
ФИРМЕНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ



За нас

Тотем Груп е компания основана от екип от опитни 
професионалисти в областта на дигиталния печат. Нашите 
офис и склад се намират в Русе. 

Ние сме пионери в създаването на иновативни концепции за 
дигитален печат, адаптирани към нуждите и изискванията на 
нашите клиенти. Разполагаме с широк спектър от решения за 
печатния бизнес, предлагайки професионално консултиране и 
планиране на целия производствен процес. 

Нашите инсталации и обучения са ключовите елементи, който 
ни отличава на пазара. Всички наши сервизни техници са 
сертифицирани и с дългогодишен опит в дигиталния печат. Те 
осигуряват обучение за операторите, настройка и калибриране 
на цялата производствена линия, както и цветово 
профилиране за постигане на блестящи резултати.

Като официален дистрибутор и сервизен партньор на 
множество от водещите производители в сферата на 
дигиталния печат, нашето портфолио предлага голямо 
разнообразие от принтери, каландри, термопреси, 
довършително оборудване, технически, спортни и рекламни 
текстили, мастила и софтуер.
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Бранд Портфолио
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Глобалният лидер в света на дигиталния печат. Иновативните технологии на 

EFI им помогат да създават най-съвременните и индустриални машини за 

дигитален печат, с цел повишаване конкурентоспособността и 

производителността на своите клиенти.

Южнокорейски производител на широкоформатни текстилни принтери за 

директен и трансферен сублимационен печат. Марката се фокусира в 

предлагане на решения за дигитален печат върху текстил, базирани на 

водещите световни технологии.

Друго добре познато име в нашето портфолио. Ние предлагаме пълната гама 

от сублимационни принтери Epson, които постигат високи скорости на печат, 

използвайки най-модерните технологии и без компромис в качеството, което 

предоставят. 

Като пионер в директния печат на облекла, Brother винаги се стреми да внесе 

нови функции и усъвършенствани технологии в този бизнес. Brother е новатор в 

индустрията в продължение на повече от век.

Summa е световно призната марка, заради своите висококачествени кътери за 

винил, за плоски медии и лазери за текстил. Те предоставят иновативни 

решения на своите клиенти в рекламната, текстилната и опаковъчната 

индустрия.
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Италиански производител на каландри, ламинатори и термопреси за 

сублимация. Предлага голямо разнообразие от решения, отговарящи на 

изискванията на всеки отделен клиент. Марката е символ на качество и 

надеждност.
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Rollsroller е водещ производител и доставчик на маси за апликиране. 

Компанията притежава патентован продукт, който е признат на световно ниво.

Bullmer GmbH е машиностроителна компания, произвеждаща оборудване за 

кроене и настилане. Bullmer GmbH е един от трите най-големи международни 

доставчика на иновативна кроялна техника.

Eurolaser е един от водещите световнопризнати производители на CO2 лазери

за рязане, гравиране и маркиране. Всички продукти на Eurolaser са еталон за 

качество и надеждност.

Secabo е производител на термо преси, кътери за фолио и довършително 

оборудване. Целта на компанията е да създава уникални, иновативни и

висококачествени машини за рекламната индустрия.

От създаването си през 1993, Flexa не спира да предлага решения и 

оборудване за довършителни операции в дигиталния печат. Продуктите на 

Flexa улесняват производството и го правят по-печeлившо.

От нишката до крайния продукт, PONGS - Германия се нарежда сред най-

големите европейски производители на текстили за дигитален печат с ширина 

до 505 см. Всички продукти са съвместими с REACH и са сертифицирани по 

най-високите световни стандарти.
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Основана през 1999, STS Refill Technology е американска компания за 

производство на мастила, създаваща висококачествени продукти, съвместими 

с повечето от водещите марки широкоформатни принтери. Мастилата STS 

отговарят на най-високите стандарти за качество.

От 1991, Caldera предлагат висококачествени софтуерни решения. Caldera 

подобрява ефективността на производствения работен процес с 

усъвършенствана предпечатна оптимизация, обработка на изображения и 

инструменти за управление на цветовете.

LIYU е първата китайска марка принтери, която започва да произвежда всички 

части за машините си под един покрив. През 2004 г. LIYU навлиза на пазара за 

широкоформатни принтери, а днес произвежда повече от 1200 принтера 

годишно.

От основаването си през 1981 г. в Корея, Keundo не спира да разнообразява 

гамата си от продукти за дигитален печат. Поддържайки високо качество и 

изключително конкурентни цени, Keundo се превърна в един от най-големите 

производители на принтери в световен мащаб..

Wasatch SoftRIP е RIP софтуер с лесни настройки и интуитивен интерфейс.  

SoftRIP спестява време и пари, като същевременно възпроизвежда отлично 

качество на цветовете.

Sensient е един от водещите производители на мастила. Притежават 

изключително богато портфолио и покриват всички съвременни стандарти за 

качество и безвредност – произведено в Швейцария.



Нашите основни пазари
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Благодарим Ви!

Тотем Груп ЕООД

ул. Търговска 3 

7005 Русе

България

+359 882 008800

office@totem-group.eu

www.totem-group.eu

https://www.facebook.com/totemgroupbulgaria/
https://www.facebook.com/totemgroupbulgaria/
https://www.linkedin.com/company/totem-group-ltd
https://www.linkedin.com/company/totem-group-ltd
https://www.youtube.com/channel/UCSjGcL2XWFk4Hv5JApvRBtQ
https://www.youtube.com/channel/UCSjGcL2XWFk4Hv5JApvRBtQ
mailto:office@totem-group.eu
http://www.totem-group.eu/

