
Podążaj na przód z profesjonalnymi 
rozwiązaniami do druku wielkoformatowego



drukarki wielkoformatowe  
dla produktywnych i ambitnych

Jutro
nadchodzi 

4 obszary, 
1 powód

Staramy sie inspirować każdego z naszych klientów 

możliwościami jakie daje druk wielkoformatowy. 

Jesteśmy przekonani, że dzięki produktom Mutoh, 

będziecie o krok przed innymi. 

4 obszary = Mutoh. 

Dostarczamy urządzenia reprezentujace specjalistyczne

technologie do konkretnych rozwiązań. 

Nie stosujemy półśrodków. 

W Mutoh rozumiemy czego potrzebujesz i czego chcesz. 

Dlatego dajemy Ci narzędzia potrzebne do osiągnięcia 

Twoich celów, co czyni nas idealnym partnerem dla ludzi 

ambitnych takich jak Ty.

To jest Mutoh

ROZWIĄZANIA CYFROWEGO

DRUKU WIELKOFORMATOWEGO

Możliwości jakie daje szerokoformatowy druk 

cyfrowy są nieograniczone. 

Mutoh oferuje szeroką gamę ploterów 

wielkoformatowych, ploterów tnących, 

drukarek do zadruku bezpośredniego, itd. 

Mamy wszystko co potrzebujesz.

BLIŻEJ NIŻ MYŚLISZ

Mutoh jest obecny na całym terytorium 

Europy. 

Od 25 lat w Polsce, dzięki firmie Atrium 

Centrum Ploteorwe. 

Poprzez nasze oddziały i sieć 

autoryzowanych dystrybutorów pomagamy 

w wyborze najlepszego dla Ciebie 

rozwiązania.

65 LAT INNOWACJI

Firma Mutoh została założona w 1952 roku. 

Dziś znana jest z wysokiej jakości drukarek 

wielkoformatowych. Stworzyliśmy standardy 

jakości, doskonałą obsługę klienta i dostępność 

naszych produktów na całym świecie. 

W każdym aspekcie naszej pracy dążymy do 

doskonałości, aby nasze drukarki cechowały się 

najwyższą produktywnością, niezawodnością 

i opłacalnością. 
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Druk ekologicznyDruk bezpośredni
LED / UV

Druk bezpośredni
na tkaninach

Druk sublimacyjny



Druk ekologiczny

Szeroka gama wielkoformatowych, rolowych drukarek Mutoh 

została zaprojektowa z myślą o wydajności i łatwości obsługi. 

Dzięki nim możesz drukować wysokojakościowe, ekologiczne grafiki 

do wnętrz jak i trwałe na zewnątrz. 

Co więcej, drukarki ValueJet współpracują z ploterami tnącymi, 

tworząc wydajne zestawy do produkcji naklejek, etykiet, itd.

Urządzenia Urządzenia

Druk sublimacyjny

Chciałbyś produkować wysokiej jakości, trwałą grafikę utrwalaną w 

procesie sublimacji? 

Z pomocą przychodzą plotery Mutoh. Dzięki nim szybko i 

precyzyjnie zadrukujesz papier i w procesie termosublimacji 

przeniesiesz na dowolne podłoże: tkaniny, drewno czy ceramikę 

uzyskująć żywe i nasycone kolory.

ValueJet 628 ValueJet 2638XValueJet 1624X ValueJet 1324X ValueJet 1604WX

Druk sublimacyjny
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Urządzenia Urządzenia

Druk bezpośredni na tkaninach

Od lat tworzymy wydajne drukarki do zadruku bezpośredniego 

na tkaninach i odzieży. Niezawodność, precyzja, wydajność to 

nasze priorytety. 

Dzięki drukarkom tekstylnym i DTG marki Mutoh możesz 

produkować gadżety tekstylne, odzież sportową, tkaniny, 

dekoracje, koszulki, torby na zakupy, itd.

Druk bezpośredni LED / UV

Bezprecedensowej jakości nadruki na materiałach elastycznych 

i obiektach 3D? Tak to możliwe z naszymi drukarkami LED-UV. 

Zostały one opracowane aby realizować najbardziej wyszukane projekty. 

Drukuj na szkle, kartonie, drewnie, metalu czy nawet na tworzywach 

wrażliwych na temperaturę!

ValueJet 1938TX ValueJet 1638UH RollValueJet 405GT ValueJet 1638UH Rigid ValueJet 426UF
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Mutoh w Europie

Na terenie EMEA produkty Mutoh są dystrybuowane i wspierane wyłącznie przez szeroką sieć 

autoryzowanych dystrybutorów, poprzez oddziały Mutoh Belgia, Mutoh Niemcy i Mutoh Europa 

Północna. 

Na terenie Polski, wyłącznym dystrybutorem produktów Mutoh jest Atrium Centrum Ploterowe.

MEC 
MUTOH EXPERIENCE CENTER

W Centrum Doświadczalnym Mutoh w Belgii,

czekaja na Państwa wszystkie nasze urządzenia

i możliwości ich zastosowań.  Możesz nie tylko

je tam dotknąć, ale też wypróbowac jak działają.

Krótko mówiąc, możesz je doświadczyć...

MEC I www.printinspiration.eu

Zapraszamy także do polskiego

Centrum Demonstracyjego w Opolu.

Atrium Centrum Ploterowe Sp. z o.o.

ul. Gosławicka 2d

45-446 Opole

www.atrium.com.pl


