reProcentrum z gDańska wybrało
Drukarkę mutoh ValueJet 1324 X

Skąd decyzja o rozwoju parku maszynowego o ploter
Mutoh ValueJet 1324X?
- Stale rozszerzamy ofertę i ilość naszych usług, tak
aby klient był kompleksowo obsłużony w naszej
firmie. O wyborze tego wszechstronnego urządzenia zdecydowała przede wszystkim jakość, ale
niemałe znaczenie miała też cena - kontynuuje Beata
Nabożny.

Drukarka wielkoformatowa Mutoh ValueJet 1324X jest urządzeniem wysoce
wszechstronnym, a przez to jednym z najczęściej sprzedawanych ploterów
w Polsce. Kolejne urządzenie trafiło do firmy Reprocentrum z Gdańska.

Mutoh ValueJet X to seria żywicznych (ang. Resin)
ploterów (drukarek) wielkoformatowych marki
Mutoh. Technologia żywiczna oznacza, że plotery
tej serii drukują ekologicznymi, certyfikowanymi
w Europie atramentami Mutoh UMS. To, co odróżnia
te atramenty od innych „eko” rozwiązań na rynku to
ich skład, który bazuje, w głównej mierze, właśnie na
żywicach.
- Żywiczny Mutoh ValueJet 1324X od kilku lat jest
jednym z najczęściej wybieranych ploterów z naszej
oferty. Za jego sukcesem stoją japońska stabilność
i solidność wykonania, a także finalna jakość końcowego wydruku przy zachowaniu wysokiej produktywności sięgającej prawie 30 m2/h. Wszechstronna
szerokość robocza 137 cm, pozwoli realizować
większość zleceń, od druku kolorowych wizualizacji,
projektów i reprodukcji, przez fototapety, roll-upy,
obrazy, naklejki po grafiki samochodowe, dekoracje czy reklamę zewnętrzną - mówi Paweł Stania,
z działu marketingu firmy Atrium Centrum Ploterowe,
dostawcy ploterów Mutoh.

Reprocentrum działa od 1998 roku. To wiodąca firma
branży reprograficznej w Trójmieście. Zaczynała
kopiowanie od maszyn ozalidowych, teraz swe usługi
świadczy na urządzeniach laserowych oraz wielkoformatowych.

skanowanie dokumentów i dokumentacji technicznych.
Oprócz „typowych”, współczesnych zleceń realizowaliśmy
przykładowo skanowanie XIX-wiecznych dokumentów.
Dlatego w parze z doświadczeniem musi iść także sprzęt
- tłumaczy właścicielka Reprocentrum, Beata Nabożny.

- Nasze portfolio usług obejmuje kopiowanie dokumentacji technicznych dla biur projektowych, wizualizacje
architektoniczne, wydruki czarno-białe i kolorowe, a także

Najnowszą inwestycją zrealizowaną w Reprocentrum
był japoński ploter wielkoformatowy w technologii
żywicznej – Mutoh ValueJet 1324X.

Plotery ValueJet serii X obejmują kilka modeli, które
różnią się szerokością roboczą (1.37, 1.62, 2.60 m)
i produktywnością (od 15 do 100 m2/h).
Z urządzeniami marki Mutoh będzie można
zapoznać się bliżej na wrześniowych targach
poligrafii reklamowej. Atrium Centrum Ploterowe
zaprasza na stoiska: D2, D2a, D3, E3.

www.atrium.com.pl

konkurs
mistrzowie
lasera 2019
Jesteś osobą kreatywną, pełną oryginalnych
pomysłów i dodatkowo potrafisz
urzeczywistnić je za pomocą lasera CO2?
Firma Colop Polska ma coś właśnie dla
Ciebie - konkurs Mistrzowie Lasera 2019!

Tematem konkursu jest kartka okolicznościowa. Może to
być kartka świąteczna, urodzinowa, wakacyjna, zaproszenie, kartka z okazji chrzcin, komunii, ślubu itd. Głównymi
materiałami z jakich praca konkursowa ma zostać wykonana
są papier, tektura, karton beermat oraz sklejka 1 mm.
Następnie można ją dowolnie ozdobić inną techniką oraz
materiałami jak np. filc, korek, drewno lite i wiele innych.
Ocenie będą podlegać: pomysłowość, walory estetyczne
i artystyczne oraz umiejętności techniczne.
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!
Prace należy przesyłać do siedziby firmy Colop Polska do 16
września 2019. Spośród uczestników Komisja Konkursowa
wybierze 4 najlepsze prace konkursowe, a na zwycięzców
czekają atrakcyjne nagrody.

www.lasery.pl/konkurs-mistrzowie-lasera-edycja-2019
OOH magazine jest patronem medialnym konkursu.

Artemis PULSAR 2 to super szybki ploter LED-UV, wykorzystujący najnowocześniejsze
rozwiązania na rynku, w szczególności nowy typ głowic, prowadnic oraz silników. Ploter
wyposażony jest w zależności od konfiguracji w głowice Konica Minolta 1024 z kroplą 6 lub
13 pl. System prowadzenia mediów bez rolek dociskowych, znacznie zwiększa gamę stosowanych mediów w porównaniu do konkurencyjnych rozwiązań i „tradycyjnych” ploterów
3.20 m. Za precyzyjne prowadzenie mediów odpowiada ciężki system rolowy i 4-strefowy
stół z podsysem. Ploter idealnie sprawdzi się w druku ciężkich plandek.
Artemis | 77 455 63 19 | www.artemisprinters.eu

BLOCKOUT IKONOS PROFICOAT BLM LINO
Nowość z polskiej fabryki IKONOS - Blockout LINO.
Rodzina materiałów IKONOS Proficoat powiększyła się o nowy blockout – BLM Lino PP. Jest
to materiał o grubości 325 mikronów. Zbudowany jest z szarej folii z atrakcyjną strukturą
canvasu, która stanowi tył materiału, oraz wierzchniej warstwy białej folii PP dedykowanej
do zadruku atramentami żywicznymi, eko- i mild- solwentowymi oraz LED / UV.
Jego głównym przeznaczeniem są rollupy.
IKONOS | 77 458 16 81 | www.ikonos.pl

Mutoh ValueJet 1627MH jest 64-calową (1625 mm) hybrydową (rolowo-stołową) drukarką wielkoformatową, wyposażoną w system suszenia gorącym powietrzem na całej szerokości roboczej
(tzw. nożem powietrznym – ang. air knife). Dzięki temu i nowym atramentom, wydruki są suche już,
kiedy „wychodzą” z drukarki. Innowacyjne atramenty nowego typu (Mutoh MP-31) na bazie żywicy,
umożliwiają bezpośrednie drukowanie na sztywnych i elastycznych podłożach różnego typu, faktury i koloru. Mutoh ValueJet 1627MH wyposażony jest w atramenty w kolorach CMYK oraz BIAŁYM.
Przykładowe zastosowanie: zadruk skóry, druk na mat. termoformowalnych, prototypy opakowań.
Atrium Centrum Ploterowe | 77 458 16 81 | www.atrium.com.pl

SIHL FABERGLASS to tapeta z włókna szklanego dedykowana do zadruku żywicznego, solwentowego, LED / UV, jak i lateksowego. Ogromną zaletą jest klej aktywowany wodą. Materiał ten nie
tylko pozwoli uatrakcyjnić wnętrze, ale także, optymalnie pokrywa, wzmacnia i zapobiega dalszemu rozprzestrzenianiu się istniejących pęknięć ściany czy podłoża. SIHL FABERGLASS jest odporny
na zarysowania, dlatego może być stosowany w miejscach o dużym natężeniu ruchu jak miejsca
użyteczności publicznej. Materiał posiada atest B-s1, d0.
IKONOS | 77 458 16 81 | www.ikonos.pl
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