korespondencja fir-
mowa itp. Do druku cyfrowego laserowego (dry toner).

Wysokojakościowe etykiety do zadruku kolorowego, 
z drobnymi elementami graficznymi, personaliza-
cja, naklejki na produkty audio-video, zaproszenia, 
dekoracje, naklejki.

Zdjęcia, postery, grafiki, ilustracje, katalogi, profesjonalna 
fotografia, wydruki artystyczne. Do druku cyfrowy 
kolorowy ciekłotonerowy na maszynach HP Indigo.

Karnety, ulotki promocyjne, menu i maty stołowe, 
instrukcje obsługi, plakaty, luksusowe katalogi i raporty, 
mapy, numery startowe, metki i etykiety (ogrodnicze, 
bagażowe, etykiety z kodem kreskowym), przywieszki 
na półki sklepowe itp. 

Instrukcje obsługi, etykiety, naklejki, ulotki inform., 
etykietowanie logistyczne, karty wizytowe, kalendarzyki, 
plany lekcji, reklamy gabinetów lekarskich i aptek, in-
form. o serwisie, menu, cenniki na automatach, naklejki 
na lodówki itp. Techniki zadruku: druk cyfrowy laserowy 
kolorowy, HP Indigo oraz offset.

Książki, broszury, wizytówki i zaproszenia.

Albumy ze zdjęciami.

Producent /
Dystrybutor

Dystrybutor: 
Antalis Poland 

Dystrybutor: 
Antalis Poland 

Dystrybutor: 
Antalis Poland 

Dystrybutor: 
Antalis Poland 

Dystrybutor: 
Antalis Poland

Producent:  Mondi
Dystrybutor:
Europapier-Impap

Producent:  Mondi
Dystrybutor:
Europapier-Impap
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ZaprasZamy na targi Drupa 3-16 maja 2012!
najwięksZe wyDarZenie europejskie w branży poligraficZnej.
Przedstawiciele firmy Digiprint będą obecni na stoisku firmy Hp scitex. spotkaj się z nami!

Hala 4, stoisko D601.

obejrZyj nowości firmy Hp scitex!
Przyjdź i zobacz najnowsze urządzenia: HP Scitex FB7600 (drukujące białym) oraz całą gamę
urządzeń serii lateksowej i HP Scitex XP, poznaj nowy program Smart Stream Production Analyzer.

Kontakt: krzysztof książek 0-509-954-188, remigiusz pokucinski 0-600-020-658

Odwiedź nas: Digiprint Sp. z o.o., ul. Lustrzana 5, 01-342 Warszawa
Zadzwoń: +48 22 665-95-22/24
Napisz: digiprint@digiprint.pl
Wejdź na stronę: www.digiprint.pl
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PAPIER 

Logo Nazwa Produktu

G-Print

phoenixmotion

I-TONE

Panoramic

Studo Collection

Glama digital

Twill Digital

Majestic Digital

Bindakote

Yupo Blue

Yupo Tako

DNS® indigo

ZANDERS T2000 digital

MC White Digital CB+; MC 
Matt DI-OF

MC Gloss Digital CB+ ; MC 
Gloss DI-OF

MC High Gloss Digital CB+ ; 
HG White DI-OF

Color Copy Indigo

DNS Indigo

MACtac Digital

Fedrigoni Symbol Freelife 
Premium White Satin/Gloss

Fedrigoni Century SOHO 
for Indigo

E-Photo Lustre

Zanders T2000 Digital

MagneCote

Charakterystyka

Wysoka sztywność, bardzo wytrzymały i mocny, pulchny i jednocześnie gładki, do-
skonała reprodukcja obrazu,  bardzo dobra przerabialność, łatwy w obróbce, wydajny, 
wysoka nieprzezroczystość.

Wyjątkowa powierzchnia papieru, bezodblaskowa matowa powierzchnia, zwiększona 
objętość papieru, szybkie wysychanie wydruku, dobra przerabialność i sztywność, 
precyzyjne odwzorowanie punktu rastowego.

Stała jakość wydruków, bezterminowa możliwość druku, dostosowany do rożnych 
technik zadruku (włącznie z Kodak Nexpress 2100 Plus i Xerox iGen3).

Papier panoramiczny. Dwie kategorie: twarda i miękka oprawa. TRU-Flat - technologia 
pozwalająca na innowacyjny druk książek. Strony złączone razem przy pomocy 
prostych technik introligatorskich. Zdjęcia mogą być bezproblemowo drukowane 
w formie rozkładówki bez widocznego przecięcia na złączeniu książki. Bardzo dobre 
odwzorowanie kolorów.

Kolekcja kolorowych papierów z gładkim wykończeniem. Przygotowane specjalnie 
dla HP Indigo do druku cyfrowego białym tuszem. Szeroka gama gramatur.

Gładki papier transparentny, bezkwasowy, przetwarzalny.

Papier o strukturze prążkowanej. Idealny do dwustronnych wydruków. Perfekcyjna 
kombinacja papierów, kartonów i kopert.

Ekskluzywny metalizowany papier. Dostępny w najmodniejszych kolorach. Stworzony 
by inspirować projektantów i drukarzy. Perfekcyjna kombinacja papierów, kartonów 
i kopert.

Odpowiedni do różnych technik drukarskich. Jednostronnie (tylna strona ma matowe 
wykończenie) i dwustronnie wylewany. Bardzo biały karton o wysokim połysku GGZ. 
Brak pęknięć na złamaniach. Wysoki poziom nabłyszczenia.

W 100% wodoodporny. Odporny na przedarcia, porysowania, zadrapania, wyszczer-
bienia. Nie zalecane powlekanie przed drukowaniem.

Możliwość wielokrotnego naklejania bez pęcherzyków powietrza. Nie jest produko-
wany z PVC. Produkt przyjazny środowisku. Może być stosowany na wiele różnych 
sposobów. Dla różnych technik drukarskich. Wodoodporny.

Niepowlekany, bezdrzewny papier klasy premium do druku w urządzeniach cyfrowych 
drukujących w techn. HP Indigo. Dostępny w gram. 80-300 g/m2, białość 168 CIE.

Wysokiej, jakości papier przezroczysty. Gramatury: 110, 150, 200, format SRA3+.

Matowy, powlekany, bezdrzewny papier samoprzylepny klasy premium, z unikalnymi 
nacięciami ukośnymi CRACK-BACK PLUS co 32mm. Gram. 90 g/m2, format 32 x 46 cm.

Błyszczący powlekany, bezdrzewny papier samoprzylepny kl. premium, z unikalnymi 
nacięciami ukośnymi CRACK-BACK PLUS co 32mm. Gram. 90 g/m2 , format 32 x 46 cm.

Błyszczący powlekany, bezdrzewny  papier samoprzylepny kl. premium, powlekane 
metodą wylewową z unikalnymi nacięciami ukośnymi CRACK-BACK PLUS  co 32mm.

Wyjątkowo gładki papier satynowany, fabrycznie primerowany i przystosowany do 
zadruku ciekłotonerowego.

Niepowlekany papier offsetowy klasy Premium, fabrycznie primerowany i dedykowa-
ny do maszyn HP Indigo; najwyższa białość (169 CIE).

Powlekany papier samoprzylepny fabrycznie dedykowany do zadruku cyfrowego  
w urządzeniach ciekłotonerowych.

Trzykrotnie powlekane papiery o powierzchni błyszczącej lub satynowej, dostępne  
w wielu gramaturach i formacie HP Indigo.

Najszersza na rynku gama papierów ozdobnych fabrycznie primerowanych i dedy-
kowanych do druku HP Indigo; dostępne papiery kolorowe, metalizowane, tłoczone, 
ekologiczne oraz translucentne.

Dwustronny papier fotograficzny powlekany polietylenem, dostępny z delikatnym, 
jedwabistym powleczeniem.

Kalka translucentna, fabrycznie primerowana i wyposażona w specjalne paski 
sensorowe.

Papier magnetyczny (unikalna kombinacja papieru i warstwy magnetycznej).

Zastosowanie / przeznaczenie

Książki, czasopisma, inserty, przewodniki, katalogi, broszury, 
raporty, albumy, plakaty, kalendarze, pocztówki.

Raporty roczne, katalogi ze zdjęciami, ulotki, mailingi.

Zaproszenia, kartki okolicznościowe,  korespondencja 
firmowa, etykiety,  dyplomy, certyfikaty,  menu, wizytówki,  
oferty handlowe, ulotki.

Eleganckie książki, wysokiej jakości albumy 
fotograficzne.

Zaproszenia, okładki,  kartki okolicznościowe.

Koperty, mailingi, wkładki marketingowe, ulotki, zakładki, 
wizytówki, kartki okolicznościowe, zaproszenia, plakaty, 
menu, origami.

Zaproszenia, kartki okolicznościowe,  korespondencja 
firmowa, etykiety,  dyplomy, certyfikaty,  menu, wizytówki,  
oferty handlowe, ulotki.

Zaproszenia, kartki okolicznościowe,  korespondencja 
firmowa, etykiety,  dyplomy, certyfikaty,  menu, wizytówki,  
oferty handlowe, ulotki.

Pocztówki, kartki okolicznościowe, okładki i obwoluty, tecz-
ki firmowe, okładki do bindowania, materiały promocyjne, 
katalogi, foldery, prospekty, albumy, ekspozytory, metki.

Etykiety, menu, bilety, notatniki, etykiety bagażowe, banery.

Bransoletki w parkach wodnych i szpitalach, etykiety na 
produkty żywn., plakaty zewnętrzne, banery, inserty do 
książek, okładki czasopism i magazynów, mapy, etykiety  
na opakowania, zawieszki i metki, kieszonkowe kalendarze  
i notatniki, identyfikatory, menu i wizytówki przy nakryciu, 
certyfikaty i dyplomy, mapy do pieszych wędrówek  
i nurkowania, karty do gry, dokumenty identyfikacyjne.

Druk ulotek, folderów, książek, wizytówek, idealny do druku 
tekstów z grafiką w urządzeniach HP Indigo.

Broszury, foldery, karty okolicznościowe, wizytówki, 
oryginalne metki i przywieszki, jako uzupełnienie innych 
wydawnictw w postaci przekładek, obwolut i insertów, 
zastosowania kreślarskie.

Etykiety adresowe, aplikacje wielokolorowe, naklejki 
reklamowe i kolekcjonerskie.

Aplikacje wielokolorowe, etykiety adresowe, naklejki 
reklamowe.

Etykiety adresowe, aplikacje wielokolorowe, naklejki 
reklamowe i kolekcjonerskie.

Komunikacja biurowa, wizytówki, prestiżowe zaproszenia 
i broszury.

Książki i broszury, także z elementami zadruku kolorowego; 
wizytówki i zaproszenia.

Etykiety, naklejki, grafika reklamowa, plakaty.

Książki, broszury, ulotki, kalendarze oraz wszelkiego typu 
wysokiej jakości wydruki reklamowe; doskonale nadaje  
się na albumy i foto-książki.

Prestiżowe publikacje, grafika reklamowa, kartki i zapro-
szenia, wizytówki.

Foto-książki, albumy, fotografia reklamowa i artystyczna.

Ekskluzywne wydruki, zaproszenia, przekładki, wydruki 
reklamowe.

Magnesy na lodówkę, kalendarzyki, notesy, plany lekcji, 
cenniki.

Producent /
Dystrybutor

Producent:  Arctic
Dystrybutor:
Europapier-Impap

Producent:  Scheufelen
Dystrybutor:
Europapier-Impap

Producent:  Mohawk 
Dystrybutor:
Europapier-Impap

Producent:  Mohawk 
Dystrybutor:
Europapier-Impap

Producent 
i Dystrybutor:
Europapier-Impap

Producent: 
Schoellershammer 
Dystrybutor:
Europapier-Impap

Producent: Favini
Dystrybutor:
Europapier-Impap
Producent: Favini

Dystrybutor:
Europapier-Impap
Producent:  Favini

Dystrybutor:
Europapier-Impap

Producent: Yupo Europe
Dystrybutor:
Europapier-Impap

Producent: 
Yupo Europe
Dystrybutor:
Europapier-Impap

Dystrybutor:
Igepa Polska Sp. z o.o.

Dystrybutor:
Igepa Polska Sp. z o.o.

Dystrybutor:
Igepa Polska Sp. z o.o.

Dystrybutor:
Igepa Polska Sp. z o.o.

Dystrybutor:
Igepa Polska Sp. z o.o.

Dystrybutor: Zing

Dystrybutor: Zing

Dystrybutor: Zing

Dystrybutor: Zing

Dystrybutor: Zing

Dystrybutor: Zing

Dystrybutor: Zing

Dystrybutor: Zing
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Konica Minolta
Business Solutions 
Polska Sp. z o.o. 

ul. Muszkieterów 15  
02-273 Warszawa
tel. 22 560 3300  
fax 22 560 3303 
info@konicaminolta.pl 
www.konicaminolta.pl

Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. dostarcza  
kompleksowe usługi dla biznesu oraz rozwiązania usprawniające 
procesy drukowania, kopiowania i archiwizacji dokumentów.

Firma jest producentem i dostawcą drukarek, urządzeń wielofunkcyj-
nych oraz cyfrowych systemów produkcyjnych. Jej flagowym produk-
tem jest seria urządzeń wielofunkcyjnych bizhub dedykowana dla biur, 
Centralnych Punktów Reprograficznych oraz sektora poligraficznego.
Ofertę uzupełniają materiały eksploatacyjne oraz papier.

W 2011 roku spółka uruchomiła pięć dodatkowych filii oddziałów, 
które wraz z dotychczasowymi dziesięcioma delegaturami zapewniają
najszybszą i najbardziej profesjonalną bazę serwisową w Polsce.

5 Igepa Polska jest częścią Igepa Group – dystrybutora mediów do  
druku cyfrowego SRA3 na wymagającym rynku niemieckim  
i wiodącego europejskiego dostawcy w branży. 
Pragniemy zainteresować Państwa naszą ofertę mediów do druku 
cyfrowego w formacie SRA3. Nasza oferta zawiera wyłącznie produkty 
renomowanych producentów europejskich. Papiery Color Copy, DNS, 
FASSON, HERMA, SIHL, UPM są specjalnie dostosowane do oczekiwań 
polskiego użytkownika. 

Oddziały: 
Kraków, ul. Siwka 11, tel. /12/ 639 24 00, krakow@igepa.pl 
Warszawa, ul. Staniewicka 5, tel. /22/ 205 25 00, warszawa@igepa.pl 
Poznań, Sady, ul. Za Motelem 2D, 62-080 Tarnowo Podgórne , tel. /61/ 657 10 00,  
poznan@igepa.pl 
Wrocław, ul. Wrocławska 36, Wojkowice, 55-020 Żórawina, tel. / 71/ 363 86 47, 
wroclaw@igepa.pl Igepa Polska Sp. z o.o.

ul. Siwka 11
31-588 Kraków
tel. 0 801 8000 52
fax 0 801 8000 53 
www.igepa.pl
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Ricoh Polska Sp. z o.o.  

Al. Jerozolimskie 146A 
02-305 Warszawa 
tel. 22 608 15 55 
fax 22 608 15 80 
ricoh@ricoh.pl 
www.ricoh.pl 

Polski Oddział Ricoh powstał w kwietniu 1996 r. Oprócz warszawskiej 
siedziby firmy, posiadamy pięć oddziałów na terenie kraju: w Katowi-
cach, Poznaniu, Szczecinie, Łodzi oraz we Wrocławiu, wspieranych przez 
sieć Autoryzowanych Partnerów Handlowych i Serwisowych. Stawiamy 
na satysfakcję klientów, wynikającą zarówno z jakości oferowanych 
produktów, jak i poziomu obsługi handlowej i technicznej. 

Jesteśmy firmą doradczo – wdrożeniową. Tworzymy rozwiązania w pełni 
odpowiadające potrzebom rynku oraz służące usprawnieniu działań biz-
nesowych. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu konsultingu dla 
obszaru dokumentowego pozwala nam zaproponować kompleksowe 
rozwiązania, obejmujące swoim zasięgiem pełen cykl życia dokumentu 
– zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. 

Wdrażamy najwyższe standardy w zarządzaniu jakością oraz w ochronie 
środowiska. Potwierdzeniem tych działań jest między innymi zgodność  
z normami ISO 14001 oraz 27001.
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OKI SYSTEMS (POLSKA) 
Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 42 
Platinium Business Park II, 3 piętro
02-672 Warszawa
tel. 22 44 86 500
fax 22 44 86 501
info@oki.com.pl
www.okiprintingsolutions.pl
www.oki.pl

OKI System Polska Sp. z o.o., firma z branży informatycznej, istniejąca 
na rynku polskim od 1992 roku. Zajmuje się dystrybucją urządzeń 
peryferyjnych, oprogramowania, doradztwem w zakresie optymalizacji 
i zarządzania dokumentami. Do oferty firmy należą: drukarki LED oraz 
laserowe, kolorowe i monochromatyczne, urządzenia wielofunkcyjne 
LED oraz laserowe kolorowe i monochromatyczne, drukarki igłowe, 
drukarki wierszowe, telefaksy wielofunkcyjne. Grupy odbiorców: mały 
i średni biznes, duże przedsiębiorstwa prywatne i publiczne. Firma jest 
liderem rynku w segmencie kolorowych drukarek formatu A3, dzięki 
zastosowanym technologiom i najlepszemu stosunkowi jakości do 
ceny sprzętu.

ANTALIS POLAND 
Sp. z o.o.

ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
tel. 22 313 50 00
fax 22 313 50 01
info@antalis.pl
www.antalis.pl

Antalis jest największym europejskim dystrybutorem B2B materiałów 
służących do komunikacji wizualnej. Koncern, z przychodami 
rocznymi na poziomie 3.4 miliarda Euro, zajmuje czwartą pozycję na 
światowej liście dystrybutorów.
Firma, obecna w 53 krajach, jest niekwestionowanym liderem  
w dystrybucji papieru w Polsce, Słowacji, Turcji, Belgii, Luxemburgu,  
Francji, Szwajcarii, Rumunii i Afryce Południowej. Posiada także przodu-
jącą pozycję w Anglii, Włoszech, Hiszpanii i Irlandii.
W Polsce Antalis zatrudnia 350 pracowników, którzy obsługują 8000 
klientów wśród nich znajdują się zakłady poligraficzne, drukarnie, 
agencje reklamowe, wydawnictwa, firmy produkujące systemy 
wystawiennicze, architekci. W ofercie sektora VisCom znajdują się 
materiały dla rynku reklamy: płyty syntetyczne (m.in. PCW, plexi, HIPS), 
folie samoprzylepne, podłoża do druku wielkoformatowego, materiały 
dla przemysłu: płyty poliwęglanowe lite, folie i płyty PCW, płyty HIPS, 
poliestrowe, polipropylen komorowy, materiały dla budownictwa: 
płyty poliwęglanowe komorowe.
Antalis posiada centralny magazyn z profesjonalną logistyką dostar-
czający towar z magazynu w 24h w całej Polsce.

1 API.PL spółka z o.o.
Działamy na polskim rynku od 2000 roku, w dwóch obszarach:

I.SITODRUK
Kompletna i cały czas udoskonalana gama produktów do sitodruku na 
tekstyliach wraz z rozwiniętym doradztwem technologicznym

II. DRUK WIELKOFORMATOWY
Plotery wielkoformatowe wraz z atramentami, oprogramowaniem ripują-
cym oraz media do druku. Jesteśmy zawsze ich bezpośrednim 
importerem, z myślą o uzyskaniu najlepszych cen dla naszych klientów. 
Stale i na całym świecie poszukujemy nowości rynkowych.
Dzięki temu skutecznie doradzamy i dostosowujemy propozycje do 
indywidualnych potrzeb.

Pomagamy osiągnąć większą konkurencyjność i wydajność produkcji, 
poprzez odpowiedni dobór atramentów i mediów do ploterów 
wielkoformatowych.

W naszej ofercie znajdują między innymi plotery: 
Xenons 8740ADE, 8104ADE - ekosolwentowe
Xenons 8740 ADW-T - do druku na tekstyliach
Xenons FX 1308 DU - płaski UV LED
Handtop HT2512UV - płaski UV
Epson Sure Color SC S-30610 - ekosolwentowy - NOWOŚĆ

API.PL Sp. z o.o.

Rąbień, ul. Okrężna 37, 
95-070 Aleksandrów Łódzki 
tel. 42 250 55 95 
lodz@api.pl 
www.api.pl
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Europapier-Impap

Pass 20 J
05-870 Błonie k. Warszawy
tel. 801 989 800
fax 22 35 69 290
office@europapier-impap.pl
www.europapier-impap.pl

Europapier-Impap należy do Grupy Europapier działającej w 13 krajach  
w środkowo-wschodniej części Europy. Spółka jest jednym z największych 
dystrybutorów podłoży do druku i liderem na rynku polskim w sprzedaży 
mediów do reklamy zewnętrznej i wewnętrznej.

W Polsce Europapier-Impap świadczy swoje usługi od 1991 r, ponad 20 lat! 
Magazyn centralny o powierzchni 13 800 m2 (10 000 produktów) znajduje 
się w Błoniu k. Warszawy. Firma posiada oddziały w 4 miastach oraz salon 
sprzedaży w Bielsku-Białej. 75 przedstawicieli handlowych i dział telesprze-
daży zapewniają szybki kontakt z Klientem. Dzięki współpracy z wiodącymi 
producentami na całym świecie, Europapier-Impap oferuje produkty wyso-
kiej jakości, spełniające oczekiwania najbardziej wymagających odbiorców.
W 2007 roku firma uzyskała certyfikat potwierdzający zgodność funkcjono-
wania organizacji z wymogami ISO 9001:2000, zaś w 2008 roku, jako pierw-
szy dystrybutor w Polsce, otrzymała certyfikaty środowiskowe FSC® i PEFC.

Oferujemy m.in.:
wysokiej jakości papiery satynowane: HP COLOUR LASER oraz
COLOR COPY, papier DNS PREMIUM oraz DNS PERFORMANCE, najwyższej 
jakości papiery powlekane, papiery 100% recyklingowe NAUTILUS 
UNIVERSAL, COLOR COPY COATED, szeroką gamę papierów ozdobnych: 
TOP STYLE, I-TONE, PhoenixMotion, BINDAKOTE, papiery transparentne 
GLAMA BASIC, papiery kolorowe STUDIO COLLECTION, materiały samo-
przylepne JAC, papiery książkowe BIOTOP3, papiery panoramiczne, papiery 
syntetyczne YUPO. 
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DIGIPRINT Sp. z o.o.

ul. Lustrzana 5, 
01-342 Warszawa 
tel./fax 22 665 95 24, 
22 666 36 68, 22 666 36 75 
digiprint@digiprint.pl
www.digiprint.pl

Firma Digiprint jest dostawcą innowacyjnych maszyn i oprogramowania 
dla poligrafii. Oferta obejmuje rozwiązania dla rynku druku cyfrowego, 
fleksograficznego, wielkiego formatu oraz projektowania i produkcji 
opakowań. Jesteśmy dystrybutorem na rynku polskim takich firm jak:  
HP Scitex – urządzenia UV i lateksowe, HP Indigo, EskoArtwork – opro-
gramowanie dla przygotowalni opakowaniowych i naświetlarki CDI,  
Mark Andy oraz Comco - maszyny  do druku fleksograficznego.  
W naszej ofercie znajdziecie państwo HP Indigo - linia przemysłowa  
i komercyjna. Maszyny przeznaczone są do spersonalizowanego druku 
cyfrowego.
Seria przemysłowa obejmuje dwie maszyny zwojowe HP Indigo: 
ws4500 i WS6000. Są to urządzenia cyfrowe do drukowania krótkich  
i średnich nakładów etykiet samoprzylepnych, o szerokości wstęgi  
330 mm, w jakości do 230 lpi. 
Seria komercyjna obejmuje cyfrowe maszyny drukujące w technologii 
HP ElectroInk, w formacie A3+. W serii znajdują się urządzenia: HP Indigo 
7500, 5500, 3500. Urządzenia w zależności od modelu drukują z różną 
prędkością, od 4 do 7 kolorów. Główne aplikacje: broszury, wizytówki, 
kartki, foto-albumy, kalendarze - gadżety personalizowane.
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MISTrZOWIE WAGI CIĘŻKIEJ

Funkcjonalne, przestronne i komfortowe. Peugeot Bipper, Partner, Expert i Boxer
- każdy z nich to idealne rozwiązanie dla najbardziej wymagających.
Do tego w bardzo atrakcyjnej cenie. Zapraszamy!

AUTO DEALEr Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer peugeot
40-600 Katowice, ul. Kościuszki 215
tel. 32 252 50 70, tel. kom. 692 480 137, fax 32 253 39 36

CENA TEŻ SIĘ SpODOBA

indywidualne podejście do klienta. rabaty do 40%
Zadzwoń do konsultanta: 32 252 50 70

Liczba samochodów ograniczona. Szczegóły w salonie Peugeot. Modele prezentowane na zdjęciu mogą różnić się od samochodów dostępnych w ofercie.

www.peugeot.pl
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4 Printers S.C.

ul. Lucerny 25/27
04-687 Warszawa
tel. 22 292 39 49, 22 292 38 79
tel. kom. 601 709 101
info@4printers.pl
www.4printers.pl
www.sklep.4printers.pl

COLOR LABORATORY 
POLSKA Sp. z o.o.

Plac Defilad 1 
00-901 Warszawa
tel. 22 257 55 41
biuro@color-laboratory.com
www.color-laboratory.com

DIGIPRINT Sp. z o.o.

ul. Lustrzana 5, 
01-342 Warszawa 
tel./fax 22 665 95 24, 
22 666 36 68, 22 666 36 75
digiprint@digiprint.pl
www.digiprint.pl

W 4Printers oferujemy wsparcie oraz doradztwo dla drukarni i agencji reklamo-
wych specjalizujących się w profesjonalnym druku cyfrowym, wielkoformato-
wym i produkcji reklam. Naszym klientom dostarczamy urządzenia do druku, 
laminacji i wykończenia, części zamienne do maszyn, akcesoria do przygoto-
wania aplikacji oraz systemy do ekspozycji wydruków. Świadczymy usługi  
w zakresie doradztwa i informacji dla firm działających w branży reklamowej.

Naszej firmie zaufały już setki drukarni i agencji w Polsce oraz międzyna-
rodowi producenci, liderzy w swoich branżach. 4Printers jest oficjalnym 
dystrybutorem:
•	 SEAL Graphics -  laminatory i laminaty do wydruków wielkoformatowych 
•	 KORNIT Digital – profesjonalne urządzenia do bezpośredniego druku na 

odzieży
•	 DAIGE Inc.– ręczne laminatory płynne Ez-Glide
•	 Magenta Vision – atramenty solventowe i UV

Oferujemy także urządzenia i atramenty do druku wielkoformatowego pracu-
jące w technologii solwent i UV oraz trybach rolowym i flatbed, producentów 
takich jak Roland, Mimaki, Mutoh, Jeti, Matan. Naszym Klientom dostarczamy 
urządzenia nowe oraz używane, dostępne w komisie na stronie internetowej. 

4Printers to przede wszystkim bardzo szeroka oferta części zamiennych  
i akcesoriów do postprodukcji: 
•	 Akcesoria do aplikacji i montażu reklam 
•	 Części zamienne do laminatorów SEAL GRAPHICS 
•	 Głowice i części zamienne do ploterów 
•	 Systemy wystawiennicze 
•	 Laminaty rolowe i płynne

Zapraszamy do sklepu internetowego:
www.sklep.4printers.pl

Nasza firma istnieje od 2000 roku. Oferujemy szereg nowoczesnych 
produktów przeznaczonych dla rynku druku wielkoformatowego  
i cyfrowego. Naszą ofertę obejmują: wielkoformatowe plotery rolowe 
(solwentowe i UV), wielkoformatowe plotery płaskie UV, cyfrowe 
drukarki do etykiet, cyfrowe drukarki do odzieży, automatyczne 
zgrzewarki, atramenty do ploterów (UV, solwentowe, ekosolwento-
we, sublimacyjne). Poza sprzedażą samych urządzeń i atramentów 
oferujemy naszym klientom pełne wsparcie techniczne. Wykonujemy 
również profesjonalną kalibracją kolorystyczną drukarek.
Nasi dostawcy to: Unico-Digital (belgijski dostawca farb solwentowych 
i UV), MoorimChemtech (koreański producent farb do druku na tek-
styliach), RTZ Flora i JHF (chińscy producenci ploterów wielkoformato-
wych), MTL (izraelski producent przemysłowych drukarek UV) i firma 
OWN-X (węgierski producent drukarek do etykiet).

Alma Trend istnieje od 1991 roku i jest jedną z największych firm na rynku 
polskim, która oferuje kompleksową obsługę handlową i serwisową 
drukarń wielkoformatowych, firm reklamowych oraz sitodrukowych. 
Główna siedziba Firmy znajduje się w Katowicach, jednak poza nią Firma 
dysponuje sześcioma oddziałami na terenie całej Polski: Chorzów, Opole, 
Kraków, Poznań, Warszawa i Wrocław. W ofercie Alma Trend można znaleźć: 
plotery drukujące uznanej i cenionej na świecie marki ROLAND, drukarki UV 
i flatbed (ROLAND, GRAPO, EFI-RASTEK), drukarki grand format  solwentowe 
i sublimacyjne (KEUNDO), oprogramowanie (ColorGATE), materiały do 
druku wielkoformatowego (Intelicoat, FOLEX, REGULUS, X-film, MACTAC, 
aem jet, ORACAL, SIHL), płyty z tworzyw sztucznych (SIMONA, STADUR), 
tusze (SERICOL - Color+, MARABU), folie samoprzylepne (X-film, ORACAL, 
MACTAC), oraz usługi serwisowe ploterów tnących, frezujących, drukarek 
wielkoformatowych oraz wiele innych  materiałów i narzędzi niezbędnych 
przy produkcji reklam wizualnych. 
Alma Trend jest autoryzowanym dystrybutorem ploterów tnących ROLAND 
i SUMMA; drukarek ROLAND, GRAPO, KEUNDO i EFI-RASTEK oraz mediów do 
druku wielkoformatowego firmy CANON.
Od 2006 roku nieprzerwanie Firma należy do elitarnego grona Gazel Biznesu.
A nasze motto brzmi: Zapewniamy „Wszystko, co potrzebne w reklamie, 
druku wielkoformatowym”.

Oddziały:
Chorzów, ul. Karola Miarki 11, tel./fax  32 2498910, chorzow@almatrend.com.pl
Kraków, ul. Zarzecze 42a, tel./fax  12 6370450, krakow@almatrend.com.pl
Opole, ul. Dworska 2, tel./fax  77 4748624, opole@almatrend.com.pl
Poznań, ul. C.K. Norwida 14, tel./fax  61 8439156, poznan@almatrend.com.pl
Warszawa, ul. Wirażowa 123, tel.  22 8781835, warszawa@almatrend.com.pl
Wrocław, ul. H.Kamieńskiego 201-219, tel./fax 71 3276207, wroclaw@almatrend.com.pl

Firma Digiprint powstała w 2000 roku i od początku działalności 
zajmuje się dostarczaniem innowacyjnych maszyn i oprogramowania 
dla poligrafii. Nasza oferta obejmuje rozwiązania dla rynku druku 
cyfrowego, fleksograficznego, wielkiego formatu oraz projektowania 
i produkcji opakowań. W trakcie naszej działalności udało nam się 
stworzyć szerokie portfolio produktów, najlepszych marek na świecie. 
Oprócz sprzedaży oprogramowania i maszyn oferujemy naszym 
klientom instalacje i serwis zaimplementowanych rozwiązań.
Obecnie jesteśmy przedstawicielami na rynku polskim takich firm jak: 
HP Scitex, Seiko - maszyny solwentowe i d.gen, urządzenia do druku 
na tkaninach, HP Indigo linia komercyjna i przemysłowa, EskoArtwork, 
Mark Andy - maszyny do druku fleksograficznego. 
Nasze portfolio dla wielkiego formatu obejmuje najwyższej jakości 
cyfrowe maszyny marki HP Scitex  (także maszyny UV i hybrydowe). 
Oferujemy także maszyny do finishingu: stoły Kongsberg, urządzenia 
do automatycznego przycinania marki Fotoba i profesjonalne urzą-
dzenia zgrzewające Miller Webmaster.
Firma Digiprint oferuje swoim klientom doskonały zespół serwisowy, 
który prowadzi doradztwo techniczne oraz instalację i serwis wszyst-
kich zakupionych u nas urządzeń.
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Antalis jest największym europejskim dystrybutorem B2B materiałów 
służących do komunikacji wizualnej. Koncern, z przychodami rocznymi 
na poziomie 3.4 miliarda Euro jest obecny w 55 krajach świata, zajmując 
czwartą pozycję na światowej liście dystrybutorów.
W Polsce Antalis zatrudnia 350 pracowników, którzy obsługują 8000 
klientów wśród nich znajdują się zakłady poligraficzne, drukarnie, agencje 
reklamowe, wydawnictwa, firmy produkujące systemy wystawiennicze, 
architekci. W ofercie sektora VisCom znajdują się materiały dla rynku
reklamy: płyty syntetyczne (m.in. PCW, plexi, HIPS), folie samoprzylepne, 
podłoża do druku wielkoformatowego, materiały dla przemysłu: płyty 
poliwęglanowe lite, folie i płyty PCW, płyty HIPS, poliestrowe, polipropylen 
komorowy, materiały dla budownictwa: płyty poliwęglanowe komorowe.
Antalis posiada centralny magazyn z profesjonalną logistyką dostarczają-
cy towar z magazynu w 24h w całej Polsce.

ClingZ - Elektrostatyczna folia bez kleju na ściany, drewno, metal, szkło  
i inne powierzchnie. Możliwość zadruku na maszynach offsetowych,  
HP Indigo i ploterach UV.
PENSTICK – folie adhezyjne (bez kleju) wielokrotnego użytku. Do zadruku 
sitem, offsetem UV, do ploterów solwentowych, UV oraz do flexodruku
ASLAN – szeroki wybór folii do druku, do dekoracji szkła, laminatów 
do różnych zastosowań oraz folie tablicowe w tym do produkcji tablic 
magnetycznych
ATP – certyfikowane laminaty podłogowe ze strukturą, folie do druku, folie i 
taśmy montażowe m.in. o doskonałej 
przejrzystości do mocowania grafik zadrukowaną stroną.
PHOTOTEX - może być naklejany na KAŻDĄ płaską powierzchnię. Jest repo-
zycjonowalny do 200 razy! nie niszczy powierzchni, a dzięki teksturowane-
mu wykończeniu zapewnia wysoką jakość grafik
ASPHALT ART – antypoślizgowe podłoża do druku grafik na outdoorowych 
powierzchniach chropowatych takich jak: asfalt, kostka brukowa, cement, 
kamień nieobrobiony, dno basenu! Nie 
wymagają stosowania laminatu.
Materiały do druku grafik podłogowych – wykładziny PVC oraz dywanowe, 
reklamowe logomaty
Continental Grafix – certyfikowane folie i materiały typu OWV. Europejskie 
certyfikaty.

Oddział: 
Nowy Sącz, tel. 605 434 434, anna@dyskret.pl

ANTALIS POLAND 
Sp. z o.o.

ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
tel. 22 313 50 00
fax. 22 313 50 01
info@antalis.pl
www.antalis.pl

DYSKRET Sp. z o.o.

ul. Słupska 45
60-458 Poznań
tel. 61 849 88 70, 849 88 80
fax 61 849 88 71
dyskret@dyskret.pl
www.dyskret.pl
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Atrium Centrum Ploterowe od 1993 roku jest wiodącym polskim dostaw-
cą kompleksowych rozwiązań do produkcji reklamy wielkoformatowej. 
Firma posiada certyfikat ISO 9001:2008. Rokrocznie jest honorowana 
takimi nagrodami jak: Gazele Biznesu, Diamenty Forbes’a, Przejrzysta 
Firma D&B, Złoty Medal MTP, itd...
Atrium jest wyłącznym dystrybutorem drukarek wielkoformatowych  
i ploterów tnących firmy Mutoh, wielkoformatowych drukarek UV firmy 
Durst, ploterów DGI i Zenith a także laminarek RSC i Kala. Kilka tysięcy 
instalacji świadczy o ogromnym doświadczeniu i profesjonalizmie.
Aktualnie firma zatrudnia prawie 100 specjalistów. Główna siedziba firmy 
znajduje się w Opolu, ale do dyspozycji klientów pozostają również 
oddziały w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i Krakowie.

Oddziały:
Warszawa - 05-090 Sękocin Stary, Al. Krakowska 82, tel./fax 22 751 91 52,
warszawa@atrium.com.pl
Kraków - 30-390 Kraków, ul. Zawiła 65E, tel./fax 12 262 02 09,
krakow@atrium.com.pl
Poznań - 62-081 Przeźmierowo, ul. Kościelna 3, tel./fax 61 815 04 93,
poznan@atrium.com.pl
Gdańsk - 80-299 Gdańsk, ul. Galaktyczna 37, tel./fax 58 522 94 21,
gdansk@atrium.com.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
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Europapier-Impap należy do Grupy Europapier działającej w 13 krajach  
w środkowo-wschodniej części Europy. Spółka jest jednym z największych 
dystrybutorów podłoży do druku i liderem na rynku polskim w sprzedaży 
mediów do reklamy zewnętrznej i wewnętrznej.

W Polsce Europapier-Impap świadczy swoje usługi od 1991 r., ponad 20 lat! 
Magazyn centralny o powierzchni 13 800 m2 (10 000 produktów) znajduje 
się w Błoniu k. Warszawy. Firma posiada oddziały w 4 miastach oraz salon 
sprzedaży w Bielsku-Białej. 75 przedstawicieli handlowych i dział telesprze-
daży zapewniają szybki kontakt z Klientem. Dzięki współpracy z wiodącymi 
producentami na całym świecie, Europapier-Impap oferuje produkty wyso-
kiej jakości, spełniające oczekiwania najbardziej wymagających odbiorców.  
W 2007 roku firma uzyskała certyfikat potwierdzający zgodność funkcjono-
wania organizacji z wymogami ISO 9001:2000, zaś w 2008 roku, jako pierw-
szy dystrybutor w Polsce, otrzymała certyfikaty środowiskowe FSC® i PEFC.

Jesteśmy dystrybutorem renomowanych producentów: ORAFOL – folie 
samoprzylepne w rolach i arkuszach, laminaty i inne; JAC – folie i papiery 
samoprzylepne w arkuszach; FASSON – folie i papiery samoprzylepne  
w rolach; LENZING – papiery do zadruku offsetowego i solwentowego. 
Szeroka oferta materiałów do druku: offsetowego, sitodruku, solwentowego 
oraz materiałów ploterowych i pomocniczych. Dostępność banerów: 
frontlit, backlit, blockout, siatka, płyt PCV spienione oraz roll-upów.

Oferujemy cięcie pod format banerów i tworzyw sztucznych oraz realizuje-
my dostawy na terenie całego kraju w 24 godziny. 

ENDUTEX Sp. z o.o.

ul. Łagiewnicka 39
30-417 Kraków
tel./fax 12 427 24 67
tel. 12 427 24 69 
endutex@endutex.pl
www.endutex.pl

Endutex Polska jest członkiem GRUPY ENDUTEX. Firma jest oddziałem  
w Polsce której aktywność koncentruje się na działalności handlowej  
w sektorze tkanin powlekanych PCV oraz PU.
Oferta obejmuje pełną gamę materiałów powlekanych do następują-
cych zastosowań: druk wielkoformatowy (frontlit, backlit, siatka (mesh), 
blockout, tekstylia), banery, markizy, plandeki, odzież wodoochronna, 
tapicerki samochodowe, tapicerki meblowe, materace szpitalne, wyroby 
kaletnicze i obuwie, hale namiotowe, baseny, budowle pneumatyczne, 
lutnie górnicze. 
Zapewniamy także usługi serwisowe związane z obsługą, instalacją, prze-
glądami okresowymi drukarek i ploterów drukujących oraz dostarczaniem 
części zamiennych.
Endutex potwierdza swoją pozycję na rynku światowym systemem jakości 
ISO 9002, uruchomieniem produkcji tkanin o szerokości do 500 cm oraz 
licznymi europejskimi certyfikatami. Oferta nasza jest najszerszą oraz naj-
bardziej profesjonalną z propozycji skierowanych do wielkoformatowych 
drukarni cyfrowych z zakresu materiałów powlekanych.

Oddział: 
ul. 1go maja 63 h, 96-300 Żyrardów, tel. 46 854 23 72, darek@endutex.pl

Firma EPSON oferuje urządzenia do druku Wielkoformatowego 
zseriiStylus Pro.
Urządzenia wykorzystują najwyższej klasy 11-kolorowy zestaw atramen-
tów pigmentowych.
Epson UltraChrome™ HDR.Pozwalający odwzorować 98% wszystkich 
kolorów w skali PANTONE.
Najszybsze na rynku, 5-kolorowe maszyny do zastosowań POS, CAD, GIS 
– EPSON STYLUSPRO 7700 (24”) oraz PRO 9700 (44”) osiągają prędkość 
druku do 43m2/h! Epson dostarcza także najwyższej, 
jakości papiery CAD/GIS/POS, papiery proofingowei do zastosowań  
w profesjonalnej fotografii oraz reprodukcji FineArt. EPSON STYLUS PRO 
GS6000 (64”) jest pierwszym na rynku w 100 proc. ekologicznym plote-
rem, który wykorzystuje 8-kolorowy zestaw atramentów ekosolwento-
wych EPSON ULTRACHROMETM GS. Urządzenie dedykowane jest  
do produkcji dekoracji do wnętrz oraz wysokojakościowych reklam  
i fotografii. Nowość: Epson SureColor SC-S30600 wykorzystuje najnowszą 
głowicę TFP Micro Piezo firmy Epson zapewniającą rozdzielczość  
1440 × 1440 dpi, bezproblemowe działanie, minimalną konserwację  
oraz maksymalny czas pracy bez przestojów (do 29,4 m2/h). 
Zmniejszono wpływ na środowisko dzięki nowym bezzapachowym  
i bezniklowym czterokolorowymatramentom Epson UltraChrome GS2 
oraz niskiemu zużyciu energii potwierdzonemu.

11

12

13

14

V&P MaPa

- siedziba

- oddział / salon firmowy

1
1

2
8

9

9

10

11

11

11

12
33 3

3

3

3 3

5

7

5

5

5

11

4

11

8

3

4

W portfolio Agfa Graphics znajdą Państwo plotery z rodziny :Anapurna oraz 
:Jeti, jak również przemysłowe maszyny :M-Press i :Dotrix. Łącznie to kilkanaście 
modeli do drukowania solwentowego, UV (zarówno na podłożach płaskich, 
jak i z roli) oraz bezpośrednio na tkaninach. Innowacyjne rozwiązania czynią te 
plotery najwydajniejszymi urządzeniami w swojej klasie. 
Przykładowe modele UV to  :Anapurna M4f, :Anapurna Mw, :Anapurna M1600, 
:Anapurna M2050 i :Anapurna M2540 FB, a także :Jeti 1224 HDC, :Jeti 3020  
Titan, :Jeti 3348 Galaxy i JetSpeed. Do bezpośredniego drukowania na tkani-
nach :Jeti 3324 Aquajet; oraz do drukowania solwentowego :Jeti 3324 Solvent 
RTR, :Jeti 3348 HSS RTR i :Jeti 5024 Solvent RTR. 
Pozostałe to linie produkcyjne :M-Press Tiger i :M-Press Leopard – przemysłowe 
maszyny „flatbed” łączące technologię UV z sitodrukową, oraz :Dotrix Modular  
– najwydajniejsza maszyna UV (1200 m2/h) drukująca na materiałach z roli 
(z możliwością uzupełnienia o moduły flekso oraz urządzenia wykańczające). 

Atramenty serii ET i HL2 – do ploterów solwentowych drukujących za pomocą 
piezoelektrycznych głowic Spectra, o wielkości kropli 30, 50 i 80 pl. Dostępne 
w sześciu kolorach CMYK + Lc i Lm, charakteryzujące się szerokim gamutem 
barwnym, niskim zużyciem głowic i elementów eksploatacyjnych. Atramenty 
te są dedykowane do ploterów solwentowych Jeti 3312 i 3324.
Atramenty Aldura – do ploterów solwentowych, charakteryzujące się szerokim 
gamutem barwnym, niskim zużyciem głowic i elementów eksploatacyjnych. 
Nieszkodliwe dla obsługi (bezwonne opary), co umożliwia ich eksploatację 
w pomieszczeniach biurowych bez kosztownych systemów wentylacji. 
Zapewniają lepszą reprodukcję skali szarości oraz równomierny połysk, także w 
obszarach o dużym pokryciu atramentem. Występują w sześciu kolorach CMYK 
+ Lc i Lm. Polecane do stosowania w ploterach marki Roland, Mimaki i Mutoh.

Igepa Polska jest częścią Igepa Group – największego dystrybutora 
papierów poligraficznych i materiałów do reklamy wizualnej na  
wymagającym rynku niemieckim i wiodącego europejskiego  
dostawcy w branży.
Igepa Polska działa od 15 lat i należy do czołowych krajowych dystry-
butorów mediów do druku oraz papierów biurowych. Do Państwa 
dyspozycji oddajemy nasze cztery centra dystrybucyjne i niezależny 
własny transport, co daje gwarancję szybkich, a przede wszystkim 
niezawodnych, dostaw zamówionych produktów.
Pragniemy zainteresować Państwa naszą ofertę mediów do wielko- 
formatowego druku cyfrowego. Została ona przygotowana z uwzględ-
nieniem ważnych sugestii ostatecznych użytkowników tych materiałów 
– czyli Państwa. Nasza oferta zawiera wyłącznie produkty Premium 
renomowanych producentów europejskich, uzupełnione o wysele- 
kcjonowane materiały spoza Unii. W ofercie znajdują się zarówno pro-
dukty high-end, pozwalające na spełnienie najbardziej kreatywnych  
wizji Waszych klientów, jak i profesjonalne materiały do codziennej pracy,  
o absolutnie najlepszym na polskim rynku stosunku jakości do ceny.

Oddziały:
KRAKÓW, ul. Siwka 11,31-588 Kraków, tel. 12 639 24 00, krakow@igepa.pl
WARSZAWA, ul. Staniewicka 5, 03-310 Warszawa, tel. 22 205 25 00, warszawa@igepa.pl
POZNAŃ, Sady, ul. Za Motelem 2D, 62-080 Tarnowo Podgórne, tel. 61 657 10 00, 
poznan@igepa.pl
WROCŁAW, ul. Wrocławska 36, Wojkowice, 55-020 Żórawina, tel.  71 363 86 47, 
wroclaw@igepa.pl

Igepa Polska Sp. z o.o.

ul. Siwka 11
31-588 Kraków
Materiały dla reklamy
tel. 801 8888 10
fax. 801 8000 53
viscom@igepa.pl
www.igepa.pl

W ofercie Ikonos znajdą Państwo najszerszy wybór materiałów i atra-
mentów do druku wielkoformatowego w najlepszych cenach – prosto 
od producenta.
Produkowane w Opolu materiały cechują się najwyższą jakością, 
trwałością, oddają szeroki gamut barw, umożliwiają druk w wysokich 
rozdzielczościach i jednocześnie w wysokich prędkościach. Dwa z nich 
folia samoprzylepna Ikonos Profiflex Pro oraz Ikonos Smart zostały uho-
norowane Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich. 
Ikonos jest na wszystkich liczących się targach reklamowych i poligra 
ficznych w Polsce a także za granicą.
Produkcja zlokalizowana w kraju, a także rozbudowana sieć sprzedaży 
gwarantuje najwyższej jakości produkty, najszerszą ofertę, pełną dostęp-
ność, profesjonalną obsługę i doradztwo.

Oddziały:
Warszawa - 05-090 Sękocin Stary, Al. Krakowska 82, tel./fax 22 751 91 52,
warszawa@atrium.com.pl
Kraków - 30-390 Kraków, ul. Zawiła 65E, tel./fax 12 262 02 09,
krakow@atrium.com.pl
Poznań - 62-081 Przeźmierowo, ul. Kościelna 3, tel./fax 61 815 04 93,
poznan@atrium.com.pl
Gdańsk - 80-299 Gdańsk, ul. Galaktyczna 37, tel./fax 58 522 94 21,
gdansk@atrium.com.pl

IKONOS

ul. Gosławicka 2D
45-446 Opole
tel. 77 458 16 81
fax 77 458 16 82
biuro@ikonos.pl
www.ikonos.pl
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Europapier-Impap

Pass 20 J
05-870 Błonie k. Warszawy
tel. 801 989 800
fax 22 35 69 290
office@europapier-impap.pl
www.europapier-impap.pl

Alma Trend Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 2 
40-669 Katowice 
tel./fax 32 202 84 20
katowice@almatrend.com.pl 
www.aemjet.com.pl 
www.almatrend.com.pl 
www.dobreplotery.com.pl 

EPSON EUROPE B.V. 

Oddział w Polsce
ul. Bokserska 66, 02-690 
Warszawa
tel. 22 375 75 00
LFP@epson.pl
www.epson.pl

Agfa Graphics Sp. z o.o. 

Al. Jerozolimskie 195 A 
02-222 Warszawa 
tel. 22 31 11 900 
fax 22/ 31 11 966 
info.pl@agfa.com 
www.agfa-polska.pl

65

Autoryzowany dystrybutor i serwis LEISTER w Polsce. Nasza firma  
oferuje profesjonalne zgrzewarki ręczne i automaty samojezdne  
(na gorące powietrze i z klinem grzewczym) do banerów, siatek mesh, 
plandek i innych tekstyliów stosowanych w reklamie wielkoformatowej. 
Zapewniamy doradztwo techniczne, testy, szkolenia oraz pełny serwis 
gwarancyjny i pogwarancyjny. 

Heisslufttechnik 
Flocke Sp. z o.o.
autoryzowany dystrybutor 
Leister Process Technologies

ul. Kościuszki 173, 
40-524 Katowice
tel.  32 209 12 02
fax. 32  209 12 06
info@heisslufttechnik.pl
www.heisslufttechnik.pl

1313
14

13
14

13

13

14

14

14



Zakres działalności: 
Działalność firmy Print Support S.C. dotyczy sprzedaży drukarek solwen-
towych i UV. Reprezentujemy najbardziej renomowane marki na rynku 
dostawców maszyn wide i grand solwentowych i UV. W naszej ofercie 
podsiadamy między innymi takie marki jak JHF, JETRIX czy X-Line Raptor. 
Jednocześnie dostarczamy atramenty solwentowe i UV do większości 
głowic drukujących dostępnych na rynku, w tym między innymi do głowic 
Konica-Minolta, Seiko SPT, Epson, Spectra czy Xaar. Jednocześnie świadczy-
my usługi serwisowe urządzeń drukujących większości marek dostępnych 
na polskim rynku. 
Dostarczamy także maszyny i urządzenia do obróbki materiałów w tym 
między innymi oczkarki ręczne i automatyczne czy laminatory wielkofor-
matowe.Print Support S.C. 

Kożuch Michał, 
Sztangier Tomasz
ul. Poświatowskiej 3-5, 
45-002 Opole
tel/fax:  71 716 53 88
mob.. 604 941 333, 602 504 942
www.printsupport.pl 
www.jetrix.pl
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INTEGART Poland Inc.

ul. Maszynowa 1
Błonie k/Wrocławia
55-330 Miękinia 
tel. 71 31 53 191
fax 71 31 51 602
info@integart.com.pl
www.integart.com.pl

Integart Poland Inc. jest jednym z czołowych dystrybutorów materiałów 
do produkcji reklamy w Europie Środkowej. Firma zatrudnia obecnie 70 
pracowników w 14 Oddziałach na terenie Polski i w Oddziałach na terenie 
Czech i Słowacji. W ofercie firmy znajdują się: media do druku solwento-
wego, lateksowego, UV oraz sitodruku, folie graficzne samoprzylepne, folie 
magnetyczne, produkty odblaskowe, taśmy dwustronne, tworzywa do 
grafiki 3D, farby  
i chemia do sitodruku oraz szeroka gama akcesoriów. Integart oferuje 
następujące marki produktów: HP, 3M, Seal-Neschen, Steiko, LG Hausys, Car-
navalCal, Oracal, Multi-Fix, Jac, Kemica, Magnaflex, Reflekton, Nitto, Hartcon, 
Glo-Right, Unico, Prell, Politec, Zarra.  
Od roku 2009 roku Integart Poland Inc. wprowadził do sprzedaży urządzenia 
drukujące, laminatory i plotery tnące. Jest przedstawicielem wiodących 
marek jak HP Scitex, HP Designjet, Seal, Drytac i Zund. We współpracy z BMC 
Craft oferuje także nowatorskie w skali światowej linie technologiczne do 
produkcji znaków drogowych w technologii DRS (Digital Road Signs). Firma 
posiada profesjonalne zaplecze maszynowe umożliwiające docinanie odpo-
wiednich szerokości, długości oraz formatów oferowanych materiałów. 

Oddziały:
Błonie k/Wrocławia, ul. Maszynowa 1, 55-330 Miękinia, tel. 71 31 53 191, info@integart.com.pl
Bydgoszcz, ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz, tel. 52 327 45 00, bydgoszcz@integart.com.pl
Gdańsk, ul. Grunwaldzka 481, 80-320 Gdańsk, tel./fax 58 552 06 66, gdansk@integart.com.pl
Katowice, ul. Wolnego 8, 40-857 Katowice, tel./fax 32 209 59 19, katowice@integart.com.pl
Łódź, ul. Solec 24/26, 94-247 Łódź, tel. 42 633 95 55, lodz@integart.com.pl
Poznań, ul Pogodna 8, 60-275 Poznań, tel. 61 867 61 50, poznan@integart.com.pl
Toruń, ul. Wschodnia 41a, 87-100 Toruń, tel. 56 655 37 57, torun@integart.com.pl
Wałbrzych, ul. B. Chrobrego 51, 58-300 Wałbrzych, tel./fax 74 665 96 06, walbrzych@integart.com.pl
Warszawa, ul. Błękitna 55, 04-649 Warszawa, tel./fax 22 613 37 33, warszawa@integart.com.pl
Piaseczno, ul. Geodetów 176, 05-500 Piaseczno, tel./fax 22 757 41 41, piaseczno@integart.com.pl

MEDIAN Polska jest firmą technologiczną i  zakładem produkującym 
media do druku. Współpracujemy z niemiecką firmą Neschen A.G. jak  
też innymi poważnymi dostawcami wysokojakościowych produktów.  
W swojej ofercie posiadamy wszelkie CERTYFIKOWANE materiały do 
druku oraz NAJTAŃSZE systemy wystawiennicze. 
Specjalizujemy się w sprzedaży tkanin i mediów specjalistycznych.  
W swojej ofercie posiadamy również maszyny do laminowania, do 
których, zapewniamy pełen serwis. Sprzedajemy LAKIERY akrylowe UV  
i wykonujemy usługi lakierowania natryskowego UV do szerokości  
3,20 m jedyną w Polsce maszyną natryskową.
Konfekcjonujemy zakupione materiały zgodnie z Państwa życzeniem. 
Polecamy innowacyjne nowości technologiczne dla rynku reklamy jak 
między innymi: folia z niebieskim klejem, folie kanalikowe, lakierowane 
folie wylewane, laminaty UV, płyty do druku, flagi, tkaniny i folie 
translucentne oraz technologię lakierowania. W trosce o środowisko 
wprowadzamy nowe media EKOLOGICZNE!
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Océ-Poland Ltd. 
Sp. z o.o.

ul. Bitwy Warszawskie 1920 r. nr 7
02-366 Warszawa
tel. 22 500 21 00
fax 22 500 21 10
pl-info@oce.com.pl
www.oce.com.pl
www.ploteryuvarizona.pl

Plastics Group Sp. z o.o.

ul. Kolumba 40
02-288 Warszawa  
tel. 22 575 08 00
centrala@plastics.pl
www.plastics.pl 

Największy dostawca ploterów UV w Polsce a także innych rozwiązań 
dotyczących druku wielkoformatowej grafiki reklamowej, rozwiązań in-
żynieryjnych, druku wysokonakładowego, biurowego a także materiałów 
eksploatacyjnych i mediów. 
Flagowy płaski ploter UV Océ Arizona 550 XT obsługuje druk z wykorzy-
staniem białego atramentu (co pozwala na poddrukowanie mediów lub 
przedmiotów o innym kolorze niż biały, nadruk na transparentnych mate-
riałach, które będą podświetlane lub też zadrukowywanie jednolitych 
białych powierzchni) oraz zapewnia wysoką produkcyjną prędkość dru-
kowania. Wykorzystuje on atramenty utwardzane promieniami UV oraz 
technologię obrazowania Océ VariaDot i zapewnia niemal fotograficzną 
jakość obrazu. Ploter Océ Arizona 550 XT skonstruowany jako system do 
drukowania na płaskich materiałach może drukować na szerokiej gamie 
sztywnych nośników. Posiada również opcję podawania nośnika z roli dla 
drukowania na elastycznych mediach.  
Oferuje produkcyjną prędkość drukowania dochodzącą do 61 m2.  Océ 
Arizona 550 XT może drukować na podłożach o nieregularnych kształ-
tach oraz takich, które nie mają prostokątnej formy, a także na mediach 
elastycznych.

Plastics Group jest czołowym dystrybutorem płyt, folii, profili i półproduktów  
z tworzyw sztucznych. Dostarczamy wysokiej klasy materiały mające zastosowanie 
w wielu branżach: reklamie, budownictwie, przemyśle, opakowaniach i poligrafii.
Oferta branży graficznej i druku cyfrowego obejmuje takie materiały jak: folie 
ploterowe, folie do druku cyfrowego, folie sitodrukowe, banery laminowane  
i powlekane, folie magnetyczne, folie odblaskowe, folie typu flex i flock, a także  
folie i papiery transportowe. Jakość naszych towarów gwarantują producenci 
takich marek jak Avery Dennison, Chemica, Hexis, Obeican, R-tape, Politape i ATP. 
Oddziały firmy rozmieszczone na terenie całego kraju zapewniają szybkość obsługi 
i ciągłość dostaw. Nadrzędnym celem firmy jest ciągłe podwyższanie jakości. 
Spełniamy standardy i posiadamy certyfikat ISO 9001. Gwarantujemy wysokiej 
jakości produkty wraz z wszechstronnym serwisem.

Oddziały:
Magazyn Centralny - Rychwał k. Konina - Dąbroszyn 73 B, tel. 63 246 48 00, rychwal@plastics.pl 
Gdańsk - ul. Olsztyńska 3, tel./fax 58 553 89 89; gdansk@plastics.pl
Gdynia - ul. Krzywoustego 8, 81-035 Gdynia  tel. 58 663 15 45; gdynia@plastics.pl
Koszalin - ul. Szczecińska 14/18, 75-135 Koszalin  tel. 94 347 15 38, koszalin@plastics.pl
Lublin - Al. Witosa 18 A, 20-315 Lublin  tel. 81 441 01 21; lublin@plastics.pl
Olsztyn - Al. Piłsudskiego 72 D,10-450 Olsztyn  tel./fax 89 533 51 35; olsztyn@plastics.pl
Opole - ul. Dworska 2, 45-750 Opole  tel./fax 77 454 24 21; opole@plastics.pl
Rzeszów - ul. Boya-Żeleńskiego 16, tel. 17 857 75 555; rzeszow@plastics.pl
Szczecin - ul. Piskorskiego 21, tel. 91 432 08 17; szczecin@plastics.pl
Warszawa - ul. Kolumba 40, tel. 22 575 08 53/43/63; warszawa@plastics.pl 
Wrocław - ul. Robotnicza 70 E, tel. 71 797 77 80; wroclaw@plastics.pl
Zamość - ul. Kilińskiego 70, tel./fax 84 639 29 53; zamosc@plastics.pl
Zielona Góra - ul. Działkowa 19, tel. 68 453 37 44 ; zielonagora@plastics.pl
Bydgoszcz - tel. 784 055 300 | Łodź - tel. 784 055 400 | Toruń - tel. 784 055 200
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SICO POLSKA utworzona w 2000r, aktywnie działająca na rynku branży
poligrafii i reklamy, systematycznie poszerza gamę oferowanych
produktów podążając za najnowszymi światowymi trendami. W swojej
ofercie posiadamy pełną gamę produktów do sitodruku oraz offsetu
(farby sitodrukowe- w tym UV, chemię i materiały pomocnicze do
sitodruku, papier graficzny i folie do laminowania termicznego, folie  
i papiery samoprzylepne, folie specjalne i ploterowe) oraz media do druku 
wielkoformatowego najbardziej wiodących światowych producentów 
(Kemica, Synteen, J&M Textile, Folex, Mitsubishi, Regulus, Clear Focus, 
Small&Tidmas, Hanza Flex, Cham Paper Group). Ogromnym zaintere-
sowaniem naszych klientów cieszą się doskonałej jakości atramenty 
do druku solventowego Triangle firmy InxDigital oraz tusze do druku 
sublimacyjnego firmy Sensient.
Od 1-go kwietnia 2011 roku firma został autoryzowanym dystrybutorem 
Mimaki w zakresie maszyn do druku sublimacyjnego oraz rozszerzyła 
swoją ofertę o profesjonalne kalandry włoskiej firmy Monti Antonio.
Od początku swojego istnienia firma przede wszystkim jest zorientowana
na potrzeby klienta i jego obsługę. Aby temu sprostać posiadamy biura
handlowe w 5 miastach oraz sieć dystrybutorów na terenie całej Polski.
Wysoką jakość oferowanych przez nas produktów łączymy z profesjo-
nalnym serwisem co owocuje powiększającym się z roku na rok gronem 
naszych stałych klientów.

Oddziały: Warmińskiego 24, 85-054 Bydgoszcz; tel. 52 321 98 00, bydgoszcz@sico.pl;
Kaprów 4 B, 80-316 Gdańsk-Oliwa; tel. 58 556 70 20, gdansk@sico.pl;
Al.Jana Pawła II 178, 31-982 Kraków; tel. 12 644 77 70, 686 34 20, krakow@sico.pl;
Wojska Polskiego 190, 91-726 Łódź; tel. 42 656 14 03, lodz@sico.pl;
Poznań; tel. 61 852 52 45, poznan@sico.pl

SICO POLSKA

ul. Daniszewska 10
03-230 Warszawa
tel. 22 814 50 01/03/33/34
fax.22 814 50 91
sico@sico.pl
www.sico.pl

- siedziba

- oddział / salon firmowy
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Reprograf jest dostawcą rozwiązań dla każdego segmentu rynku poligraficz-
nego – od systemów pre-pressowych, offsetowych maszyn drukujących, 
systemów druku cyfrowego aż po maszyny do druku wielkoformatowego.
Działający w Polsce od 1991 roku, Reprograf SA posiada na terenie całego 
kraju 9 oddziałów, w których pracuje ponad stu wysoko wykwalifikowanych 
pracowników. Zajmuje się profesjonalnym doradztwem w zakresie łączenia 
rozwiązań cyfrowych i analogowych, a także dostarczaniem odpowiednie-
go oprogramowania, optymalizującego pracę drukarń. Reprograf świadczy 
również usługi serwisowe na terenie całego kraju.  
W zakresie druku wielkoformatowego oferuje urządzenia w różnych  
technologiach: wodnej/pigmentowej, solwentowej, UV. W portfolio  
znajdują się zarówno urządzenia produkcyjne jak i maszyny przeznaczone  
do mniejszych nakładów. W ramach druku wielkoformatowego jesteśmy 
dystrybutorem wielu firm m.in: Mimaki, Epson, EFI Vutek. W ramach 
kompleksowej obsługi mamy bardzo bogatą ofertę mediów do druku 
solwentowego, UV i pigmentowego (takich producentów jak: Ritrama, 
Emblem, Berger, BI Digital, Cham Paper). 

Oddziały:
Bydgoszcz 85-330, ul. Jana Ostroroga 40, tel. 52 379 29 32; bydgoszcz@reprograf.com.pl
Gdańsk 80-119, ul. Asesora 78, tel. 58 322 37 82; gdansk@reprograf.com.pl
Kraków 31-267, ul. Na Mostkach 11, tel. 12 420 88 40; krakow@reprograf.com.pl
Lublin 20-435, ul. Oczki 2, tel. 81 745 51 16; lublin@reprograf.com.pl
Łódź  93-578, ul. Wróblewskiego 19a, tel. 42 681 31 96; lodz@reprograf.com.pl
Poznań 60-163, ul. Junikowska 43, tel. 61 868 01 73; poznan@reprograf.com.pl
Szczecin 70-001, Ustowo 39a, tel. 91 486 31 84; szczecin@reprograf.com.pl
Wrocław 53-601, ul. Tęczowa 79/81, tel. 71 359 09 03; wroclaw@reprograf.com.pl

REPROGRAF S.A.

ul. Wolska 88
01-141 Warszawa
tel. 22 539 40 00
fax 22 539 40 10
info@reprograf.com.pl
www.reprograf.com.pl
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Tuplex jest największą firmą dystrybucyjną i niekwestionowanym liderem w branży 
tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Posiadamy sieć magazynów 
zlokalizowanych w 18 miastach Polski, z nowoczesną centralą w Warszawie. Tak 
rozbudowana baza logistyczna zapewnia doskonałą koordynację dostaw, krótki czas 
realizacji zamówienia i dostępność wszystkich produktów. Od wielu lat poszukujemy  
i wprowadzamy na rynek nowe produkty przeznaczone dla twórców reklam, projektantów, 
scenografów i plastyków. Szeroka gama barw, różnorodność formatów, grubości  
i rodzajów tworzyw potrafi wyzwolić potencjał twórczy oraz zainspirować do poszukiwań 
ciekawych pomysłów. Tuplex oferuje materiały powszechnie używane do produkcji 
kasetonów reklamowych, stojaków, szyldów, ekspozytorów, jak również elementów 
wyposażenia wnętrz i stoisk targowych. Duży segment stanowią również media do zadruku 
cyfrowego, natomiast nowością są podświetlenia i wyświetlacze LED. W naszej ofercie 
znajdują się: płyty PMMA, PCW, PET, PS, HIPS, ABS, kompozyty reklamowe, folie twarde PP i 
PCW, folie ploterowe, folie do zadruku cyfrowego, tkaniny do zadruku cyfrowego, tkaniny 
plandekowe, wyświetlacze i podświetlenia LED.

Oddziały: 
BIAŁYSTOK - tel. 85 662 33 53, tel. 85 662 30 88, bialystok@tuplex.pl
BYDGOSZCZ - tel. 52 581 23 43, bydgoszcz@tuplex.pl
CZĘSTOCHOWA - tel./fax 34 324 77 42, tel. 34 368 34 19, czestochowa@tuplex.pl
GDAŃSK - tel. 58 340 01 30/32/33, gdansk@tuplex.pl
GLIWICE - tel./fax 32 231 16 73, gliwice@tuplex.pl
KALISZ - tel./fax 62 501 64 44, tel./fax 62 501 63 33, kalisz@tuplex.pl
KATOWICE - tel./fax 32 204 89 50, tel./fax 32 255 71 80, katowice@tuplex.pl
KIELCE - tel./fax  41 361 20 22, tel./fax 41 361 20 23, kielce@tuplex.pl
KRAKÓW - tel./fax 12 262 06 06, tel./fax 12 260 25 50, krakow@tuplex.pl
LUBLIN - tel. 81 759 70 33, lublin@tuplex.pl
ŁÓDŹ - tel. 42 676 26 28, fax 42 676 30 60, lodz@tuplex.pl
OLSZTYN - tel. 89 532 22 00/01, tel./fax 89 533 40 68, olsztyn@tuplex.pl
POZNAŃ - tel/fax 61 872 10 82, tel/fax  61 872 10 83, poznan@tuplex.pl
RZESZÓW - tel./fax 17 863 53 54, tel./fax 17 863 00 09, rzeszow@tuplex.pl
SZCZECIN - tel. 91 460 04 22, szczecin@tuplex.pl
WŁOCŁAWEK, tel./fax 54 412 14 01, tel./fax 54 412 14 02, wloclawek@tuplex.pl
WROCŁAW, tel. 71 342 42 10/11/12, fax. 71 342 04 75, wroclaw@tuplex.pl

Tuplex Sp. z o.o.

CENTRALA
Ul. Księcia Ziemowita 19
03-778 Warszawa
tel. 22 511 31 00
warszawa@tuplex.pl
www.tuplex.pl
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Median S.A.

ul. Topolowa 1, 
41-404 Mysłowice
tel. 32 318 27 23
fax 32 223 84 68 
neschen@medianpolska.pl
www.medianpolska.pl

KML Solutions Sp. z o.o.

Biuro Handlowe
ul. Ateńska 61
03-978 Warszawa

tel. 22 610 35 86
fax 22 610 36 03

Centrum Logistyczne
ul. Boryszewska 22,
05-462 Wiązowna

biuro@kmlsolutions.pl
www.kmlsolutions.pl

Jesteśmy obecni na rynku europejskim, jako część belgijskiej Grupy Eurolu-
tions N.V. Nasze wieloletnie doświadczenie zdobyte w branży wielkiego for-
matu pozwala nam dostarczać Państwu wszechstronne rozwiązania, które 
bezpośrednio przełożą się na sprawne funkcjonowanie Państwa biznesu. Od 
2009 r. jesteśmy autoryzowanym dealerem niezawodnych i cenionych na 
świecie maszyn firmy Roland. Od 2011 r. jesteśmy także oficjalnym Agentem 
firmy Agfa Graphics. Stawiamy na innowacyjne i kompleksowe rozwiązania 
do druku wraz z profesjonalnym serwisem i całościową obsługą Klienta. 
Dużą wagę przykładamy do nowoczesnych technologii, czego efektem 
są oferowane atramenty do druku wielkoformatowego Ederra, Sintra oraz 
KML Inks (dawniej Flemink II), sprawdzony laminator Vennlo 60 Pro oraz prze-
łomowe maszyny wielkoformatowe NuVista oparte na najnowszej generacji 
głowicach RICOH GEN4. Dodatkowo, dzięki naszemu doświadczeniu w pro-
dukcji, chcielibyśmy wesprzeć naszych Klientów w rozwoju ich działalności, 
oferując całościowy model biznesowy: maszyny, wsparcie w finansowaniu, 
atrament, serwis oraz szkolenia.
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Joker

ul. Jadwigi 20
ul. Żyzna 13M
42-200 Częstochowa
tel. 34 365 13 72
www.tkaninypowlekane.pl

TKANINY POWLEKANE do druku:

SOLVENTOWEGO, SUBLIMACYJNEGO, UV, SITODRUKU.

Zastosowanie: 
Reklama zewnętrzna i  wewnętrzna.
Podświetlenia na tkaninie. 
Pneumatyka (dmuchańce).
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agfa graPhics 
Belgijski producent zaprezentuje na targach swoje najnowsze 

rozwiązania w zakresie cyfrowego prepressu i przemysłowego 

drukowania inkjetowego. Tematem przewodnim tegorocznej 

prezentacji Agfa Graphics na targach drupa będzie hasło 

esko 
Firma Esko podczas tegorocznej edycji targów drupa zaprezentuje m.in najnowszy 

stół tnąco-frezujący Kongsberg XN. Urządzenie pracuje z najszerszą gamą 

materiałów. Nowy stół dedykowany jest rynkowi opakowań czy display’ów. Ponadto 

Kongsberg XN może być używany do cięcia blach, może też obsługiwać ciężkie 

materiały używane do tworzenia opakowań ochronnych. Plotery wycinające oferują 

najwyższą wydajność i wszechstronność, umożliwiają pracę na różnych podłożach, są 

doskonałym uzupełnieniem produkcji wydruków wielkoformatowych, gdy chcemy 

klientowi zaoferować kompleksową usługę. Urządzenia spełniają swoją funkcję 

zarówno u mniejszych przedsiębiorców jak i będąc uzupełnieniem dużego parku 

maszynowego w nowoczesnej drukarni, sprawdzają się także w branży reklamowej.  

Nowy Kongsberg XN może być wyposażony w mocniejsze wrzeciono frezarskie  

o nazwie Multi-HP. Dzięki nowej, wysokiej mocy MultiCut-HP, Kongsberg XN oferuje 

do 3 razy większą wydajność frezowania. Dzięki energooszczędnej technologii hold-

down, zużywa mniej energii. Nowa maszyna jest dostępna w różnych rozmiarach, od 

najmniejszego - 1680 x 1270mm, do największego - 2210 x 6550mm.

Mutoh
Firma Mutoh prezentuje nową maszynę ValueJet 1638, która charakteryzuje się  

dużą prędkością (do 40 m²/h) i wysoką jakością druku. ValueJet 1638 może być 

wyposażony w SPECTROVUE VM-10, specjalnie zaprojektowany do wyświetlania  

na drukarce kalibracji kolorów. Wybór tego urządzenia zapewnia optymalne kolory  

i wysoką produktywność.

Oba niedawno debiutujące modele drukarek ValueJet 1324 (54 „/ 1,371 mm mak-

symalna szerokość nośnika) i ValueJet 1624 (64” / 1,624 mm maksymalna szerokość 

nośnika) są przeznaczone do druku nisko i średnio nakładowych grafik indoor i out-

door, takich jak: plakaty, banery, backlighty, grafiki POS, grafiki na pojazdy, naklejki, 

fotografie, itd. Oba wyposażone są w najnowszej generacji głowice zarządzające 

wystrzeliwaną kroplą, opcjonalny spektrofotometr SpectroVue umieszczony na ka-

retce drukującej do łatwego zarządzania kolorem. Nowe ValueJety to udoskonalona 

technologia druku Intelligent Interweaving z efektem mgły eliminującym pasko-

wanie. Zmodyfikowany stół grzewczy, dokładniejszy system prowadzenia mediów, 

ulepszone „górno-wejściowe” mocowanie kaset to niektóre z innowacji.

rolanD  
Stoisko firmy Roland DG skoncentrowane będzie wokół myśli przewodniej „Roland 

Adds Value to Print”, znajdzie się na nim 101 produktów, w tym seria ploterów 

VersaCAMM Print&Cut drukujących atramentami białymi i metalicznymi oraz cała 

gama maszyn Eco UV, które bez wątpienia rzucą się w oczy zwiedzającym. Na stoisku 

promowane będą wysoka jakość, niezawodność i najlepsze usługi serwisowe  

– uwagę gości na pewno przyciągną plotery drukująco-tnące z serii VersaSTUDIO  

i VersaCAMM, system Print&Cut (50–162 cm), które mogą być wyposażone  

w 4, 6 bądź 8 kolorów i wykorzystywane do produkcji dekoracji okiennych, grafik 

samochodowych, displayów, plakatów, etykiet itd. Roland poszukuje również nowych 

rynków, bowiem rozwiązania cyfrowe dla LFP oferują zupełnie nowe możliwości 

wykorzystania w branżach takich jak projektowanie, opakowania, tworzenie 

prototypów produktów czy etykiet. Podczas targów prezentowana będzie szeroka 

gama produktów Eco-UV, do druku na różnorodnych podłożach. Rozwiązania 

Rolanda mogą być zintegrowane z oprogramowaniem m.in. CGS, Colorgate, EFI czy 

GMG, dzięki czemu bez problemu mogą stać się częścią już istniejącego workflow.

druPA 2012

hP
Oprócz urządzeń do druku cyfrowego na stoisku znajdą się także urządzenia dedykowane na rynek druku wielkoformato-

wego i szeroka gama urządzeń drukujących na materiałach płaskich. HP Scitex zaprezentuje zmodernizowane urządzenia 

HP Scitex FB7500/7600 drukujące kolorem białym, a także urządzenia serii XP i lateksowej. Premierę będzie miał także 

nowy program do analizy i optymalnego wykorzystania produkcji w druku wielkoformatowym - HP SmartStream 

Production Analyzer. Dzięki programowi możliwy jest 24-godzinny nadzór nad drukiem i bieżąca kontrola oraz opty-

malizacja różnego typu wydruków, program współpracuje z przemysłowymi urządzenia HP Scitex. Na stoisku będzie 

można także zobaczyć pracujące maszyny: HP Scitex LX850, FB700, HP5500, TJ8600 i FB7600 z kolorem białym.

MiMaki 
Odwiedzający stanowisko będą mogli zapoznać się z oferującą dużą szybkość  

i wysoką jakość wydruku laserową drukarką JV400-160LX, która korzysta z przyjaznego 

środowisku atramentu lateksowego, także w kolorze białym. Zobaczyć będzie można 

także model JV400-130SUV, który łączy elastyczność druku solwentowego z trwałością 

atramentu utrwalanego diodami UV. Oba urządzenia korzystają z protokołu RIP  

o nazwie RasterLink6, który umożliwia nałożenie trzech warstw białego i kolorowego 

atramentu za jednym razem. Oferują one również niezwykłą szybkość druku przy 

zachowaniu wysokiej jakości. Drukarki te mogą drukować do 18 m2/h przy minimalnej 

wielkości punktu rzędu 4 pikolitrów oraz możliwości stosowania punktów różnej 

wielkości w celu uzyskania płynnej gradacji bez wrażenia ziarnistości.

W trakcie targów drupa zostanie także zaprezentowana drukarka UJF-3042HG  

typu flatbed. Nowa wersja High Gap (HG) może drukować na przedmiotach  

o wysokości do 15 cm, co czyni ją idealną dla druku związanego z materiałami 

promocyjnymi, nagrodami sportowymi i proofingiem komercyjnym. Oferuje ona 

wiele kombinacji atramentowych, takich jak sześć kolorów plus biały i przezroczysty, 

ale także automatyczne dozowanie pozwalające na zachowanie wyglądu i faktury 

zadrukowywanego materiału przy jednoczesnym ograniczeniu strat atramentu oraz 

czasu potrzebnego na dozowanie ręczne.

z zakresu cyfrowego prepressu dla branż: akcydensowej, 

opakowaniowej i gazetowej, jak też zaawansowanych 

systemów drukowania cyfrowego, przeznaczonych na rynki 

przemysłowej produkcji wielkoformatowej.  Targi drupa 2012 

będą niecodzienną okazją, by zobaczyć w akcji hybrydowy, 

wielkoformatowy system :M-Press Leopard, stworzony 

przez Agfa Graphics we współpracy z firmą Thieme. Poza 

tym na stoisku będą pracować aż cztery plotery inkjetowe 

reprezentujące rodzinę :Jeti (urządzenia :Jeti 3020 Titan FTR 

w dwóch różnych konfiguracjach oraz modele :Jeti 1224 

HDC FTR i :Jeti 3324 AquaJet Pro) oraz dwa z serii :Anapurna 

(:Anapurna M2540 FB i :Anapurna M2050). Dodatkowo Agfa 

Graphics będzie promować na targach stworzony przez 

Agfa Materials papier syntetyczny Synaps, przeznaczony do 

zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.

28 | OOH magazine  |  więcej na www.oohmagazine.pl Wydrukowano na papierze MaxiGloss (okładka 250g i środek 115g)

„Potęga druku”. Jest ono zgodne z wizją zarządu firmy,  

które uważa druk za najważniejszy i wciąż najsilniejszy  

środek komunikacji. Obecność na targach w Düsseldorfie  

ma podkreślić zaangażowanie Agfa Graphics w dostar- 

czanie innowacyjnych i proekologicznych rozwiązań  
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UV Agfa Graphics w Alwar
W połowie lutego firma Alwar z Łodzi, specjalizująca się w kompleksowej 

obsłudze zleceń poligraficznych, stała się kolejnym polskim użytkowni-

kiem wielkoformatowego plotera UV z rodziny Agfa :Anapurna. System 

:Anapurna M2050, będący pierwszym urządzeniem produkcyjnym w hi-

storii tego rodzinnego przedsiębiorstwa, ma służyć mu przede wszystkim 

do realizacji zleceń na sztywnych podłożach, takich jak pleksi czy szkło. 

Ploter został zakupiony dzięki wsparciu finansowemu z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Car wrapping z Ikonosem
13 marca 2012 w centrali Atrium Centrum Ploterowe odbyły się po raz 

kolejny warsztaty car wrappingu. Do Opola przyjechało 60 początkujących  

i zaawansowanych aplikatorów którzy zgłębiali tajemnice tej niełatwej 

sztuki. Wzorem ubiegłych szkoleń „Aplikacje samochodowe od A do Z”, 

marcowe oklejanie podzielone było na cześć teoretyczną oraz praktyczną, 

prezentacyjno-warsztatową. Specjalistyczne prelekcje poprowadzili 

specjaliści z działu mediów firmy Atrium Centrum Ploterowe. Uczestnicy 

dowiedzieli się o procesie produkcji i cechach folii kalandrowanych oraz  

folii wylewanych, gdzie została omówiona budowa poszczególnych mate-

riałów, sposób ich produkcji, rodzaje aplikacji, właściwości chemiczne  

i fizyczne oraz różnice między nimi. Drugi wykład dotyczył procesu okle-

jania pojazdów w ujęciu teoretycznym czyli 9 etapów jakie towarzyszą tej 

czynności. Zostały wyszczególnione następujące kroki: wybór folii, przygo-

towanie projektu, przystosowanie projektu na dany pojazd, zatwierdzenie 

projektu, wykonanie wydruków, laminowanie, przygotowanie pojazdu  

do aplikacji, nakładanie folii oraz zdejmowanie folii. Dwa ostatnie etapy 

zostały zaprezentowane w części pokazowej i warsztatowej. Na warsztatach 

został zaprezentowany system oklejania pojazdów Ikonos Cast System  

w skład którego wchodzi folia wylewana Ikonos ProfiCast oraz laminat 

Ikonos ProfiLam. System ten zapewnia nieograniczone możliwości, jeżeli 

chodzi o to, co będzie widoczne na pojeździe. 

www.atrium.com.pl

:anaPurna M w Phu roMa  
z sanDoMierza
Ostatnie tygodnie przyniosły kolejne instalacje wielkoformatowych ploterów UV  

z rodziny Agfa :Anapurna M w polskich firmach, reprezentujących różne segmenty 

rynkowe. Jedną z nich jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Roma z Sandomierza, 

które od listopada z powodzeniem użytkuje system :Anapurna M1600, wyposażony 

w opcję drukowania bielą kryjącą i podkładową. Dzięki tej inwestycji firma rozszerzyła 

zakres świadczonych usług o szybki, trwały i ekonomicznie uzasadniony zadruk licznych 

podłoży miękkich i sztywnych w technologii UV. Warto dodać, że kontrakt na dostawę 

urządzenia :Anapurna M1600 do Sandomierza był pierwszą transakcją wspólnie 

sfinalizowaną przez Agfa Graphics i jej autoryzowanego dystrybutora w zakresie druku 

wielkoformatowego – firmę KML Solutions.

agfa graPhics sP. z o.o. i agfa 
graPhics nV
Agfa Graphics Sp. z o.o. poinformowała, że począwszy od 1 lipca br. będzie 

kontynuować działalność jako polski oddział belgijskiej spółki Agfa Graphics NV (będącej 

obecnie jej 100% właścicielem). Zmiana osobowości prawnej to efekt planowanego, 

transgranicznego połączenia obu firm, będącego następstwem przekształceń w ramach 

grupy Agfa-Gevaert na terenie Europy. Poza kwestiami czysto formalnymi, działalność 

Agfa Graphics na polskim rynku nie ulegnie żadnym zmianom – oddział będzie działać 

w oparciu o polskie prawodawstwo. Osobą odpowiedzialną za jego zarządzanie będzie 

Michał Śliz, obecny dyrektor generalny Agfa Graphics Sp. z o.o.

N E W S

Nowy Océ ColorWave 650
Océ ColorWave 650 – jak podaje producent – zapewnia pełną 

integrację procesów w jednym systemie. Umożliwia kopiowanie  

i druk kolorowy oraz czarno-biały w jednym, łatwym w obsłudze  

i wydajnym urządzeniu. Zapewnia wydajność i ekonomię dla druku 

monochromatycznego (jak podaje Océ - kopiowanie i drukowanie 

odbywa się tu w cenie i prędkości porównywalnej z technologią 

laserową) oraz druku kolorowego (jak podaje producent - kopio-

wanie i drukowanie jest tu tańsze w porównaniu z technologią 

atramentową i jednocześnie wielokrotnie szybsze). Océ ColorWave 

650 umożliwia także wyjątkowo szybki druk grafiki i map – jest to 

możliwe dzięki zastosowanej tu technologii Océ CrystalPoint™, która 

zapewnia bardzo dobrej jakości wydruki graficzne (z naturalnym 

połyskiem, nawet na zwykłym papierze) dla średnioterminowych 

kampanii zewnętrznych. Océ ColorWave 650 to również bezobsłu-

gowe kopiowanie i drukowanie. Użytkownicy podają oryginały do 

skanera lub wysyłają pliki do druku, a ich prace zostaną wykonane 

automatycznie, w perfekcyjny sposób, bez jakiegokolwiek nadzoru 

operatora. Urządzenie pozwala również na pełną znajomość 

kosztów każdego wydruku. Jak podaje Océ - to jedyny system, 

pozwalający poznać pełne koszty dla każdej kopii lub wydruku  

w kolorze i czarno-białego, dzięki czemu jego użytkownicy mogą 

odpowiednio kształtować swoje zyski. 

: Anapurna Mv w firmie 
Znakowanie.waw.pl  
Do grona użytkowników wielkoformatowego inkjetowego  

druku UV z rodziny: Anapurna w ostatnim czasie dołączyła firma 

Znakowanie.waw.pl z Łomianek k. Warszawy, specjalizująca się  

w produkcji i montażu nawet najbardziej skomplikowanych reklam 

zewnętrznych, świetlnych, systemów oznaczeń i innych rozwiązań 

w zakresie identyfikacji wizualnej. Jej właściciele zdecydowali się 

na 6-kolorowy model :Anapurna Mv, oferujący dodatkową opcję 

nanoszenia lakieru wybiórczo bądź po całości arkusza.

océ colorwaVe 650  
w firMie gaMa
Pierwszy w Polsce w pełni zintegrowany, wydajny wielkoformatowy 

system kopiujący i drukujący w trybach kolorowym i czarno-białym 

- Océ ColorWave 650 - rozpoczął pracę w firmie Gama z Krakowa. To 

kolejne urządzenie Océ, w jakie zainwestował ten punkt usługowy. 

Po raz kolejny jego właściciel postawił na automatyzację procesów 

kopiowania, drukowania i skanowania - tym razem w kolorze. Dzięki 

tej inwestycji Gama może teraz na jednym, niewielkim urządzeniu 

wykonywać kopie i wydruki kolorowe  i monochromatyczne.

Terminy są coraz krótsze. Kolory muszą być spójne. Musisz dostarczać więcej 
wartości dla Twoich Klientów. 
Bez względu na to, czy Twoja fi rma produkuje opakowania, oznakowania 
czy standy – musi być wiarygodnym partnerem. Partnerem, który dostarcza  
najlepsze narzędzia i dzieli się wieloletnim doświadczeniem. Dzięki temu możesz 
uzyskać efekty, które wywołują uśmiech.

Spotkajmy się na targach drupa, hala 8B A23. www.esko.com/drupa

EFEKTY, 
KTÓRE WYWOŁUJĄ 
UŚMIECH
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:anaPurna M2050  
w firMie DisPlay Print
Początek nowego roku przyniósł kolejne instalacje wielkoformatowych  

systemów z rodziny :Anapurna, zrealizowane przez Agfa Graphics. Jedna  

z ostatnich została przeprowadzona w połowie stycznia w firmie Display Print 

z Lubonia k. Poznania. W tym dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwie 

rozpoczął pracę system :Anapurna M2050, pozwalający na bezpośrednie 

zadrukowywanie w atramentowej technice UV różnorodnych podłoży giętkich  

i sztywnych. Maszyna umożliwiła sprawniejszą niż dotychczas realizację 

zleceń, poszerzyła też możliwości produkcyjne firmy i portfolio oferowanych 

przez nią usług.

folie ikonos 
na Polskich f-16
Wylewane folie marki Ikonos zostały użyte do oznakowania polskich 

samolotów F-16 podczas NATO Tiger Meet. Polskie F-16 na jubileuszowych 50-

tych ćwiczeniach NATO Tiger Meet brały udział po raz pierwszy. Pięć maszyn 

wyleciało do Francji z bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach. 

W programie NATO Tiger Meet uczestniczą samoloty jednostek, które w 

godle posiadają symbol tygrysa czy też pumy. Okolicznościowe oznakowanie 

polskich F-16 zostało przygotowane i aplikowane w podpoznańskich 

Krzesinach przez firmę Atrium Centrum Ploterowe z użyciem wylewanych folii 

Ikonos Cast System.

www.atrium.com.pl

ricoh na rynku 
kolorowych 
urząDzeń 
szerokoforMatowych
Ricoh Europe przedstawia Aficio™ MP CW2200SP - unikalne, 

kolorowe urządzenie szerokoformatowe, zaprojektowane 

specjalnie z myślą o rozwijającym się rynku CAD. Urządzenie 

będzie idealnym rozwiązaniem dla branży produkcyjnej, 

architektonicznej, inżynieryjnej, konstrukcyjnej czy budowlanej. 

Dzięki zastosowaniu nowego, szybkoschnącego płynnego 

żelu Ricoh Liquid Gel™, urządzenie jest oszczędne, wydruki 

nie rozmazują się, a całość zapewnia znakomitą precyzję 

przy drukowaniu bardzo cienkich linii. Aficio™ MP CW2200SP 

będzie dostępne w Polsce na przełomie jesieni/zimy 2012. MP 

CW2200SP zużywa tylko 10% mocy pobieranej przez inne 

konkurencyjne urządzenia tej klasy, co pozwoli zdecydowanie 

obniżyć rachunki za prąd. Urządzenie wyposażone jest również 

w duży i czytelny kolorowy panel operatorski, który pozwala 

na wykorzystanie wszystkich funkcjonalności urządzenia za 

pośrednictwem intuicyjnego interfejsu. Prędkość druku to 

odpowiednio 1,8 str. A0/min. (mono) oraz 0,6 str. A0/min. (kolor). 

Krótki czas nagrzewania (40 sekund) umożliwia wydrukowanie 

pierwszych pięciu stron znacznie szybciej niż w przypadku 

istniejących modeli LED-owych lub atramentowych tej klasy. 

Dodatkowym udogodnieniem dla użytkowników jest również 

zewnętrzny port USB, który pozwoli na szybkie zapisywanie  

i odczytywanie dokumentów bez potrzeby używania komputera.

konica Minolta na 
rynku wielkiego
forMatu    
Konica Minolta, rozszerza swoją  ofertę o urządzenia do druku 

wielkoformatowego. Na podstawie umowy z japońską firmą 

KIP będzie oferowała jej produkty. KIP Katsuragawa Electric od 

prawie 40 lat jest producentem cyfrowych kopiarek i ploterów 

wielkoformatowych. Systemy te doskonale uzupełniają ofertę 

firmy Konica Minolta przeznaczoną dla małych i średnich 

firm produkcyjnych. W portofolio Konica Minolta znajdują 

się zarówno urządzenia kolorowe jak i monochromatyczne. 

Współpraca z firmą KIP umożliwi Konica Minolta dotarcie ze 

swoją ofertą do nowych użytkowników i zagospodarowanie 

nowych obszarów biznesowych. Rozszerzone portfolio 

pozwoli dotychczasowym klientom Konica Minolta na 

zamawianie i serwisowanie całego spektrum produktów  

u jednego dostawcy. Bez względu na rodzaj urządzenia, które 

posiadają będą mogli uzyskać wsparcie techniczne w jednym 

miejscu i od tych samych osób.  
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0dlaczego te linie produktów 
zostały rozbudowane? 

Wybrany do sprzedaży asortyment płyt PmmA, 
PCW, PP i ACP stanowi podstawowe narzędzie 
do produkcji wszelkich form reklamy wizualnej.
Pod pojęciem VISCOm lokujemy producen-
tów POS, firmy specjalizujące się w brandingu 
obiektów handlowych i innych placówek 
sprzedaży, producentów reklam świetlnych, 
drukarnie wielkoformatowe i sitodrukowe. 
Oczywiście zakres zastosowań oferowanych  
produktów w znacznej mierze wykracza poza  
wyżej wymienione specjalizacje ale to właśnie  
dla firm z tego sektora w głównej mierze dedy-
kujemy naszą ofertę. 
Planujemy wdrożyć do oferty kolejne grupy 
tworzyw sztucznych ale o tym powiadomimy 
naszych klientów już wkrótce.

0czym igepa Polska chce wyróżnić
swoją ofertę na tle konkurencji?

rynek płyt tworzyw sztucznych w Polsce jest 
wysoce konkurencyjny. Aby sprostać ciągle rosną-
cym wymaganiom klientów Igepa Polska stawia 
na wysokie standardy serwisu i logistyki. z moich 
doświadczeń wynika że cena nie jest jedynym 
parametrem decydującym o wyborze dostawcy.  

0co to znaczy, że igepa Polska posiada 
w ofercie kompleksową paletę płyt?

To znaczy, że posiadamy w ofercie wszystko od 
podstawowych nośników reklamy, czyli płyt z PCW 
spienionego, przez ekstrudowane i wylewane płyty 
z PmmA - transparentne, opalizowane i kolorowe, 
aż po lekkie płyty kompozytowe, polipropylenowe 
i kartonowe. Wszystko, co powszechnie używane 
do produkcji kasetonów podświetlanych, stojaków, 
szyldów, ekspozytorów, systemów POS... A wszyst-
ko to podane w niespotykanym na rynku serwisie! 

0czym charakteryzują się nowe 
produkty w ofercie firmy?

Tworzywa sztuczne zostały starannie wyselekcjo-
nowane spośród europejskich i dalekowschodnich 
dostawców. Dzięki wsparciu Igepa Group został 
wypracowany trudny kompromis pomiędzy jako-
ścią produktu a krajową ceną rynkową. 
Każda grupa tworzyw została wielokrotnie testo-
wana zarówno w laboratoriach badawczych jak 
i wśród klientów finalnych. Oferowane materiały 
spełniają wysokie wymagania rynku pod kątem dru-
ku jak i szeroko pojętej obróbki termicznej  
i mechanicznej. Jakość tworzyw została potwier-
dzona krajowymi i europejskimi certyfikatami 
laboratoriów i placówek badawczych.

kompleksowa paleta płyt z tworzyw 
sztucznych jest już dostępna w ofercie 

igepa Polska. szeroka gama barw, 
formatów, grubości dla najbardziej 

wymagających, poszukujących 
nowych inspiracji i ciekawych 

pomysłów. na temat nowej oferty 
opowiada andrzej kościelniak, 

menadżer sprzedaży działu Viscom.

Kluczowym parametrem jest jakość i terminowość 
realizowanych dostaw w tym materiałów ciętych. 
Oferujemy naszym klientom 24h serwis logistycz-
ny na terenie całego kraju. 

0igepa Polska uruchomiła nowy 
magazyn działu ViscoM w Łodzi.  

                 skąd decyzja o tej inwestycji? 
magazyn Centralny Igepa VISCOm ulokowany  
w Łodzi pracuje w systemie 24 godzinnym. 
Oferuje pełną dostępność zarówno materiałów 
elastycznych dedykowanych do druku wielkofor-
matowego jak i tworzyw sztucznych. 
Dzięki tej lokalizacji możemy gwarantować na-
szym klientom dostawy w 24 godziny na terenie 
całego kraju. 
Własna flota pojazdów ciężarowych posiada 
specjalistyczne wyposażenie, które eliminuje 
uszkodzenia towaru w trakcie transportu i gwaran-
tuje terminowość dostaw. 

0w jaki sposób igepa Polska podnosi 
standardy swoich usług? 

rozszerzenie oferty o sprzedaż tworzyw sztucz-
nych wiązało się z decyzją o inwestycji w zakup 
specjalistycznej maszyny marki Holzma.
urządzenie jest przystosowane do bezwiórowego 

cięcia w stosie płyt z tworzyw sztucznych do sze-
rokości 4300m z dokładnością cięcia +/-0,1 mm. 
magazyn centralny posiada także specjalistyczne 
urządzenie do cięcia materiałów banerowych  
w roli o długości do 5 mb.  
za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta Igepa 
Viscom klienci składają zamówienia na materiały 
cięte na wymiar.  
Jest to niezbędny aspekt działalności pozwalający 
naszym klientom optymalizować proces produk-
cji i minimalizować koszty własne. Specjalistycz-
ne oprogramowanie zarządza ciętym materiałem 
tzw. użytkami jak i minimalizuje odpady. 
Klienci mają pewność, że otrzymają materiał 
wolny od wad w postaci zapyleń i zabrudzeń. 
Cięte tworzywa mają bardzo dokładny wymiar 
i poprzez ten aspekt w przypadku wielu zasto-
sowań stanowią 100% półprodukt do dalszej 
obróbki. 
Przyjęte i wdrożone wysokie standardy serwisu 
jak i logistyki stanowią klucz do osiągnięcia 
sukcesu w branży VISCOm.  ■w IgepIeNowoścI

Igepa Polska rozszerzyła ofertę produktów o segment płyt  
z tworzyw sztucznych dedykowanych dla branży reklamy 
wizualnej. W chwili obecnej na stokach magazynowych  
posiadamy pełną paletę grubości i kolorów akrylu ekstrudowanego 
i wylewanego, płyty spienione i twarde z PCW, lekkie i sztywne 
płyty kompozytowe oraz polipropylen kanalikowy.
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Laminowanie to nic innego jak pokrywanie 
powierzchni powłoką zabezpieczającą. Podnosi od-
porność wydruku na wilgoć i czynniki mechaniczne, 
ale także stosowana jest dla efektów dekoracyjnych. 
- Laminowania wymagają wszelkie grafiki, które są 
narażone na oddziaływanie czynników atmosferycz-
nych oraz na uszkodzenia mechaniczne (ścieranie, 
mycie, konserwacja) – mówi magdalena Salamucha, 
Specjalista ds marketingu w firmie 3m - Laminaty 
pełnią bardzo istotną funkcję ochronną i wszędzie 
tam gdzie nadanie odporności grafikom jest koniecz-
ne oraz gdzie wymagana jest gwarancja, powinny 
być stosowane – tłumaczy Salamucha. z uwagi 
na jakość używanych mediów zabezpieczenie 
papierów i banerów nie jest aktualnie wymagane. 
najczęściej agencje i drukarnie poddają laminacji 
wydruki na foliach samoprzylepnych, zwłaszcza te 
w aplikacjach zewnętrznych. Laminować oczywi-
ście nie zawsze trzeba, ale warto.

dlaczego warto laminować
Laminaty oprócz właściwości dekoracyjnych  
w odpowiedni sposób zabezpieczają grafikę, ale 
nie tylko. Laminaty podłogowe i chodnikowe, 
oprócz chronienia grafiki, zapewniają odpowiednią 
szorstkość podłoża i tym samym bezpieczeństwo 
przechodniów (zapobieganie poślizgnięciu). Lami-
naty podłogowe, o grubości ponad 100 mikronów 
zabezpieczają grafikę przed ścieraniem i zarysowa-
niami ale także mają własności antyrefleksyjne  
i antypoślizgowe. nawet krótkookresowe aplikacje 

Wydruk podczas ekspozycji, niezależnie od pory roku, narażony jest na niekorzystne działanie wielu 
czynników atmosferycznych. laminacja stanowi nie tylko warstwę ochroną, ale w znacznym stopniu 

wpływa na efekt estetyczny ekspozycji, niwelując także złą jakość druku.

reklama pod ochrona

podłogowe powinny być laminowane. - Odrębną 
kategorię stanowią laminaty antygraffiti i antyzaryso-
waniowe, szczególnie ważne w środkach transportu 
masowego (kolej, tramwaj, metro) – wymienia  
Wojciech Ślaski, Specjalista ds. Serwisu Techniczne-
go w 3m. Laminowana jest większość aplikacji  
na samochodach, ponieważ folia potrzebuje odpo-
wiedniego zabezpieczenia. Istotne jest, żeby dobrać 
laminat o podobnych do folii właściwościach.  
- z folią wylewaną łączymy laminat wylewany,  
z folią polimerową – laminat polimerowy, itd.  
– tłumaczy Paweł Stania, kierownik dz. marketingu 
w Atrium Centrum Ploterowe - Ważne jest także 
aby przestrzegać zaleceń producenta, gdyż sposób 
użycia mediów może się nieco różnić – radzi Stania. 
Laminowanie w większości kojarzone jest z pod-
noszeniem odporności na wilgoć, utratę koloru czy 
otarcia powierzchni. Istnieje jednak wiele innych 
groźnych dla wydruków okoliczności o charakterze 
bardziej przypadkowym niż ekspozycja w deszczu 
lub palącym słońcu. - Ślady po palcach, uszkodze-
nia związane z przechowywaniem, transportem, 
instalacją - wymienia Łukasz radkow HP Product 
manager w firmie Integart Poland InC. Laminowanie 
niweluje także ubytki związane z jakością tuszu 
stosowanego do wydruku. Obniżanie kosztów 
wytwarzania atramentów bezpośrednio prowadzi 
do drastycznego obniżenia wytrzymałości farb na 
promienie uV, wodę czy temperaturę.
Ważnym aspektem jest także sama estetyka. - Wielu 
tuszom, atramentom i tonerom brakuje blasku  

lub w ogóle nie posiada temperatury. Laminaty 
używane do produkcji zawsze posiadają podkład  
i laminowanie, czyli uaktywnienie kleju, odbywa 
się pod wpływem nacisku a dodatkowa temperatu-
ra uelastycznia materiał. - Laminaty do stosowania 
na zimno stosowane są zarówno do aplikacji 
wewnętrznych jak i zewnętrznych – mówi Łukasz 
radkow - Jeżeli nasza produkcja głównie opiera się 
na naklejaniu grafiki, zabezpieczaniu wydruków na 
folii samoprzylepnej, najlepszym rozwiązaniem bę-
dzie zakup laminatora na zimno – radzi radkow. 
Jeżeli zabezpieczamy wydruki krótkookresowe 
można zdecydować się na laminator „na zimno”  
z funkcją heat assist.  - Laminator „na zimno”  
z podgrzaniem (heat assist) użyjemy przy zabezpie-
czaniu folii zadrukowanej w technologii uV  
– mówi Paweł Stania - Spowodowane jest to tym, 
że warstwa atramentu uV w odróżnieniu od sol-
wentu i pigmentu posiada strukturę na powierzchni 
materiału – tłumaczy Stania.
Laminowanie na gorąco stosujemy głównie do 
grafiki wewnętrznej a najczęściej laminowaną  
powierzchnią są materiały papierowe m.in. plakaty,  
plansze do prezentacji, mapy, zdjęcia fotograficz-
ne itp. - Do laminowania na gorąco niezbędny 
jest laminator wałkiem grzejnym – mówi Łukasz 
radkow - Wałek ten jest pokryty specjalną war-
stwą silikonową a wewnątrz wałka znajduje się 
specjalna grzałka. nagrzewa się ona do ustawionej 

wcześniej temperatury. Ten sposób zabezpieczania 
wydruków polega na nałożeniu laminatu - folii po-
liestrowej o różnej grubości zawierającej klej, który 
pod wpływem odpowiedniej temperatury (ok. 120o 

C) uaktywnia się. Klej przywiera trwale do podłoża, 
dzięki czemu wydruk jest skutecznie zabezpieczo-
ny i wykończony – opowiada radkow. 
Jedną z najnowszych technik zabezpieczania 
wydruku jest laminowanie płynne. - Laminaty 
płynne to głównie lakiery na bazie wody nakładane 
bezpośrednio na folię – mówi Wojciech Ślaski  
z firmy 3m - mimo postępu technologicznego w tej 
grupie produktów, nadal są one najmniej odporne 
na zarysowania i zewnętrzne warunki środowiska. 
Oczywiście atutem tej technologii jest jej niska 
cena i dość prosta aplikacja – dodaje Ślaski.  
Laminowanie płynne sprawdza się głównie przy 
zabezpieczaniu reklam na pojazdach. - Wiele firm 
korzysta z tej metody nanosząc powłokę laminatu 
ręcznymi sposobami np. metoda natryskową, aero-
zolem lub tzw. pistoletem – mówi Łukasz radkow  
z firmy Integart Poland InC - Są to jednak metody 
dość niedokładne i wymagają stosunkowo długiego 
czasu schnięcia – sugeruje radkow. Do tego typu 
zabezpieczeń używa się laminatora płynnego. 
należy nałożyć warstwę płynnego laminatu (ok. 
20-30 mikronów), a następnie poddać go suszeniu 
i utwardzaniu w odpowiedniej temperaturze.  
- W ten sposób można zabezpieczać banery, folie 

i intensywności – mówi Łukasz radkow - Lamino-
wanie zwiększa nasycenie koloru, podnosi kontrast, 
nadając nieraz mało atrakcyjnym wydrukom 
pożądany wygląd. W branży, gdzie tak ważne są 
osobiste upodobania klienta, laminowanie pozwala 
zaproponować mu wybór sposobów wykończenia 
pracy bez konieczności wymiany tuszu lub podłoża. 
Powierzchnie matowe, błyszczące, satynowane lub 
cała gama specjalnych podłoży są w zasięgu ręki 
– dodaje radkow. Istotną zaletą laminowania jest 
także fakt, że dodaje sztywności wydrukom. 

laminacja na kilka sposobów
Laminowanie na gorąco, na zimno oraz lami-
nowanie płynne to trzy główne sposoby na 
zabezpieczenie wydruków. ręczna laminacja 
odeszła już do lamusa.
Laminowanie na zimno polega na stosowaniu rolko-
wych laminatów foliowych. - Laminowanie takie nie 
wymaga podgrzewania folii i najlepiej wykonywać 
je przy użyciu odpowiedniego laminatora – mówi 
magdalena Salamucha - Laminaty aplikowane  
na zimno są zdecydowanie bardziej odporne od  
płynnych. Do każdego typu folii należy stosować 
odpowiedni laminat - wylewany, polimeryczny  
lub monomeryczny – tłumaczy Salamucha. To naj-
bardziej uniwersalna metoda zabezpieczania wydru-
ków i najczęściej wybierana technologia. Laminato-
ry na zimno działają na podobnej zasadzie  jak  
laminatory na gorąco, z tą różnicą, że główny wałek 
nagrzewa się do temperatury maksymalnej 50o C 
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samoprzylepne na samochody, plandeki samo-
chodowe oraz folię wylewaną – tłumaczy Łukasz 
radkow - Taka laminacja daje skuteczną ochronę 
przed środkami chemicznymi, ścieraniem przez 
szczotki w myjniach samochodowych oraz innymi 
mechanicznymi uszkodzeniami. Laminat po wy-
schnięciu „pracuje” razem z zabezpieczanym ma-
teriałem nie tworząc dodatkowej warstwy podatnej 
na pęknięcia, rozdwajanie – dodaje radkow. 

laminowanie - trudna sztuka?
Klienci nadal często nie zdają sobie sprawy  
z tego, jak ważnym aspektem w procesie produkcji 
jest laminowanie. - Chęć osiągnięcia wątpliwych 
oszczędności często skutkuje uszkodzeniami grafi-
ki, utratą gwarancji i niezadowoleniem klienta  
– tłumaczy magdalena Salamucha. Laminowanie  
nie jest kosztownym przedsięwzięciem w porów-
naniu do kosztów samego druku, a staje atrakcyjną 
formą dodatkowego, często wprost niezbędnego, 
zabezpieczenia.
nadal także pojawia się wiele pytań dotyczących 
samego procesu laminowania, wyboru odpo-
wiedniej metody, maszyny a wreszcie laminatu. 
Dość powszechnym błędem jest stosowanie zbyt 
grubych laminatów, co ma szczególne znaczenie 
w przypadku folii aplikowanych na pojazdach  
w  przetłoczeniach. - Wybierając media do  
laminowania należy dobierać je odpowiednio  
do zastosowanej folii i zgodnie z zaleceniami 
producenta, co zapewnia odpowiednią trwałość  
i gwarancję – mówi Wojciech Ślaski - Aby uzy-
skać optymalny efekt laminat powinien charak-
teryzować się klejem o wysokiej przejrzystości 
na podkładzie poliestrowym. Klej powinien być 
także odporny na działanie uV, w przeciwnym 
razie może żółknąć – radzi Specjalista ds. Serwi-
su Technicznego w 3m. najczęstszym błędem 
jest laminowanie grafiki zaraz po wydruku, kiedy 
tusz nie został dostatecznie utwardzony. - Próba 
laminowania niedostatecznie suchego wydru-
ku może spowodować powstanie zacieków, 
rozmycie się konturów, obrazu lub całkowite 
zniszczenie wydruku – mówi Łukasz radkow  
- Inną trudność stanowią farby metaliczne  
w kolorze srebrnym lub złotym. Ich użycie może 
spowodować delaminację wydruku, a ubytki 
mogą być widoczne. z tego powodu każdy 
wydruk w takim kolorze najlepiej wypróbować 
zanim przystąpi się do laminacji całej partii 
materiałów – radzi radkow.
Profesjonalnie zalaminowany wydruk często ma-
skuje niedociągnięcia techniczne druku, a większa 
trwałość ekspozycji to synonim lepszej jakości,  
o którą tak zabiega rynek. Warto dorzucić parę 
groszy, żeby wydruk nie straszył wyblakłym kolo-
rem czy porysowaną powierzchnią.  ■

Laminowanie w większości kojarzone jest z podnoszeniem 
odporności na wilgoć, utratę koloru czy otarcia powierzchni. Istnieje 
jednak wiele innych groźnych dla wydruków okoliczności o charakterze 
bardziej przypadkowym niż ekspozycja w deszczu lub palącym słońcu.
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zdradzających, że jest to folia. Oryginalny zdrowy 
lakier doskonale znosi zarówno naklejanie jak  
i demontaż folii. Sama pielęgnacja oklejonego auta 
jest taka sama jak w przypadku samochodów bez 
folii. Często martwią nas czynniki zewnętrzne, ta-
kie jak brud, kamienie, promieniowanie UV, które 
bardzo niekorzystnie wpływają na lakier naszych 
samochodów, a tym samym na dodatkowe koszty 
związanie z usuwaniem szkód. Folia zabezpiecza 
nadwozie samochodu przed urazami mechanicz-
nymi, zarysowaniem, matowieniem i obiciami. 
Oklejenie folią chroni powłokę lakierniczą przed 
blaknięciem i zużyciem. W efekcie folia na 
naszym samochodzie działa jak specjalna tarcza 
chroniąca przed warunkami zewnętrznymi.
Jak zapewnia Marcin Paszkiewicz z Grupy 
ZmianaKoloruAuta.pl – Kilka lat temu przyjechało 
do nas Audi TT, któremu ktoś uszkodził maskę 
ostrym narzędziem. Na pierwszy rzut oka nie wy-
glądało to zbyt estetycznie, ponieważ myśleliśmy, 
że folia i lakier pod spodem zostały uszkodzone. 
Okazało się jednak, że zniszczona została tylko 
folia a lakier pozostał nietknięty.
Warto podkreślić, że proces zmiany koloru auta 
jest w pełni odwracalny. W każdym momencie 
(np. przy odsprzedaży) w łatwy sposób można 

WYRAŹ SIEBIE!
Oklejanie pojazdów folią to doskonała alternatywa 
dla tradycyjnego, kosztownego i nieodwracalnego 
lakierowania. Z pozoru zwyczajna zmiana koloru 
to tak naprawdę najtańszy i najszybszy sposób na 
całkowite odświeżenie wyglądu pojazdu. To także 
świetny sposób na wyrażenie własnego „Ja”. Okle-
jenie auta możemy porównać do tatuażu, podkre-
ślającego indywidualny charakter właściciela.

CO DAJE OKLEJENIE POJAZDU FOLIĄ?
Jeszcze do niedawna zmiana kolorystyki auta wią-
zała się z wizytą u lakiernika. Takie rozwiązanie, 
oprócz ponoszenia dużych nakładów finansowych 
było nieodwracalne i miało wiele wad: wartość 
samochodu malała, a nowy lakier w sposób 
niewystarczający chronił karoserię. Profesjonalnie 
wykonana zmiana koloru za pomocą folii jest 
niewidoczna dla osoby oglądającej samochód 
z zewnątrz, a fachowo nałożoną folię trudno 
odróżnić od wysokiej jakości lakieru. Usługa taka 
nie trwa 2-3 tygodnie, a jedyne 2-3 dni!
Specjalistyczne materiały znajdujące się w ofercie 
firmy Tuplex gwarantują przy profesjonalnym 
oklejaniu całościowym brak zakładek i pęknięć, 

wrócić do oryginalnego koloru / lakieru. Folie dobrej 
jakości nie pozostawiają resztek kleju, jednocześnie 
mając wysoką trwałość, nawet do 5-7 lat.

BOGACTWO WZORÓW I KOLORÓW
Nowoczesne technologie i bogata paleta kolory-
styczna sprawiają, że dysponujemy absolutną wol-
nością w kreowaniu wyglądu naszego pojazdu. Folie 
specjalistyczne pozwalają na osiągnięcie oryginal-
nych efektów tuningu wizualnego za rozsądną cenę. 
Nieograniczone możliwości ekspresji - bogactwo 
wzorów, tekstur i powierzchni, sprawiają że coraz 
więcej osób decyduje się na taką odmianę swojego 
pojazdu. Możliwość wydrukowania na folii oryginal-
nego, indywidualnego wzoru, sprawia że może on 
stać się unikatową, jeżdżącą wizytówką. 
W ofercie Tuplex znajdą Państwo kilkadziesiąt 
odcieni kolorystycznych najlepszych producentów 
folii, począwszy od podstawowej palety kolorów 
akrylowych, poprzez kolory metalizowane, perłowe 
a skończywszy na palecie kolorów matowych oraz 
bardzo popularnych folii o strukturze carbonu.  
W zależności od upodobania możemy uzyskać 
głęboki połysk folii, elegancki mat lub wyczuwalną 
strukturę materiału.

Czy jesteś znudzony starym kolorem swojego samochodu?  

dlaczego więc nie okleić go specjalistyczną folią do zmiany 

koloru nadwozia? to wspaniały sposób, aby odmienić swój 

samochód lub motocykl  – nie tylko na wiosnę.

Innowacyjna linia 3m 1080 obejmuje szereg 
kolorów matowych w tym militarny zielony mat, 
dostępny od pewnego czasu srebrny mat a także 
nowości jak kolor matte Grey Aluminium. 
z innych ciekawych odcieni do zmiany koloru 
nadwozia występuje niebieski metalik, złoty 
metalik, srebrny metalik oraz czarny metalik. 
Ostatni kolor jest ciekawą alternatywą dla koloru 
czarny połysk, dostępnego w podstawowej palecie 
kolorów.
Ciekawy efekt można uzyskać dzięki folii typu 
kameleon, foliom metalizowanym, drewno - lub 
skóropodobnym. Coraz modniejsze staje się okle-
janie pojazdów folią typu carbon. 
z najbardziej popularnych wspomnijmy tylko biały 
carbon perłowy, brązowy czy antracyt. Oczywi-
ście najbardziej klasyczny i popularny pozostaje 
nadal carbon w kolorze czarnym dostępny  
w dwóch rodzajach – matowym i błyszczącym.  
W pełnym słońcu najbardziej efektownie prezentu-
ją się natomiast elementy auta lub też cały pojazd 
wyklejony folią carbonową w wersji błyszczącej. 
modne ostatnio kolory matowe, folie carbonowe 
i perłowe doskonale nadają się do modyfikacji 
pojedynczych elementów nadwozia. Folia taka ma 
wyczuwalną strukturę oraz bardzo wierną imitację 
oryginalnego włókna węglowego stosowanego 
między innymi w sportach motorowych.

odwAŻny ProJekt 
- PerfekcyJne wykonAnie
Wrocławska firma działająca pod brandem Grupa 
ZmianaKoloruAuta.pl funkcjonuje na rynku okle-
jania samochodów już od 12-tu lat. Począwszy od 
2006 roku systematycznie koncentrowała się na 
profesjonalnej stylizacji aut przy pomocy folii, jako 
usługi skierowanej do klientów indywidualnych. 
Wówczas to marcin Paszkiewicz,  właściciel  
i główny aplikator, został zaproszony do wykonania 
całkowitej zmiany koloru nadwozia błękitnego 
Lamborghini Gallardo za pomocą folii w kolorze 
czarny mat. To zlecenie przekształciło się w stały 
rynkowy trend i pokazało zupełnie nowe możliwo-
ści, co w dalszej perspektywie pozwoliło zyskać 
miano lidera tego segmentu usług.  - Co ciekawe, 
właściciel niebieskiego lamborghini tak zasmako-
wał w temacie stylizacji nadwozia foliami, że już 
po trzech miesiącach wpadł na pomysł kolejnej 
zmiany. I tak oto poprzednia folia została usunięta  
z samochodu, aby ustąpić miejsca nowemu 
wizerunkowi auta. Tym razem wybór padł na 
intensywny pomarańczowy połysk wraz z czarnym 
błyszczącym dachem, na którym nadrukowano 
zdjęcie pięknej modelki – mówi marcin Paszkie-
wicz. Obecnie auto jeździ w trzeciej odsłonie, 
pokryte białą folią w połysku. Od pewnego czasu 
również ten kolor stał się modną barwą nadwozia.

fot.  ikonos

Wrocławska firma jako pierwsza w Polsce 
wykorzystała do tuningowania Porsche Cayenne 
folię z najnowszej serii w kolorze czarna skóra 
aligatora. Jednak dopiero ostatnia realizacja 
oklejenia całego mercedesa GL folią chromowa-
ną pokazała, co można osiągnąć za pomocą tej 
techniki. użyta w tym wypadku folia lustrzana 
firmy 3m Scotchcal z serii 7755-400, dostarczo-
na przez Tuplex to prawdziwa folia wylewana, 
którą można formować na delikatne obłości. 
Jednak poprzez brak możliwości większego 
naciągania jej oraz agresywny stały klej bez 
systemu kanalików - operacja nakładania tego 
materiału na samochód jest bardzo skompliko-
wana i czasochłonna, a czasem w przypadku 
niektórych elementów wręcz niemożliwa. 
Ograniczeniem jest również mała szerokość folii, 
która wynosi zaledwie 122 cm. Dla wykonawcy 
podnosi to poprzeczkę bardzo wysoko i tym 
bardziej można podziwiać całą stylizację, która 
po prawie 7 dniach oklejania zakończyła się 
pełnym sukcesem. Dziś cieszy właściciela auta 
niecodziennym wyglądem oraz indywidualnym 
charakterem nadwozia.
efekt profesjonalnie wykonanego oklejania folią 
zawsze jest rewelacyjny, dlatego każdemu pole-
camy wypróbowanie tej techniki na odświeżenie 
swojego pojazdu!  ■

WYzWAnIe: 

OKLeJAnIe!

firMA tuPlex 

jest czołowym dystrybutorem materiałów samoprzylepnych najbardziej renomowanych 
producentów, takich jak 3M oraz Avery. Oferujemy całą gamę folii  wylewanych najwyższej 
klasy, zapewniających aplikacji wieloletnią trwałość i efektywne wykończenie. Folie 
występują w pełnej gamie grubości (od 50 do 280 mikronów) i szerokości (106-200cm) 
w zależności od zapotrzebowania projektu. Dodatkowo produkty te występują w szerokiej 
gamie klejów – transparentny trwały i usuwalny, szary trwały i usuwalny, pozycjonowany, 
ultra usuwalny i repozycjonowany. Jako nowy element pojawia się w tej grupie 
produktowej klej kanalikowy. Struktura małych kanalików w warstwie kleju umożliwia 
swobodne usunięcie powietrza zatrzymanego w pęcherzach i marszczeniach, co ułatwia 
i skraca czas nanoszenia aplikacji. Uzupełnianiem oferty są narzędzia pomocnicze, m.in. 
rakle, rękawiczki, magnesy aplikacyjne oraz detergenty – do czyszczenia powierzchni 
aplikacyjnej czy usuwania pozostałości kleju. 

Tuplex Sp. z o.o.  |  www.tuplex.pl
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ul. Lustrzana 5, 01-342 Warszawa
Zadzwoń: +48 22 665-95-22/24
Napisz: digiprint@digiprint.pl
Wejdź na stronę: www.digiprint.pl

HP Indigo 7500

Wyjątkowa produktywność, niski koszt wydruku, 
doskonała jakość offsetowa, pełna automatyzacja

Najwyższa szybkość i produktywność – 120 kolorowych stron na minutę
do 3.5 miliona kolorowych stron na miesiąc

Wysoka jakość druku – 7 kolorów, teraz z białym
Pełna kontrola procesu produkcji

NASZE ROZWIĄZANIA
TWOJE ZYSKI

ZaprasZamy na targi Drupa 3-16 maja 2012!
najwięksZe wyDarZenie europejskie w branży poligraficZnej.
Przedstawiciele firmy Digiprint będą obecni na stoisku firmy Hp indigo. spotkaj się z nami!

Hala 4, stoisko D601

obejrZyj nowości firmy Hp inDigo!
Rewolucja w HP Indigo – nowe urządzenia w formacie B2 i B1! NOWA seria maszyn 
HP Indigo 10000, 20000 i 30000. HP Indigo 5600 i 7600 z nowymi funkcjonalnościami!
Kontakt: piotr Zwolan 0-606-928-874

HP_7500 210x265  4/23/12  9:56 PM  Page 1

0Joanna Łęczycka: Jaka jest nowa maszyna 
Acuity led 1600 prezentowana na targach  

w Barcelonie? czym się wyróżnia?
Tudor Morgan: Hybrydowa drukarka Acuity LeD 
1600 stanowi krok w kierunku następnej generacji 
drukarek LeD uV. Podstawowa technologia jest  
w całości własnością Fujifilmi i łączy atramen-
ty uvijet, głowicę Dimatix Q Class oraz nowy 
opatentowany system utwardzania LeD. Takie po-
łączenie nie tylko zapewnia żywe, trwałe wydruki 
i wysokiej jakości obraz. nowa technologia ozna-
cza również realistyczną szybkość drukowania  
20 m2/h.  Drukarka oferowana jest ze standardo-
wym zestawem siedmiu kolorów tuszu, w tym  

Technologia UV    
będzie długo dominować na rynku

dzięki korzyściom z mniejszego zużycia energii  
i długiemu okresowi trwałości lampy. Inne  techno-
logie uV, takie jak nowy SuV (Solvent uV) również 
znajdą swoje miejsce na rynku, ponieważ oferują 
jakość osiągalną zazwyczaj dzięki tuszom solwen-
towym i trwałość charakterystyczną dla druku uV.

0czy Augmented reality ma szansę 
na podbój rynku reklamy i druku?

eksplozja w sprzedaży smartfonów i komputerów 
typu tablet umożliwia dotarcie z przekazem rekla-
mowym do potencjalnych klientów. W przeciwień-
stwie do telewizji, gazet, filmów i innych mediów, 
smartphone jest z nami 24 godziny na dobę.
Istnieje szansa na synergię oddziaływania statycznej 
reklamy zewnętrznej  z interaktywnym charakterem 
technologii mobilnej komunikacji. Jest to ogromne 
wyzwanie, ale Fujifilm wskazuje jak inteligentne 
telefony i tablety mogą być wykorzystane do dal-
szego wzmocnienia nie tylko reklamy zewnętrznej, 
ale wszelkich obrazów graficznych. Doskonałym 
przykładem jest kampania nowego VW Beetle, 
która ilustruje jak Augmented reality (Ar) może być 
wykorzystana do uzupełnienia statycznego druku  
i ożywić go.

0Jakie nowe w nośniki druku fujifilm 
ma do zaoferowania w tym roku?

Fujifilm przetestowała wiele mediów drukowanych 
na Acuity LeD 1600 oraz wybranych 25 produk-
tów z portfela euromedia produktów, obejmujące 
wszystkie możliwe aplikacje. Te 25 różnych 
rodzajów mediów to te, które stały się faworytami 
klientów z całej europy. Aby umożliwić klien-
tom rozpoznanie, które produkty są zalecane dla 
AcuityLeD 1600, Fujifilm opracowało własne logo 
„zatwierdzonych mediów”.  ■

bezbarwny lakier, przygotowanych zgodnie  
z recepturami Fujifilm, które umożliwiają realiza-
cję wysokiej jakości wydruków z połyskiem. moż-
liwość zastosowania tuszu kolorowego, bezbarw-
nego lub białego w ramach jednego cyklu może 
zwiększyć wydajność i skrócić okres realizacji, co 
stanowi wartość dodaną. Technologia Intelligent 
Curing Control gwarantuje uzyskanie szerokiej 
palety kolorów i płynnych przejść tonalnych, 
zapewniając przyleganie tuszu do większej liczby 
różnych podłoży, w tym również do materiałów 
ekologicznych, na których pojawia się problem  
z przyczepnością.

0w jakim kierunku fujifilm 
poszerza swoją ofertę urządzeń  

do druku wielkoformatowego?
Fujifilm kreuje atramentowe rozwiązania, które 
spełniają szeroki zakres zastosowań druku. Firma 
kładzie nacisk na zmniejszenie kosztu wydruku, 
nie tylko poprzez zwiększenie szybkości i mocy 
urządzeń, lecz także poprzez poprawę czasu 
obsługi i łatwość użycia. urządzenia średniej 
klasy rozwijane są w kierunku zwiększania ich 
wszechstronności poprzez otwieranie nowych 
obszarów zastosowań. zostało to osiągnięte 
poprzez wprowadzenie m.in. nowych systemów 
atramentowych.

0Jakie technologie są 
przyszłością druku?

rynek wyraźnie rezygnuje z systemów solwen-
towych. Wzrasta natomiast sprzedaż maszyn 
lateksowych. mimo wszystko, plotery uV będą 
jeszcze długo dominować na rynku, jako bardziej 
produktywne. Technologia LeD uV zdecydowanie 
zwiększa swój udział, jako mocno rozwijająca się, 

na temat nowej maszyny 
firmy fujifilm Europe, 

rozwoju i przyszłości rynku 
rozmawiamy z group 

marketing managerem Wide 
format - tudorem morganem.
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wych. Festiwal Druku będzie okazją do świętowa-
nia 35. lecia pracy zawodowej grafika.

0Jakie firmy zaprezentują swoje 
możliwości podczas eventu?

Wśród  wystawców znajdzie się czołówka 
dostawców mediów i maszyn do druku wielkofor-
matowego oraz cyfrowego.  Firmy zaprezentują 
swoje nowości produktowe, które debiutowały na 
międzynarodowych imprezach targowych w tym 
roku. Festiwal Druku będzie okazją, żeby poznać 
specyfikę pracy ploterów, przetestować możliwości 
i na własne oczy sprawdzić jakość produktów.

0skąd pomysł na 
soho factory?

Postanowiliśmy zorganizować Festiwal Druku w 
bardzo specyficznym miejscu. Szukaliśmy obiektu 
z duszą, które odda fabryczny, produkcyjny  cha-
rakter druku.  Wybraliśmy jedną z hal Soho Factory, 
która wcześniej służyła jako walcownia. Hala 
zachowała swój industrialny, przemysłowy klimat 
i świetnie wpisuje się w koncepcję naszego Festi-
walu. Już w październiku zamieni się w prawdziwą 
fabrykę druku, gdzie nowoczesna aranżacja spotka 
się  z surowym klimatem wnętrza starej walcowni. 

0dlaczego warto pojawić się 
w październiku na festiwalu druku?

Festiwal  Druku to niepowtarzalna szansa spotkania 
z najlepszymi ekspertami w zakresie technologii 
druku i projektowania reklam. Głównymi grupami 
docelowymi eventu są drukarnie, agencje rekla-
mowe ale również klienci końcowi. Odwiedzający 
przekonają się jakie kreatywne możliwości stwarza-
ją dostępne na rynku maszyny i media do druku.  
Klienci końcowi często nie zdają sobie sprawy  
z tego, jak olbrzymi potencjał leży we współczesnej 
technologii. Szkolenia i warsztaty, które organizu-
jemy razem z naszymi wystawcami będą kolejnym 
krokiem w kierunku edukacji i propagowania 
wiedzy na temat twórczego korzystania z oferty 
drukarń i agencji reklamowych. 

www.festiwaldruku.pl

0skąd wziął pomysł 
na festiwal druku?

Festiwal jest odpowiedzią na zapotrzebowanie 
rynku na event w drugiej połowie roku. Jest to  
czas kiedy drukarnie poszukują nowych rozwiązań  
i planują inwestycję na kolejny rok.  Pomysł zrodził 
się z rozmów z dostawcami mediów i maszyn, 
jak również z przedstawicielami drukarń i agencji 
reklamowych, które chłonne są wiedzy na temat 
potencjału druku i chcą na żywo zobaczyć zalety 
produkcyjne maszyn. 

0czym będzie wyróżniał się festiwal druku na 
tle innych, podobnych wydarzeń?

Generalnie wszystkim. Co raz więcej wystawców 
mówi o wyczerpaniu się tradycyjnej formuły tar-
gów. W przypadku dostawców mediów i maszyn, 
generuje ona olbrzymie koszty.  Festiwal Druku ma 
być eventem, który łączy w sobie formułę targów, 
szkoleń, warsztatów i prezentacji.  Jest to nowator-
ski projekt, który stwarza dostawcom możliwość 
do zaprezentowania swojej oferty i jednocześnie 
syntetycznego przekazania wiedzy na temat róż-
nych technologii druku.  Podczas Festiwalu Druku 
odbędą się liczne prelekcje, prowadzone przez 
ekspertów z branży. Gościem specjalnym eventu 
będzie grafik, plakacista Andrzej Pągowski, który 
opowie o zasadach kreacji materiałów reklamo-

festiwal druku ma zapełnić 
pustkę na rynku eventów dla 
rynku poligraficznego w drugiej 
połowie roku. o wyjątkowym 
wydarzeniu rozmawiamy  
z pomysłodawcą projektu  
-  Robertem załupskim.

©
 frank peters - Fotolia.com

Festiwal    Druku

Świeże    
spojrzenie
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W międzynarodowym gronie rozmawiano  
o nowościach obecnych na rynku opako-
wań, możliwościach nadruku oraz innowa-
cyjnych koncepcjach podnoszących komfort 
użytkowania produktów oraz ich bezpie-
czeństwo. nie zabrakło zarówno aspektów 
technicznych, jak i związanych z projekto-
waniem opakowań i ich wykorzystaniem  
w procesie kształtowania wizerunku marki. 

14 i 15 maRCa, WaRszaWa stała się PRaWdziWym CEntRum oPakoWań oRaz aREną Wymiany 
dośWiadCzEń dla EksPERtóW niE tylko z Polski, alE i zE śWiata! CzWaRtą EdyCJę taRgóW 
noWyCh RozWiązań W BRanży oPakoWań odWiEdziło Ponad 2,5 tysiąCa zWiEdzaJąCyCh  

z Polski, niEmiEC, WiElkiEJ BRytanii, litWy, WęgiER, a naWEt izRaEla Czy aRaBii saudyJskiEJ. 

oraz spełniała ich oczekiwania. Oprócz 
sporej różnorodności wystawców – obecne 
są zarówno światowe koncerny produkujące 
opakowania, jak i mniejsze, lokalne firmy  
– cechą charakterystyczną imprezy jest 
bogaty program towarzyszący. 
W ciągu dwóch dni targów odbyły się wy-
kłady i prezentacje learnShops™ poświęco-
ne m.in.: recyklingowi odpadów, rozwiąza-

niom logistycznym, kwestiom związanym 
z drukiem fleksograficznym czy aspektom 
ochrony wzornictwa przemysłowego. Duża 
różnorodność tematów oraz praktyczne 
informacje przekazywane przez prelegen-
tów wpłynęły na spore zainteresowanie 
seminariami. 
nowości obecne były nie tylko podczas pre-
zentacji – ich szeroki wachlarz można było 
znaleźć na stoiskach wystawców biorących 
udział w Programie Innowacja. Każda  
z ponad 40 propozycji zasługiwała na uwagę 
– warto wymienić chociażby opakowanie  
w kształcie koszulki sportowej, papierowe, 
dwuwarstwowe kubki o zwiększonej ochronie 
termoizolacyjnej, saszetki z folii rozpuszczalnej 
w wodzie czy opakowanie w kształcie walca  
– tuby wykonane bez użycia kleju.  
Podczas czwartej edycji targów do dobrze 
znanych już stref LABeLLInGu (etykiety, 
kody, nalepki) i CO-PACKAGInGu (pakowa-
nie i konfekcjonowanie produktów)  dołączy-
ła również strefa LOGISPACK. Opakowania 
logistyczne, a wśród nich kosze, palety czy 

wypełniacze przestrzeni  cieszyły się sporym 
zainteresowaniem szczególnie wśród przed-
stawicieli firm przemysłowych. Tym samym 
organizatorzy dowiedli, że ciekawe koncep-
cje opakowań obecne są nie tylko w branży  
spożywczej czy kosmetycznej.  
Do grona debiutantów na targach Packa-
ging Innovations w tym roku dołączyli też 
młodzi projektanci biorący udział w STreFIe 
STuDenTA. nowatorskie projekty budziły 
zainteresowanie zarówno wśród gości, jak 
i wystawców, wzbogacając jednocześnie 
wystawę targową oraz prezentując świeże 
spojrzenie w kwestii opakowań. 
Choć na bezpośrednie efekty targowych roz-
mów przyjdzie jeszcze poczekać, już teraz 
wielu wystawców pozytywnie wypowiada się 
na temat koncepcji imprezy oraz możliwości 
jakie stwarza w zakresie promowania firmy 
oraz pozyskiwania ciekawych kontaktów  
w branży. Organizatorzy ze swojej strony już 
teraz  zapraszają na kolejną edycję targów, 
która będzie miała miejsce 10 i 11 kwietnia 
2013 r. w Hali expo XXI w Warszawie. 

Targi Packaging Innovations organizowane 
przez polski odział międzynarodowej grupy 
easyFairs® rozwijają się bardzo intensyw-
nie – podczas tegorocznej edycji imprezy 
odnotowano 45% wzrost liczby wystawców 
oraz 25% wzrost liczby odwiedzających.  
Każdego roku organizatorzy dbają także  
o to, aby oferta prezentowana podczas 
targów była atrakcyjna dla gości targowych 

targi Packaging innovations 
organizowane przez polski 

odział międzynarodowej 
grupy easyfairs® rozwijają  

się bardzo intensywnie  
– podczas tegorocznej edycji 

imprezy odnotowano 45% 
wzrost liczby wystawców 

oraz 25% wzrost liczby 
odwiedzających.

czwarta edycja   
packagINg INNovatIoNs 
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Certyfikaty Firma roku 2011 
przyznano dziesięciu wy-
różniającym się podmiotom 

gospodarczym w trzech kategoriach: 
Opakowania, maszyny Pakujące  
oraz materiały do produkowanych 
opakowań.

w kategorii oPakowania 
nagrodzono firmy:  
Gerresheimer Bolesławiec S.A.,  
Gabi Plast PPH Gabriela Kośmider, 
BSC Drukarnia Opakowań S.A.,  
zakład Artykułów Technicznych  
„Artech” Sp. z o.o.,  
Jokey Plastik Blachownia Sp. z o.o. 
oraz Packservice Sp. z o.o.

w kategorii Maszyny Pakujące 
zwycięzcami zostały:  
uLmA Packaging Polska,  
Drewmax T. Sąsiadek i Wspólnicy, 
oraz Biuro Technologiczno-marketin-
gowe „TTm”.

w kategorii Materiały Do  
ProDukowanych oPakowań 
wyróżniono firmy:  
BSC Drukarnia Opakowań S.A.,  
Packservice Sp z o.o.  
oraz PC Print Sp.j. Krystyna i Piotr Cippert.

nagrody wręczał marcin Andrzejew-
ski, Dyrektor Programowy Central-
nego Biura Certyfikacji Krajowej, 
przedstawiciel organizatora konkursu. 
- Pierwsza edycja konkursu spotkała 
się z ogromnym zainteresowaniem 
wśród firm z branży opakowaniowej. 
Byliśmy mile zaskoczeni frekwencją, 
która przyniosła kilkaset zgłoszeń. 
To ogromny sukces, który pokazuje, 

Firma Roku 2011   
w kategorii 

Opakowania/Maszyny 
Jak wzmocnić potencjał firmy na 
rynku krajowym i zagranicznym?

Podpowiada Marcin 
andrzejewski, Dyrektor 
Programowy Centralnego 
Biura Certyfikacji Krajowej, 
przyznającego godła Po-
lish Product – Firma Roku.

0dlaczego warto uczestniczyć 
w konkursach branżowych,  

takich jak firma roku 2011? 
Przekonanie, że dobry produkt sprzedaje 
się sam, z pewnością przyczyniło się do 
kryzysu w działalności niejednej firmy. 
Funkcjonowanie na konkurencyjnym 
rynku usług to ciągłe zabieganie  
o klienta, pozyskanie jego zaufania  
i, w konsekwencji, lojalności. Aby sprze-
dać produkt, trzeba sprawić, by klient 
nie tylko dowiedział się o nim, ale  
w sposób odpowiedzialny, z szerokiej 
oferty rynkowej wybrał ten, który uzna 
za optymalny dla siebie. najlepiej, aby 
to był nasz produkt. Jednym z czynników 
weryfikujących jakość i wiarygodność 
partnerów handlowych jest obiektywna 
ocena, a jej najbardziej oczywistym wy-
razem przyznane godło czy certyfikat.  
W ogólnym bilansie zysków i strat, 
udział w konkursie branżowym, może 
wyjść tylko na plus. 

0skąd pomysł na certyfikację 
godłem Polish Product?

Polskie produkty są dobrej jakości,  
a krajowe usługi spełniają najwyższe 
światowe standardy. zauważyliśmy 
potrzebę promowania najlepszych, aby 
każdy konsument na świecie mógł łatwo 

medyczne i niebezpieczne o pojem-
nościach 30l. i 60l., a także pojem-
ników warsztatowych i transportowo 
-magazynowych. 

Pc Print firmą roku 2011  
w kategorii Materiały do  
produkowanych opakowań
PC PrInT od 20. lat reprezentuje na 
polskim rynku, na zasadzie wyłączno-
ści, firmę Leonhard Kurz, światowego 
lidera w produkcji folii do tłoczeń  
i maszyn przeznaczonych do uszla-
chetniania różnych typów powierzch-
ni, zarówno papierowych, jak  
i z tworzyw sztucznych. 

Firma oferuje polskim odbiorcom 
wszystkie produkty z portfolio  
L. Kurz, w tym również rozwiązania 
z wykorzystaniem „znaków optycznie 
zmiennych”, stosowane w projek-
tach potwierdzania autentyczności 
produktów i ochrony marki. PC PrInT 
posiada w ofercie szeroką gamę 
produktów, które znakomicie można 
wykorzystać do przeciwdziałania 
fałszerstwom oryginalnych produktów 
markowych, jak również do działań 
marketingowych.

Wieloletnimi klientami PC PrInT są 
wszystkie czołowe, polskie drukarnie 
arkuszowe i rolowe, firmy zajmu-
jące się przetwórstwem tworzyw 
sztucznych oraz producenci, dbający 
o dobry wizerunek marki. Oprócz 
sprzedaży materiałów i maszyn firma 
oferuje specjalistyczne doradztwo, 
związane z tematyką uszlachetnia-
nia, przy użyciu folii do tłoczeń oraz 
szeroko pojętą ochroną marki.
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jest wyróżnieniem przyznawanym firmom 
za ich osiągnięcia i wyznaczanie nowych 
standardów w wyspecjalizowanym 
rynku, na którym funkcjonują. Laureaci 
są wyłaniani z uwzględnieniem takich 
kryteriów, jak dotychczasowy dorobek, 
pozycja rynkowa, wkład w rozwój rynku 
branżowego, oraz uzyskane wyróżnienia. 
Do kluczowych czynników weryfikujących 
zgłoszone podmioty należą: rekomendacje 
ich partnerów handlowych, wyniki badań 
marketingowych oraz raporty inspektorów 
wojewódzkich.

jak wiele firm w Polsce świadomie 
inwestuje we własny rozwój i chce 
się nim chwalić. Konkurs Firma Roku 
2011 jest formalnym potwierdzeniem 
rzetelności i innowacyjności działań, 
podejmowanych przez przedsiębior-
stwa w danym roku i latach poprze-
dzających  – informuje Andrzejewski.

„Artech” firmą roku 2011  
w kategorii opakowania 
Pojemniki plastikowe, transportowo-
magazynowe, pojemniki warsztatowe, 
pojemniki na odpady medyczne  
i niebezpieczne, a także walcowanie 
drutów na zimno: te wyroby należą 
do bogatej oferty handlowej zakładów 
Artykułów Technicznych „Artech” Sp. 
z o. o. z siedzibą w Łodzi. „Artech” 
jest dynamicznie rozwijającą się 
firmą z sektora przetwórstwa tworzyw 
sztucznych. Potwierdzają to liczne 
nagrody i certyfikaty, między innymi: 
złoty medal na targach TArOPAK 
2003, tytuł Firma roku 2011  
w kategorii Opakowań z Tworzyw 
Sztucznych oraz pozytywne relacje  
z klientami.
Dzięki długoletniemu doświadczeniu, 
służymy naszym klientom wiedzą  
i doświadczeniem, a także zapewnia-
my kompleksową obsługę, obejmującą 
doradztwo, wykonanie oraz dostawę 
produktów. – mówi Tomasz Gajdziński 
Prezes zarządu zAT „Artech”. Dewizą 
naszej firmy jest rozpoznanie i spełnia-
nie indywidualnych potrzeb klientów 
w zakresie systemów opakowań  
i logistyki wewnętrznej. – dodaje.
Firma zajmuje pozycję lidera na 
terenie Polski wśród producentów 
pojemników zbiorczych na odpady 
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ostatniego dnia targów innovations 
Packaging 2012, 15 marca br.  

w hali Expo XXi w Warszawie, podczas 
uroczystego spotkania w gronie 

specjalistów branży i mediów, zostali 
ogłoszeni laureaci pierwszej edycji 

konkursu firma Roku 2011 w kategorii 
opakowania/maszyny.

zidentyfikować solidną firmę oraz towar 
z naszego kraju. Tak narodził się pomysł 
oznaczania wyróżniających się firm, 
usług i produktów certyfikatem Polish 
Product – Firma roku. 

0Jakie kryteria i aspekty działalno-
ści firmy są poddawane ocenie  

i weryfikacji w procesie certyfikacji?
Przyznane godło stanowi podsumo- 
wanie i potwierdzenie rzetelności  
oraz innowacyjności działań podejmo-
wanych przez firmę w ostatnim roku 
oraz latach poprzedzających. Laureaci 
są wyłaniani z uwzględnieniem takich 
kryteriów, jak dotychczasowy dorobek, 
pozycja rynkowa, wkład w rozwój rynku 
branżowego, oraz uzyskane wyróżnie-
nia. Do kluczowych czynników weryfi-
kujących zgłoszone podmioty należą: re-
komendacje ich partnerów handlowych, 
wyniki badań marketingowych oraz 
raporty inspektorów wojewódzkich. 

0kto może zgłosić się 
do konkursu?

Każda firma, która zgłasza swoją chęć 
uczestnictwa w przedsięwzięciu musi 
posiadać i przedstawić nam rekomen-
dację swoich partnerów handlowych, 
wykazywać rozwój. nieustannie podej-
mujemy nowe wyzwania, mające na 
celu wybranie elity polskich podmiotów 
gospodarczych. zależy nam przede 
wszystkim na daniu szansy na wyróż-
nienie nie tylko gigantom krajowego 
rynku, ale i mniejszym, często rodzin-
nym firmom. zapraszam na stronę www.
certyfikacjakrajowa.pl, po szczegółowe 
informacje.

0Jaki jest główny cel 
Pana działalności?

Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej, 
jako instytucja, wspiera firmy w rozwo- 
ju, poprzez uwierzytelnienie ich działań 
na rynku krajowym i wzmacnianie 
potencjału zaistnienia na rynkach zagra-
nicznych. ■

PoD PatronateM 
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Była też okazja, by przyjrzeć się techno-
logii rodem z Chin. zaprezentowała  
ją firma Plotserwis, zdobywając dwa 
złote medale mTP tej edycji targów:  
za zestaw do zadruku poliestrów  
i papierów termotransferowych uD-LB 
z kalandrem do utrwalania atramentu 
na materiałach oraz solwentowe dru-
karki wielkoformatowe FY-32 serii G. 
Dostawca wszystkich maszyn, universal 
Digital Technology equipment, to jedy-
ny chiński producent, którego wyroby 
zdobywają wyróżnienia na imprezach 
targowych w Polsce.

Drukarki FY-32 łączą proekologiczne 
rozwiązania z dobrą jakością druku. 
Dają możliwość zmiany prawie wszyst-
kich parametrów druku w czasie rzeczy-
wistym, zapewniają szybką transmisję 
danych po światłowodach i nie mają 
chipów, co pozwala na dowolny dobór 
atramentu. rozwiązania technologicz-
ne zastosowane w tej serii drukarek 
skutkują znacznym obniżeniem kosztów 
ich eksploatacji, co oczywiście budziło 
znaczne zainteresowanie. Wielko-
formatowa drukarka uD-LB oferuje 
rozdzielczość do 1440 dpi, prędkość 
druku ponad 100 m2/h, wyposażona jest 
w głowicę ePSOn  DX5, a dedykowany 
przez producenta tusz dyspersyjny po-
zwala na uzyskanie wyjątkowo ostrego 
wydruku. nasycenie kolorów osiąga się 
po utrwaleniu w kalandrze.

wymagana jest odporność na wilgoć  
i promieniowanie uV, ale i wewnątrz po-
mieszczeń. Stoisko Integart, będące żywym 
dowodem na niezwykłe możliwości druku 
lateksowego, zostało wyróżnione statuetką 
złotego Akanta. - Większość elementów 
graficznych i części ekspozycji została wy-
konana z materiałów zadrukowanych przy 
wykorzystaniu technologii lateksowej HP, 
promowanej przez Integart – mówi maciej 
Skalski, dyr. zarządzający Integart Poland 
Inc. - Były to m.in. logotypy na ścianach 
stoiska i podwieszanym suficie, tapety, któ-
rymi wyklejono wewnętrzną część stoiska, 

blaty  stolików i recepcji, lampy, reklamowe 
rollup’y i flagi, podwieszany sufit z poliestru 
a nawet poszewki poduszek na fotelach. 
Dzięki zaprezentowanym na stoisku przykła-
dom aplikacji pokazano nie spotykane do tej 
pory spektrum zastosowań i  uniwersalność 
druku wielkoformatowego, możliwe tylko 
dzięki technice lateksowej.  Do wykonania 
elementów stoiska użyto, oprócz drukarek 
lateksowych HP, urządzeń uzupełniających 
(do tzw. finishingu) oferowanych przez Inte-
gart - ploterów tnących zund, laminatorów 
Seal i wycinarek Fotoba – dodaje maciej 
Skalski.

FY-32 serii G

Zenith 
KM 2030 UV
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Azon DTS 
WHITE

targi to okazja, żeby przyjrzeć się z bliska pracy maszyn  

i dokładnie obejrzeć media do druku. to czas na spokojną  

rozmowę porównanie ofert i analizę. Podczas kolejnej  

edycji targów Euro-Reklama w Poznaniu nie zabrakło  

nowych, innowacyjnych produktów.

Zenith 1802

4

Wiele nowości ze swojej oferty poka-
zała w tym roku  firma Atrium Centrum 
Ploterowe. Dominowała wśród nich blisko 
dwutonowa konstrukcja plotera zenith 
Km 2030 uV, oferujący druk o fotogra-
ficznej rozdzielczości 1440 x 1440, ko-
lorem białym, jak i lightami czy lakierem. 
ekosolwentowy zenith 1802 promowa-
ny był jako maszyna o niskim koszcie 
eksploatacji zakupu, a więc doskonałym 
wskaźniku zwrotu inwestycji. zastosowa-
na w nim technologię Feather, w której 
nakładane pasy atramentu, łagodnie prze-
platają się z kolejnymi, w dużym stopniu 
eliminuje efekt paskowania. Podobny 
efekt gwarantuje ploter mutoh ValueJet 
1624, wyposażony w technologię Inteli-
gent Interweaving, która przeplata kolejne 
pasy atramentu specjalnym rastrem dosto-
sowanym do rodzaju drukowanej grafiki. 
zabieg ten eliminuje efekt paskowania  
i inne defekty druku. 

Obok ploterów poczesne miejsce zajmo-
wał opracowany i wytwarzany w opol-
skiej fabryce laminat podłogowy Profiflex 
Lam-Pro 4-Floor mPT F120+. Certyfikat 
DIn 51130 klasy antypoślizgowości r9 
oznacza, że może on być nośnikiem 
reklamy i grafiki informacyjnej w takich 
miejscach, jak banki, schody w szkołach, 
aptekach, szpitalach, klinikach, sklepach, 
hipermarketach, restauracjach itp. 
materiały samoprzylepne Ikonos Profiflex, 
opracowane w Opolu, bazujące na 
półfabrykatach światowej koncernów che-
micznych, kusiły gwarancją najwyższych 
parametrów druku przy niskiej cenie 
bezpośrednio u producenta.

rozwiązanie pozwalające na druk białym 
tuszem na niemal każdej powierzchni 
przywiozła na targi  firma CnC Technika. 
Chorwacka drukarka Azon DTS WHITe 
doskonały następca znanego modelu DTS. 
Druk na ciemnych powierzchniach przy 
zachowaniu jakości i trwałości wydruku 
łączy się tu z łatwą obsługą i konserwacją. 
DTS WHITe drukuje trzema wielkościami 
kropli tuszu z udoskonalonymi pigmenta-
mi. Ich molekuły mają zdolność penetracji 
i łączenia z gładkimi i chropowatymi 
płaszczyznami wielu materiałów: szkła, 
ceramiki, skóry, metalu, a także drewna, 
kamienia i plastiku. może zadrukowywać 
przedmioty do wysokości 10 cm.

Targowy znak „nowość” pojawił się na 
stoisku firmy Graph expert. Oznaczono 
nim m.in. Astor AntiCurl – laminator do 
laminacji jednostronnej i enkapsulacji 
druków arkuszowych, laminator wielko-
formatowego multiLAm mL i pionowy 
trymer Apollo do bezpyłowego cięcia 
twardych podłoży do 210 cm. ■

laureaci złotego Medalu MtP:

•	drukarka Azon Dts White  
(CNCtechnika s.c.),

•	 zestaw do zadruku poliestrów  
i papierów termo transferowych  
serii UD-LB wraz z calandrem   
1800 do utrwalania atramentu  
na materiałach (Plotserwis),

•	grupa drukarek wielkoformatowych  
FY-32 seria G (Plotserwis),

•	 Ledoramy (Sako-Expo Techtextilplast)
•	Drukomat.pl. (Colours Factory)

opracowano na podstawie informacji prasowej.

Targowe
nowości
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na stoisku firmy Integart Poland 
można było się przyjrzeć bliżej 
technologii druku lateksowego. 

Tusze lateksowe przyniosły przełom w po-
ligrafii – nie tylko reklamowej. Pozwalają 
one na druk z doskonałą jakością na nie-
mal każdym podłożu, ale co ważniejsze 
– są jedyną technologią z certyfikatami 
ekologicznymi: nordic eko i Greenguard. 
Tusz lateksowy przygotowany jest bowiem 
na bazie wody, a nie rozpuszczalników, 
takich jak solwent. Daje to możliwość 
stosowania zadrukowanych tą technologią 
materiałów nie tylko na zewnątrz, gdzie 



ter :Anapurna m2540 FB oferuje prędkość drukowania 
dochodzącą do 45 m2/h. Stół próżniowy posiada dwie 
strefy, z których każda składa się z czterech przełącza-
nych komór. Dzięki temu ploter ten jest odpowiednim 
rozwiązaniem przy realizacji powtarzalnych i nieco węż-
szych prac. Druk obustronny jest uproszczony poprzez 
zastosowanie jedenastu ruchomych punktów pasowania, 
odpowiadających za szybkie i dokładne pozycjonowanie 
arkusza.
Podobnie jak wszystkie pozostałe systemy oparte na plat-
formie :Anapurna, także dwa prezentowane na targach 
Fespa Digital urządzenia wykorzystują dedykowane, 
stworzone przez Agfa Graphics atramenty uV, zapew-
niające odpowiedni poziom adhezji i wysoką trwałość 
obrazów. Dodatkowa biel może być aplikowana jako 
opcja podkładowa bądź kryjąca oraz wykorzystywana 
jako kolor specjalny.

Nowe produkty MIMakI
Firma mimaki engineering Co.,Ltd. ogłosiła wprowa-
dzenie na rynek dwóch nowych drukarek. Linia JV400 
oferuje szybszy druk i lepszą jakość, ale nie kosztem 
innych parametrów. JV400-130/160LX to drukarka latek-
sowa korzystająca z nowo opracowanego, przyjaznego 
środowisku atramentu lateksowego. JV400-130/160SuV 
to drukarka atramentowa łącząca elastyczność druku  
solwentowego z trwałością atramentu utrwalanego  
diodami uV. modele będą dostępne na wiosnę 2012 r.  
Obydwie drukarki zapewniają najwyższą wydajność 
dzięki opracowanemu przez firmę mimaki, przyjaznemu 
użytkownikowi protokołowi rIP – rasterLink6, który 
umożliwia nałożenie trzech warstw białego i kolorowego 
atramentu za jednym razem.

jv400-130/160LX
model JV400-130/160LX oferuje obsługę sześciu  
kolorów oraz – jako pierwsza drukarka lateksowa na 
świecie – koloru białego, coraz częściej wymaganego  
w branży oznakowań. Biały atrament firmy mimaki 
zaspokaja wiele wymagań drukarskich i potrzeb  
w zakresie substratów.  można go stosować z przezro-
czystym polimerem PeT, ozdobami okiennymi, oknami 
ze szkła bezodpryskowego i innymi materiałami. Dru-

FujIFILM wprowadza 
acuIty Led 1600 uv 

Firma Fujifilm zaprezentowała nawą drukarkę uV, Acuity 
LeD 1600. urządzenie Acuity LeD 1600 wyposażone 
w unikalny system utrwalania uV LeD o niskim zużyciu 
energii, posiadające wydajność 20 m2/h, stanowi doskona-
łe uzupełnienie istniejącego portfolio wielkoformatowych 
drukarek firmy Fujifilm. urządzenie może drukować na 
podłożach sztywnych i elastycznych (w tym PeT, akryl, 
poliwęglan) i nadaje się do szeregu zastosowań, w tym do 
druku plakatów, reklamy typu POP i display. 
Ta zaawansowana drukarka cyfrowa LeD uV posiada 
specjalnie zaprojektowane, oszczędne źródło światła LeD 
o długiej żywotności, a także bardzo precyzyjne i szybkie 
głowice drukujące. Technologia Fast Accurate marking 
firmy Fujifilm umożliwia najlepszą w swojej klasie wy-
dajność 20 m2/h, natomiast technologia Intelligent Curing 
Control gwarantuje uzyskanie szerokiej palety kolorów 
i płynnych przejść tonalnych, zapewniając przyleganie 
tuszu do większej liczby różnych podłoży, w tym również 
do materiałów ekologicznych, na których pojawia się 
problem z przyczepnością.
Drukarka oferowana jest ze standardowym zestawem 
siedmiu kolorów tuszu, w tym bezbarwny lakier, przygoto-
wanych zgodnie z recepturami Fujifilm, które umożliwiają 

FESPA 2012 
nowosci

karka JV400-130/160LX jest wyposażona w system  
cyrkulacji atramentu mCT (mimaki Circulation Tech-
nology), który zapobiega osadzaniu się pigmentu, 
zapewnia równomierne rozprowadzanie atramentu 
oraz ogranicza konieczność ręcznej wymiany kartridży. 
Drukarki lateksowe firmy mimaki charakteryzują się 
szybkim schnięciem atramentu. Proces ten jest wspoma-
gany przez trzy elementy grzejące zintegrowane  
z systemem drukującym (na etapie przed drukiem,  
w jego trakcie i po nim) oraz wentylatory zapewniające, 
że produkty są gotowe do dalszego przetwarzania  
w chwili opuszczenia drukarki. niezwykle niska 
temperatura utrwalania – 60°C lub mniej – pozwala na 
drukowanie na wielu materiałach wrażliwych na ciepło. 
Jakość zapewnia minimalna wielkość punktu rzędu 4 
pikolitrów oraz możliwość stosowania punktów różnej 
wielkości w celu uzyskania płynnej gradacji bez wraże-
nia ziarnistości. Przy szybkości druku do 18 m2h, model 
JV400-130/160LX z pewnością zwiększy wydajność 
każdego zakładu. Drukarka JV400-130/160LX oferowa-
na jest z 600 ml kartridżami atramentu w ekologicznych 
obudowach. Obudowy nie muszą być poddawane 
recyklingowi, co zapewnia ekologiczną i oszczędną pro-
dukcję, ponieważ wyeliminowana zostaje konieczność 
wymiany nisko pojemnych kartridży.

jv400-130/160suv
model JV400-130/160SuV oferuje druk w czterech  
kolorach (CmYK) z szybkością do 18 m2/h. Ta wy-
jątkowa drukarka, wykorzystując nowo opracowane  
atramenty firmy mimaki, łączy elastyczność solwentu  
z wytrzymałością atramentu utrwalanego diodami uV.  
W procesie druku solwent absorbowany jest przez war-
stwę powierzchni przyjmującą atrament, a pigment wni-
ka w materiał zadrukowywany. Atrament jest następnie 
utrwalany diodami uV, co daje gładki i błyszczący wy-
gląd symulujący powłokę, ale zachowujący wyrazistość 
kolorów jakiej oczekuje się od drukarek solwentowych. 
znakomita jakość wydruku uV z pewnością zwróci uwa-
gę i zaspokoi oczekiwania nawet najbardziej wymagają-
cych klientów. utrwalanie diodami uV zapewnia także 
wysoką odporność na ścieranie i warunki pogodowe. 
Wydruki opuszczają drukarkę całkowicie suche i gotowe 
do natychmiastowego przetwarzania.

realizację wysokiej jakości wydruków z połyskiem. 
możliwość zastosowania tuszu kolorowego, bezbarwne-
go lub białego w ramach jednego cyklu może zwiększyć 
wydajność i skrócić okres realizacji, co stanowi wartość 
dodaną.

 

Nowa :aNapurNa agFa graphIcs 
Firma Agfa Graphics promowała w Barcelonie stale roz-
szerzane portfolio swoich rozwiązań w zakresie druku 
wielkoformatowego. Pozwalają one na coraz szersze 
zastosowanie techniki inkjet uV w różnych segmentach 
rynkowych. Swój debiut na wystawie o światowym 
zasięgu miał tu ploter :Anapurna m2540 FB, prezentowa-
ny obok :Anapurna m2050 – najlepiej sprzedającego się 
obecnie urządzenia z tej serii. rodzina systemów  
:Jeti była w Barcelonie reprezentowana przez modele 
:Jeti 3324 AquaJet Pro do zadrukowywania tekstyliów  
i wysokowydajny :Jeti 3020 Titan FTr.
Debiutujący na światowej wystawie płaski model  
:Anapurna m2540 FB pozwala na zadrukowywanie  
z fotograficzną jakością sztywnych podłoży o maksymal-
nym formacie 2,54 x 1,54 m. Oferuje zadruk w sześciu 
kolorach oraz zastosowanie dodatkowej bieli kryjącej/
podkładowej, umożliwiając wykonanie trwałych wyro-
bów na różnorodnych materiałach.
za sprawą przełomowej konfiguracji i zaawansowanego 
projektu stołu próżniowego, zapewniających dokładne  
i niezawodne rozmieszczenie punktów rastrowych, plo-

Joanna Łęczycka

fEsPa to coroczne święto dla całej branży druku wielkoformatowego. 

W tym roku 400 wystawców zaprezentowało swoje najnowsze oferty 

podczas trzech dni, 21-24 lutego w Barcelonie. ooh magazine był 

patronem medialnym tego wydarzenia.
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rasterLINk6
Obydwa nowe modele z rodziny JV400 korzystają  
z opracowanego przez firmę mimaki, przyjaznego użyt-
kownikowi protokołu rIP – rasterLink6, który umożliwia 
nałożenie trzech warstw atramentu za jednym razem,  
w tym warstwy bazowej białego atramentu w drukarkach 
umożliwiających taką operację. Pozwala to na repro-
dukcję naturalnego piękna kolorów nadrukowanych na 
przezroczyste powierzchnie, co znajduje zastosowanie 
np. w grafikach umieszczanych na oknach lub podświe-
tlanych oznakowaniach. Więcej informacji o oprogramo-
waniu rasterLink6 można znaleźć w poświęconym mu 
komunikacie prasowym. 

NajNowsza drukarka 
wIeLkoForMatowa epsoN
Firma epson przedstawiła najnowszą wielkoformatową 
drukarkę do produkcji wysokiej, jakości reklam wiel-
koformatowych, materiałów POS i elementów dekora-
cyjnych. Oszczędna, łatwa w użyciu czterokolorowa 
(CmYK) drukarka SureColor SC-S30600 drukuje  
z szybkością do 29,4 m2/h, osiągając nowy stosunek 
ceny do wydajności w tym bardzo konkurencyjnym 
sektorze. Drukarka SC-S30600 wykorzystuje najnowszą 
głowicę TFP micro Piezo firmy epson zapewniającą roz-
dzielczość 1440 × 1440 dpi, bezproblemowe działanie, 
minimalną konserwację oraz maksymalny czas pracy bez 
przestojów. Ponadto zmniejszono wpływ na środowisko 
dzięki nowym bezzapachowym i bezniklowym atra-
mentom epson ultraChrome GS2 oraz niskiemu zużyciu 
energii potwierdzonemu certyfikatem enerGY STAr. 

Nowe propozycje od roLaNda
Gwiazdą targów była VersauV LeJ-640 - pierwsza dru-
karka uV płaska / roll-to-roll, która osiąga maksymalną 
szerokość druku 1,625 mm. Hybryda ma możliwość dru-
kowania w kolorach CmYK, białym i lakierem na wielu 
różnych elastycznych materiałach, jak i mediach sztyw-
nych do 13 mm grubości. LeJ-640 pozwala profesjonali-
stom na odkrywanie nowych możliwości i zastosowań, 
od dużych banerów wielkoformatowych, oznakowania 
i grafik okiennych do prototypów opakowań i wystroju 
wnętrz dekoracyjnych.

nowy VersauV LeF-12 uV-LeD to drukarka biurkowa, 
która drukuje w CmYK, białym i lakierem, co pozwala  
na dostosowanie i druk obiektów w wysokiej jakości  
i o wysokim stopniu ostrości.

pLoter płaskI océ arIzoNa 318 gL 
System został skonfigurowany oraz wyceniony z myślą 
o środowisku niskonakładowego druku produkcyjnego. 
Sprawia to, że ploter w przystępnej cenie dostępny jest 
dla wiekszej grupy użytkowników – a przy tym zapewnia 
jakość i wszechstronność, z jakiej słyną plotery płaskie 
uV serii Océ Arizona. Prędkość drukowania dochodzi 
do 18 m2/h. Fabrycznie zainstalowana jest opcja białego 
atramentu. Ploter daje możliwość drukowania na wszel-
kich mediach i przedmiotach - konstrukcja plotera pła-
skiego zapewnia doskonałe wyrównywanie w przypadku 
dwustronnego druku lub druku prac obejmujących wiele 
nachodzących na siebie arkuszy. możliwy jest także  
druk na mediach o nieregularnych formach, kształtach  
i powierzchni, na mediach ciężkich i wyjątkowo gład-
kich materiałach.
Technologia Océ VariaDot sprawia, że wydruki charak-
teryzują się bardziej płynnymi przejściami tonalnymi niż 
w przypadku druku na sześciokolorowych drukarkach 
o stałej wielkości kropli – i to niezależnie od rozdziel-
czości. Technologia Océ VariaDot może wystrzeliwać 
krople o objętości zaledwie 6, 12 oraz 18 dla odwzoro-
wania ostrych obrazów i płynnych przejść ćwierćtonów, 
jak również może korzystać z dużych kropli o objętości 
do 42 pikolitrów dla produkcji nasyconych, jednolitych 
barw. rezultatem tego jest niemal fotograficzna jakość 
obrazu oraz ostrość, jaka dotąd dostępna była jedynie 
przy rozdzielczości co najmniej 1440 dpi. ■
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Wydrukowano na papierze MaxiGloss (okładka 250g i środek 115g)
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