Nowość: produkcyjny EFI PRO 32R+
EFI PRO 32r+ to nowy, szybszy model drukarki LED, której produktywność
zwiększono do aż 265 m2/h.

Druk odbywa się na materiałach o szerokości do 3.20 metra różnego typu. Mogą to być
materiały "klasyczne" (banery, papiery, folie, itp.) jak i media wrażliwe na wysoką temperaturę. Urządzenie można doposażyć w moduł do druku siatek bez podkładu, moduł do
zautomatyzowanego druku 2-stronnego blockoutów i półautomatycznego druku backlitów. Nowy EFI ma także możliwość druku na 2 rolach 1.60 m jednocześnie. W ekologicznej
technologii LED, wydruki są gotowe do użycia bezpośrednio po wydrukowaniu.

IKONOS Super Baner:
super mocny,
super lekki, super eko

Wysoką jakość druku zawdzięcza się głowicom Ricoh Gen-5 z kroplą 7 pL. Dodatkowy kolor
biały i bezbarwny lakier pozwolą na druk aplikacji specjalnych, np. nadruków na mediach
kolorowych, przezroczystych czy też grafik wielowarstwowych typu „dzień-noc”.

Problemy z reklamacjami dotyczącymi porwanych banerów, kłopoty
z utylizacją składów zużytych wydruków, problemy z dźwiganiem ciężkich
nawojów, jak i samych wydruków podczas instalacji. Wszyscy „reklamiarze”
znają te bolączki. Ale jest rozwiązanie…
Na rynek trafił właśnie rewolucyjny pod wieloma względami IKONOS Super Baner. – IKONOS Super Baner to
ultra lekki i mocny materiał, mocniejszy od najmocniejszych banerów – mówi Paweł Stania z działu marketingu
dystrybutora.

Super mocny i lekki baner (140 g/m2)
Ikonos Super Baner to baner do zadruku cyfrowego
o gramaturze, uwaga… 140 gram/m2! To 3-4 razy mniej
niż klasyczne banery, a dodatkowo materiał jest bardzo
wytrzymały. Dzięki wysokiej wytrzymałości można go
stosować na tablicach reklamowych, billboardach,
płotach, konstrukcjach banerowych bez obaw, że przy
mocniejszym podmuchu ulegnie porwaniu.
- Wyobraźmy sobie sytuacje praktyczne, np. wniesienie
sporego wydruku na stok narciarski lub w inne trudno
dostępne miejsce. Klasyczny, około 500-gramowy baner
jest kłopotliwy w noszeniu z uwagi na duży ciężar właściwy. Ten problem jest 3-4 razy mniejszy, kiedy użyjemy
Super Banera Ikonos. Prawda, że działa to na wyobraźnię… i kręgosłup? – dodaje Paweł Stania.
Ikonos Super Baner oferowany jest w różnych
szerokościach, w tym z najpopularniejszym 3.20 m
włącznie. - Drugim przykładem „z życia wziętym”, przy
którym docenimy niską gramaturę banera jest montaż
na konstrukcjach. Lżejszy baner oznacza możliwość
zastosowania lżejszych konstrukcji. To przekłada się
na wymierne korzyści finansowe. O bezpieczeństwie
samego aplikatora nawet nie trzeba przekonywać.
Kolejne oszczędności odnajdziemy podczas transportowania takich materiałów. Jak wiemy koszty transportu
są istotnym czynnikiem wszelkich działań biznesowych.
Lżejszy materiał to niższy koszt. Kolejny plus dla lekkiego
Super Banera – dodaje przedstawiciel Atrium.

REACH. Oznacza to, że materiały te łatwo poddają się
recyklingowi.
Łatwy recykling Super Banera to kolejna oszczędność, nie
tylko finansowa, ale także globalna dla środowiska. Składy
banerów, które zalegają na magazynach to wymierne
koszty, gdyż zużywają powierzchnię magazynową,
narażają na kary w momencie nieprawidłowej utylizacji,
przykłady można mnożyć. Takich problemów nie ma
z Super Banerem Ikonos wykonanym z PE.
W tym miejscu należy wspomnieć, że Super Baner można
zadrukować w ekologicznej technologii LED/UV. - Było
by nieporozumieniem, jeżeli w przypadku tak pro-ekologicznego rozwiązania stosować atramenty solwentowe.
W przypadku Super Banera IKONOS mówimy tylko i wyłącznie o „zielonej” technologii LED-UV. Warto także zauważyć,
że niska gramatura przekłada się na większe nawoje. Dla

wymagających producentów, proponujemy jumbo-role.
Standardowo są to role 100 metrowe, czyli 2 razy dłuższe
niż klasyczne banery. Takie dłuższe nawoje to kolejne korzyści wynikające z ich użytkowania - tłumaczy Paweł Stania.

EFI PRO 32R+ można doposażyć w szereg funkcji dodatkowych, np.: trymer osi Y odcinający marginesy i rozcinający bryty w czasie druku, moduł druku siatek, moduły druku
dwustronnego, czy też analizator zmarszczek i podwinięć materiału.

Czarne na białym

Polskim dystrybutorem drukarek EFI PRO jest Atrium Centrum Ploterowe.

Można sobie zadać pytanie gdzie leży haczyk. No właśnie
nigdzie. Badając parametry techniczne mówimy o materiale z wykończeniem matowym, jasnym kolorem białym
na froncie i atrakcyjnym czarnym tyłem. Mówimy także
o minimalnym indeksie bieli równym 85, ze współczynnikiem Delta E na poziomie 1.5, miękkością porównywalną
z PVC, łatwością zgrzewania, odpornością na rozdarcie,
przekłucie, gniecenie i UV.
- Korzyści finansowe, ekologiczne, ekonomiczne ze
stosowania Super Banera IKONOS są bezdyskusyjne.
Jako wartość dodaną dla firm produkujących reklamy
z wykorzystaniem tego nośnika otrzymujemy lepsze
pozycjonowanie naszej marki jako firmy zaangażowanej
społecznie, możliwość stosowania wyższych cen i marż
przy obniżaniu kosztów, możliwość odróżnienia się od
konkurencji, dostęp do nowych rynków i nowych klientów, pozytywne i ekologiczne zmiany – podsumowuje
Paweł Stania z Atrium.
IKONOS Super Baner dostępny jest już w sprzedaży
w Atrium Centrum Ploterowe / Ikonos.
www.atrium.com.pl | www.ikonos.pl
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Nowość: rolowy MUTOH
XPERTJET 1641SR / 1682SR
Mutoh XPERTJET to najnowsza seria drukarek rolowych japońskiego producenta.
W sprzedaży dostępne są już dwa modele: XJ-1641SR i XJ-1682SR. Są to
odpowiednio drukarki cztero- (CMYK) i 8-kanałowe (2xCMYK lub CMYK LC LM LK).
Ich produktywność sięga odpowiednio aż 53 i 87 m2/h.
Rolowy Mutoh XPERTJET serii SR, jako sukcesor linii ValueJet, posiada szereg nowych rozwiązań: dwa rodzaje atramentów do wyboru: atramenty eko-solwentowe nowej generacji
z certyfikatem GreenGurad Gold lub wielokrotnie nagradzane atramenty żywiczne Mutoh
UMS z certyfikatem Eurofins Indoor Air Comfort. XpertJet przybrał atrakcyjny, nowoczesny
czarny design. Na pokładzie zaimplementowano technologię DropMaster w wersji 2
(kompensacja grubości materiału), dotykowy panel sterowania, nowe systemy prowadzenia mediów i wiele innych.
Polskim dystrybutorem drukarek MUTOH jest Atrium Centrum Ploterowe.
www.atrium.com.pl

Nowość: flatbed Mutoh
PerformanceJet PJ-2508UF
Japoński Mutoh PerformanceJet PJ-2508UF to wielkoformatowy flatbed LED-UV,
o wymiarach roboczych 2540 x 1250 mm, z ruchomą bramą karetki.
Problem z reklamacjami?

Problem z utylizacją?

Problem z dźwiganiem?

Problem z reklamacjami?
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Problem z dźwiganiem?

IKONOS SUPERBANER - rozwiązanie problemów banerów
IKONOS SUPERBANER - rozwiązanie problemów banerów

Drukarka łączy w sobie zestaw zaawansowanych funkcji, które maksymalizują wydajność: 4 wysokowydajne głowice drukujące w technologii „grayscale” (zmienna kropla
atramentu), zadruk nośników o grubości do 10 cm i maksymalnej gramaturze 50 kg/m²,
wielostrefowy stół z podsysem (o różnych rozmiarach stref), system pinów pozycjonujących, a także możliwość rozbudowy do 6 głowic drukujących, dzięki czemu wydajność
drukarki rośnie wraz z potrzebami klienta.
Dzięki zastosowanej technologii LED-UV, Mutoh PerformanceJet 2508UF jest idealnym
wyborem, pozwalającym zwiększyć wydajność i zaoferować dostęp wysokomarżowych
zleceń z użyciem koloru białego. Jest polecana drukarzom poszukujących wysokiej jakości, precyzji, wartości dodanej, możliwości realizacji specjalnych wydruków, produktywności i pozytywnego wpływu na środowisko.

Super ekologiczny baner
Klasyczne banery wykonane są z PVC. W przypadku
Super Banera wygląda to inaczej, gdyż wykonany
jest z PE, co jest potwierdzone stosowną deklaracją

W urządzenie wbudowana jest wydajna stacja robocza z oprogramowaniem EFI Fiery.

Polskim dystrybutorem drukarek MUTOH jest Atrium Centrum Ploterowe.
Cieńszy materiał to
2-3 x więcej reklam w systemie
Cieńszy materiał to
2-3 x więcej reklam w systemie

Lżejszy materiał to łatwiejsze
wnoszenie w trudno dostępne miejsca
Lżejszy materiał to łatwiejsze
wnoszenie w trudno dostępne miejsca

Mocniejszy materiał
to mniej reklamacji
Mocniejszy materiał
to mniej reklamacji
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