


druk wielkoformatowy
large format printing1.

HP Latex 1500 to przede wszystkim szybki wydruk CMYK dla aplikacji o szerokości do 3.2m. 
Zastosowana ekologiczna technologia gwarantuje utrzymanie tej samej jakości za każdym 
razem. Szerokość robocza maszyny pozwala na zastosowanie tzw „DUAL-ROLL” co pozwala 
drukować dwie rolki tego samego materiału w tym samym czasie.

First of all HP Latex 1500 is a fast CMYK printout for the application with a width of 3,2 m. 
Ecological technology which is used, guarantees to keep the same quality every time. 
Machine’s working width allows for a fast printout by using two rollers of material at the 
same time

DRUK EKOLOGICZNY HP 
HP ECOLOGICAL PRINTING

Urządzenie HP Latex 800 W to możliwość zadruku CMYK + White, która pozwala uzyskać 
wysoką jakość oraz niestandardowe efekty np. drukując białym pigmentem na ciemnych 
materiałach lub poddruk punktowy na foliach przeźroczystych. Biały pigment dodatkowo 
pozwala na wyraźne podbicie koloru. Bardzo ciekawe efekty można uzyskać stosując 
nośniki metalizowane np. folie lub tapety GOLD / SILVER / COOPER.

HP Latex 800 device creates possibilities of CMYK + White printout, which enables to obtain 
high quality and custom effects e.g printing with a white pigment on dark materials or 
selective underprint on transparent foils. Additionally the white color allows to clear the 
color even more. Really interesting effects can be obtained by using metalized materials 
such as: foils or wallpapers GOLD / SILVER / COOPER.

DRUK EKOLOGICZNY HP Z BIAŁYM PIGMENTEM
ECOLOGICAL PRINTING WITH WHITE COLOR

Océ Colorado 1650 pozwala na super szybki zadruk materiałów takich jak folie, fototapety 
czy papiery plakatowe. Ta generacja pozwala na wydruk CMYK w aspekcie zarówno 
matowym jak i błyszczącym, zależnie od preferencji i wymagań co do efektu końcowego. 
Wydruk UV GEL cechuje się niebywałą wytrzymałością. Dwa aspekty wykończenia dają 
możliwość uzyskania efektu tzw. lakieru wybiórczego.

Océ Colorado 1650 enables for quick printout of materials such as foils, wallpapers or poster 
papers. This generation allows for the CMYK printout, in the aspect both ma�e and glossy, 
depending on preferences and requirements of the final effect. UV GEL printout is 
characterized by incredible resistence, Two aspects of finishing enable to receive an effect 
of i.e selective varnish.

DRUK UV GEL ASPEKT MAT LUB BŁYSK
UV GEL PRINTING ( MAT / SHINE FINISHING)

Océ Colorado 1640 pozwala na super szybki wydruk CMYK na materiałach takich jak 
fototapety czy papiery plakatowe. Druk jest realizowany w aspekcie błyszczącym co daje 
ciekawy efekt w połączeniu z odpowiednim materiałem. np strukturalnym. Wydruk UV GEL 
1640 cechuje się niebywałą wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne.

Océ Colorado 1640 allows for quick printout on materials such as: wallpapers or poster 
papers. Printout is realized in the glossy aspect, which creates an interesting effect while 
combined with a proper material e.g structural. UV GEL printout 1640 is characterized by 
magnificant resistance to mechanical damages.

DRUK UV GEL ASPEKT BŁYSK
UV GEL PRINTING ( SHINE FINISHING)

HANDTOP HT3020UV pozwala na wysokiej jakości nadruki CMYK na twardych podłożach o 
rozmiarze do 205x305cm, z prędkością nawet do 48 m²/godz. Dzięki użyciu białego 
pigmentu oraz lakieru jesteśmy w stanie uzyskać wydruki strukturalne i napisy w alfabecie 
Braille’a. HANDTOP ma szerokie zastosowanie w dekoracji wnętrz dzięki możliwości zadruku 
materiałów takich jak fronty meblowe, PCV, sklejki, drewno, akryle i kompozyty.

HANDTOP HT30 20UV enables for high-quality CMYK printouts on hard su�aces with a 
format up to 205x305cm, with a velocity even up to 48 m2/hour. Thanks to the usage of 
white pigment and varnish we are able to obtain structural printouts and subtitles in 
Braille’s alphabet. HANDTOP has a wide usage in interior decorations thanks to the 
possibility of printing materials such as furniture fronts.

DRUK UV FLATBET - SZTYWNE PODŁOŻA
HARD SURFACE MATERIALS PRINTING

HP LATEX 1500

HP LATEX 800 W

OCE COLORADO 1650

OCE COLORADO 1640

HANDTOP HT3020UV



ZUND G3 3XL 2500 pozwala na rozkrój cyfrowy materiałów o grubości do 5mm - PCV, tektury, 
cienkie pianki, fototapety, folie, materiały magnetyczne, tekstylia, tworzywa sztuczne, 
skóry. A to wszystko ze szwajcarską precyzją oraz w formacie maksymalnym 3050x2500mm. 
Urządzenie pozwala rozkrajać materiały prosto z zadrukowanej wcześniej rolki. Dzięki 
nowoczesnej kamerze ICC zapewnia doskonałą precyzję cięcia.

ZUND G3 3XL allows for digital cu�ing of materials with width up to 5mm – PCV, cardboards, 
thin foams, photo wallpapers, foils, magnetic materials, textiles, plastics, skins. And all this 
with a Swiss precision and in maximum format of 3050x2500mm. The device enables to cut 
materials straight from the previously printed roller. Thanks to the modern ICC camera, 
ensures the pe�ect cu�ing precision.

ROZKRÓJ CYFROWY
DIGITAL CUTTING 

ZUND G3 XL 3200 przeznaczony jest do materiałów twardszych oraz o grubości od 5 do 19mm. 
Dzięki frezarce 3,6kW doskonale radzi sobie z PCV, kompozytami, drewnem, MDF, sklejką, 
akrylami. Maksymalny format to 2050x3050mm. Posiada możliwość fazowania, podfrezowania 
oraz tzw. V-Cut czyli cięcie pod kątem stosowane do produkcji passe-pa�out na zamówienie. 
Nowoczesna kamera ICC zapewnia doskonałą precyzję cięcia. Maszyna pozwala również na 
znakowanie alfabetem Braille’a.

ZUND G3 XL 3200 is designed for harder materials with width from 5 to 19mm. Thanks to the 3.6kW 
miling machine, it can pe�ectly handle with PVC, composites, wood, MDF, plywood, acrylics. 
Maximum format is 2050x3050mm. ZUND G3 has option of chamfering milling and the so-called 
V-cut i.e angled cu�ing used for passe-pa�out production on request. Modern ICC camera, 
ensures the pe�ect cu�ing precision. It also allows for markings by using Braille’s alphabet.

FREZ CNC ZUND 
CNC ROUTING

Ploter laserowy EuroLaser CO2 XL-3200 o polu roboczym 3050x2100 mm oraz mocy 200W 
jest największym z serii XL . Ogromne wymiary urządzenia pozwalają na obróbkę dużych 
formatów materiałów. Przeznaczony do precyzyjnego rozkroju sklejki, akryli , MDF, 
wykładzin oraz tekstyliów. EUROLASER znajduje duże zastosowanie w branży Automotive 
( filtry,  uszczelki itp. ). Precyzyjny rozkrój wydruków jest możliwy dzięki kamerze ICC.

EuroLaser CO2 XL-3200 Laser plo�er with the working area of 3050x2100 mm and a power of 
200W is the biggest in the XL serie. Huge dimensions of the machine allow for the processing 
of large material formats. Designed for the pe�ect cu�ing of plywood, acrylics, MDF, carpet 
tiles and textiles. EUROLASER is widely used in the automotive industry (filters, gaskets, 
etc). Precision cu�ing of printouts is possible thanks to the ICC camera.

CIĘCIE LASEROWE CO2
CO2 LASER CUTTING

Laser GLS Hybrid pozwala na  grawerowanie mniejszych elementów takich jak sklejki, plexi 
oraz laminaty i folie grawerskie w formacie maksymalnym 960 x 610 mm.  Doskonale nadaje 
się do znakowania gadżetów np. długopisów, skrzynek, identyfikatorów czy breloków. 
Stosowany  do produkcji tabliczek i oznaczeń dla branży HoReCa-  najczęściej z laminatów 
grawerskich i plexi. Daje również możliwość głębokiego i dokładnego graweru 3D. 

Laser GLS Hybrid enables for engravering of smaller elements such as plywoods, 
plexiglasses and laminates or engraving foils in the maximum format of 960x610mm. It’s 
pe�ect for gadgets marking e.g pens, boxes, identifieres or keyrings. Mainly used for 
production of plates and markings for HoReCa industry – most o�en from engraving 
laminates and plexiglasses. It also gives the posiblity of deep and accurate 3D engraving.

CIĘCIE I GRAWEROWANIE LASEROWE CO2
CO2 LASER CUTTING & ENGRAVING

Automatic Le�er Bender to zautomatyzowana wyginarka do taśm aluminiowych - pozwala 
dokładnie i z odpowiednią s i łą w ygiąć a lumin iową taśmę, k tóra stanowi bok 
podświetlanych liter 3D. Dzięki ZUND G3 jesteśmy w stanie wyprodukować kompletny 
zestaw do wykonania podświetlanych liter i elementów przestrzennych.

Automatic Le�er Bender is an automated bender for aluminium strips – allows to bend 
aluminium strip precisely and with the appropriate strenght, which is the side of 3D le�ers. 
Thanks to the ZUND G3 we are able to produce a complete one set for making illuminated 
le�ers and spatial elements

WYGINARKA ALUMINIUM - LITERY ŚWIETLNE
3D LETTERS PRODUCTION

rozkrój cnc
cnc cutting2.

ZUND G3 3XL 2500

ZUND G3 XL 3200

EUROLASER XL-3200

GCC GLS Hybrid 

AUTOMATIC LETTER BENDER



Szczegóły dotyczące możliwości i zastosowań maszyn dostępne na zund.com
All details about our tools and possibly usage are avaible at zund.com

Plexi, szkło akrylowe
Plexi, acrylic glass

Frezowanie materiałów o grubości do 18mm CNC milling of materials up to 18mm thickness

Drewno, sklejki, MDF
Wood, plywood, MDF

Kompozyty
Composites

Tworzywa PCV do 18mm
PCV plastics up to 18mm

Pianki twarde
Hard foams

Materiały magnetyczne
Magnetic materials

Rozkrój cyfrowy materiałów o grubości do 5mm Digital cutting of materials up to 5mm thickness

Fototapety i obrazy
Wallpapers and pictures

Folia z wydrukiem, naklejki
Printed foil and stickers

Tworzywa sztuczne
Plastic half-products

Tekstylia, skóry, pianki
Textiles, leather, foams

Perforowanie
Perforation

Specjalne możliwości obróbki materiałów Special possibly materials treatment 

V-Cut ( Frez pod kątem )
V-Cut ( Angle routing )

Podfrezowanie
Engraving

Pismo Braille’a 
Raster™ Braille RBT

Bigowanie kartonów
Cardboard creasing 

Przemysł samochodowy
Automotive

Możliwość produkcyjne Production possibilities

Opakowania
Packaging

Ekspozycje reklamowe
Display stands

Tabliczki oznaczeniowe
Signs and wayfinding

Passepartout ( obrazy )
Passepartout

rozkrój cnc
cnc cutting3.



realizacje i przykłady
realizations and examples4.

www.arpigroup.eu



Płyty plexi
Plexiglass

Przetwarzanie tworzyw sztucznych CNC milling of materials up to 18mm thickness

Polietylen
PET

Polipropylen
PP

Tkaniny filtracyjne
Filter fabrics

Pianki
Foams

Sklejki suchotrwałe
Interior plywood

Branża meblarska rozkrój laserowy materiałów Laser cutting of materials up to 20mm thickness

Drewno
Wood

Płyty MDF
Medium-density fibreboards

Forniry
Veneers

Tekstylia, skóry, wykładziny
Textiles, leather, carpets

Duży format 300x220cm
Large work area 300x200cm

Zalety cięcia przy pomocy EuroLasera Advantages of cutting with EuroLaser

Czyste krawędzie cięcia
Clean cut edges

Dokładny rozkrój wydruków
Accurate cutting of prints

Duża precyzja i dokładność
High level of precision

Powtarzalność
Recurrence

Przemysł medyczny
Medical industry

Zastosowanie dla branży Production possibilities

Przemysł motoryzacyjny
Automotive industry

Przemysł odzieżowy
Clothing industry

HoReCa - Tabliczki oznaczeniowe
HoReCa - Wayfinding

Dekoracje wnętrz
Interior design 

rozkrój laserowy
laser cutting5.

Szczegóły dotyczące możliwości i zastosowań maszyn dostępne na eurolaser.com
All details about our tools and possibly usage are avaible at eurolaser.com
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Plexi, akryle, szkło
Plexi, acrylics, glass

Wydruki na materiałach sztywnych Hard-surface materials printing

Kompozyty
Composites

Drewno, sklejka
Wood, plywood

Karton
Cardboard

Fronty meblowe, MDF
Furniture fronts, MDF

Szeroki zakres materiałów
Wide range of materials

Fototapety i obrazy Wallpapers & pictures printing

Wytrzymałość
Durability

Pełny zakres kolorystyczny
Full range of colors

Aspekt matowy lub błyszczące 
Mat or shine finishing

Autorskie grafiki
Self-made graphics

Folie przeźroczyste
Transparent foils

Wydruki na foliach Advantages of cutting with EuroLaser

Folie metalizowane
Metallic foils

Dokładny rozkrój wydruków
Accurate cutting of prints

Duża precyzja i dokładność
High level of precision

Potwarzalność
Recurrence

Obiekty HoReCa
HoReCa objects

Wszechstronne zastosowanie Production possibilities

Budynki użyteczności publicznej
Public buildings

Reklama 
Advertising

Przestrzeń biurowa
Office interiors

Dekoracje wnętrz
Interior design 

fototapety, obrazy, folie, materiały sztywne
wallpapers, pictures, foils, hard surface materials7.

Więcej szczegółów na stronie arpigroup.eu
More details avaible at arpigroup.eu
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Hilton Hotel - Kraków, Polska - fototapety, obrazy, tabliczki oznaczeniowe
Hilton Hotel - Cracow, Poland - wallpapers, wall pictures, wayfinding signs

www.arpigroup.eu

Realizacje ARPIgroup
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Hilton Hotel - Kraków, Polska - fototapety, obrazy, tabliczki oznaczeniowe
Hilton Hotel - Cracow, Poland - wallpapers, wall pictures, wayfinding signs
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Realizacje ARPIgroup

Hilton Hotel - Kraków, Polska - fototapety, obrazy, tabliczki oznaczeniowe
Hilton Hotel - Cracow, Poland - wallpapers, wall pictures, wayfinding signs
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Biuro Schachermayer - Oddział Kraków, Polska - fototapety, obrazy, tabliczki oznaczeniowe
Schachermayer Office - Cracow Department, Poland - wallpapers, wall pictures, wayfinding signs

Realizacje ARPIgroup



www.arpigroup.eu

Realizacje ARPIgroup

Biuro Schachermayer - Oddział Kraków, Polska - fototapety, obrazy, tabliczki oznaczeniowe
Schachermayer Office - Cracow Department, Poland - wallpapers, wall pictures, wayfinding signs
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Realizacje ARPIgroup

Biuro Schachermayer - Oddział Kraków, Polska - fototapety, obrazy, tabliczki oznaczeniowe
Schachermayer Office - Cracow Department, Poland - wallpapers, wall pictures, wayfinding signs
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Klient prywatny - Kraków, Polska - fronty meblowe z wydrukiem UV
Private customer -Cracow, Poland - furniture fronts with UV print

Realizacje ARPIgroup
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Klient prywatny - Kraków, Polska - fototapety z tynkiem dekoracyjnym
Private customer - Cracow, Poland - wallpapers with decorative plaster
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Giewont Aparthotel - Zakopane, Polska - fototapety, obrazy, dekoracje, reklama zewnętrzna
Giewont Aparthotel - Zakopane, Poland - wallpapers, wall pictures, decorations, outdoor adverts

Realizacje ARPIgroup
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Biuro ubezpieczeń - Gorlice, Polska- folie, dekoracje ścienne, logo podświetlane
illuminated logoInsurance office - Gorlice, Poland - foils, wall decorations, 

Realizacje ARPIgroup
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AC by Mariott - Kraków, Polska - oznaczenia świetlne zewnętrzne, tabliczki, fototapety
- outdoor illuminated signs, wayfinding, wallpapersAC by Mariott - Cracow, Poland 

Realizacje ARPIgroup
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The Bridge Suites Hotel - Kraków, Polska - oznaczenia i dekoracje
- signs and decorationsThe Bridge Suites Hotel - Cracow, Poland 

Realizacje ARPIgroup
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Muzeum Zamojskie - Zamość, Polska - tablice informacyjne do ekspozycji muzealnej
information boards for museum exhibition„Zamojskie” museum - Zamość, Poland - 
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Muzeum Broni Pancernej - Poznań, Polska - oznaczenia zewnętrzne
Armored Weapons Museum - Poznań, Poland - outdoor signs
 

Realizacje ARPIgroup
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Radisson Blu Hotel - Zakopane, Polska  - sufit podświetlany, fototapety, obrazy, tabliczki
Radisson Blu Hotel - Zakopane, Poland - illuminated ceiling, wallpapers, pictures, wayfinding signs
 

Realizacje ARPIgroup
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Radisson Blu Hotel - Zakopane, Polska  - sufit podświetlany, fototapety, obrazy, tabliczki
Radisson Blu Hotel - Zakopane, Poland - illuminated ceiling, wallpapers, pictures, wayfinding signs
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Radisson Blu Hotel - Zakopane, Polska  - sufit podświetlany, fototapety, obrazy, tabliczki
Radisson Blu Hotel - Zakopane, Poland - illuminated ceiling, wallpapers, pictures, wayfinding signs
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Bukovina Resort - Bukowina Tatrzańska, Polska - pylon reklamowy
advertising illuminated totemBukovina Resort - Bukowina Tatrzańska, Poland - 

 

Realizacje ARPIgroup



www.arpigroup.eu

Hotel Bachledka Strachan - Ždiar, Słowacja - podświetlane logo z plexi złote lustro
Hotel Bachledka Strachan - Ždiar, Slovakia - plexi golden mirror illuminated logo
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