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Electronics for Imaging, IncEFI jest światowym liderem w
dziedzinie oprogramowania cyfrowego między innymi do zarządzania produkcją poligraficzną.
Wielokrotnie nagradzane rozwiązania EFI służą zwiększeniu wydajności i opłacalności drukarni i
placówek usługowych różnej wielkości. Obejmują one wszystkie dziedziny produkcji druku, od
przygotowalni z serwerami Fiery®, poprzez super wielkie plotery atramentowe, poligraficzne
systemy workflow, aż po oprogramowanie do przetwarzania i zarządzania danymi, optymalizujące
pracę przedsiębiorstwa, zwiększające wydajność i efektywność produkcji drukuwięcej
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EpsonEpson jest
globalnym liderem w dziedzinie obrazowania i innowacji. Dąży do tego, aby przekraczać
oczekiwania klientów, tworząc kompaktowe, energooszczędne i precyzyjne technologie. Oferta
produktów obejmuje drukarki oraz projektory 3LCD do zastosowań biznesowych i domowych, a
także inne urządzenia elektroniczne i ciekłokrystaliczne. więcej
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X-RiteProducent
zaawansowanych rozwiązań w zakresie zarządzania barwą, pomiaru barwy i komunikacji wizualnej
więcej
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AsahiKoncern chemiczny Asahi Kasei powstał w 1931
roku w Japonii i jest obecnie jedną z największych firm chemicznych w całej Azji. W swojej fabryce
w Fuji zatrudnia ponad 25.000 osób w departamencie rozwoju, badań oraz produkcji.
Skonsolidowany zysk netto w 2009 na poziomie 1,5 biliona jenów. więcej
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Data PlotData Plot istnieje od 1979 r. Jest działającym na skalę światową dostawcą materiałów i
sprzętu do druku. Reprograf współpracuje z niemieckim producentem podłoży EMBLEM i dzięki
temu ma również w swojej ofercie wysokiej jakości powlekane tkaniny bannerowe PCV o dużej
wytrzymałości mechanicznej i doskonałych właściwościach zadruku (od 440-810gr). Banery
posiadają certyfikaty niepalności DIN 4102-B1więcej
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Dainnippon Screen
Dainippon Screen Mfg. Co., Ltd (Kyoto, Japan) jest jednym z największych producentów i
dostawców systemów, komponentów i oprogramowania dla przemysłu poligraficznego takich jak:
skanery, RIP’y, workflow, systemy proofingu, naświetlarki, CTP oraz systemy druku cyfrowego.
więcej
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RotoControlRotocontrol
jest wiodącym producentem urządzeń do finishingu etykiet w przemyśle wąsko wstęgowym.
Oferuje kontroling, rozcinanie, przewijanie, wycinanie, dodruk, konwertowanie etykiet
zadrukowanych cyfrowo oraz bookletów. Jako dostawca o zasięgu światowym, Rotocontrol
projektuje maszyny od standardowych przewijarek do zaawansowanych modeli wyposażonych w

wiele opcji. Technologia S-Drive umożliwia maksymalną kontrolę nawet przy najcieńszych i
najdelikatniejszych foliach.więcej
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Komoriwięcej
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MimakiMimaki jest
wiodącym producentem szerokoformatowych drukarek atramentowych i maszyn do finiszingu
przeznaczonych do projektowania (grafiki), tkanin oraz rynków przemysłowych. Firma produkuje
kompletne rozwiązania do każdej z dziedzin: hardware, software oraz inne artykuły takie jak tusze i
ostrza do cięcia. Mimaki wyróżnia się wśród konkurencji innowacyjną ofertą, wysoką jakością oraz
dużą solidnością produktów, bazujących na drukowaniu w technologiach „wodnych”, solwentowych
oraz UV.więcej
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