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Szybkość tworzenia obiektów, wysoka jakość druku 
oraz innowacyjne podejście pozwoliło firmie MASSIVit 
w bardzo krótkim czasie zdobyć dużą liczbę klientów 
(ponad 100 instalacji na całym świecie), a ich wydruki 
wielkoformatowe budzą podziw klientów końcowych 
każdego dnia. Firma zapewnia wsparcie na każdym 
etapie współpracy – od wyboru urządzenia, poprzez 
szkolenia i obsługę, zdalną pomoc, a na profesjonal-
nym serwisie kończąc. Suma powyższych argumen-
tów wpłynęła w ostatnim czasie bardzo mocno na 
logarytmiczną sprzedaż urządzeń.

tworzenie obiektów 3d w urządzeniu MASSIVit 
1800 Pro opiera się na opatentowanym i innowacyj-
nym systemie druku światło utwardzalnym żelem 
Dimengel® (ang.: gel dispensing printing - GDP). Żel 
nakładany jest rotacyjnie, warstwa po warstwie przy 
jednoczesnym utwardzaniu go dwoma lampami UV. 
Dzięki temu druk następuje w tzw. „temperaturze 
chłodnej” (50-60oC), a obiekty 3D są jednorodne i stabil-
ne. Model 1800 Pro standardowo posiada dwie głowice 

drukujące, które pracują niezależnie. Podkreślenia 
wymaga tutaj fakt, iż przy takim zastosowaniu możemy 
tworzyć dwa zupełnie różne obiekty 3D w tym samym 
czasie. Wydruki po zakończonym procesie tworzenia 
są suche, utwardzone w wybranej formie i natychmiast 
gotowe do dalszych procesów post produkcyjnych. 
Unikalna technologia druku żelem – GDP, sprawia, że 
MASSIVit jest obecnie najszybszą na świecie drukarką 
3D. Drukuje obiekty o średnicy 1 metra z prędkością 
do 35 cm/h (oś Z - wysokość/ godzinę). Dodatkowym 
unikalnym atutem technologii GDP - druku żelem 
Dimengel®, jest możliwość tworzenia obiektów w dużej 
skali. Drukarka MASSIVit 3D może drukować jednora-
zowo obiekty o wymiarach 1,45 m x 1,11m x 1,80 m 
(szer. x gł. x wys.) i wadze do 150 kg! Jeśli dany projekt 
wykracza poza wskazane powyżej wymiary, istnieje 
możliwość wydrukowania poszczególnych elementów 
osobno i połączenia ich w jeden duży obiekt. 
Dzięki właściwościom żelu Dimengel®, po utwardzeniu 
w procesie druku, modele 3D mogą być poddawa-
ne szerokiej gamie procesów wykończeniowych 
i w zależności od potrzeb – szlifowane, szpachlowane, 
malowane, oklejane, podświetlane, a nawet piaskowa-
ne. Żel Dimengel® spełnia wszelkie normy bezpie-
czeństwa użytkowania, normy środowiskowe, a także 
normy niepalności w tym normę DIN 4102 – class 
B2. Drukarka MASSIVit 1800 Pro pracuje pod kontrolą 
szybkiego i intuicyjnego oprogramowania typu RIP 
(G-CODE) do druku obiektów 3D, zawartego w pakiecie 
z urządzeniem. Przygotowanie graficzne i przestrzenne 
obiektów 3D oraz dzielenie ich na warstwy, odbywa 
się w dołączonym oprogramowaniu typu „SLICER” – 
MASSIVit Smart.

oszczędność czasu i środków
Dzięki możliwości cyfrowej obróbki i kreacji obiektów 
3D, drukarka MASSIVit może tworzyć dowolne modele 
3D, w znacznie krótszym czasie i w ramach mniej-
szych nakładów, niż w dotychczas wykorzystywanych 
technologiach, takich jak frezowanie 3D/5D czy ręczne 
modelowanie. MASSIVit to oszczędność czasu i środków:
obiekty 3D są puste w środku, przez co są lekkie 
i łatwe w transporcie,
brak odpadów poprodukcyjnych (frezowanie 3D/5D) 
i konieczności sprzątania miejsca pracy,
niski koszt energii, dzięki utwardzaniu żelu lampami 
LED UV,
eliminacja wysokich kosztów zmian w projektach (np. 
zmiana skali obiektu).

drukarka z powodzeniem znajduje zastoso-
wanie w poniższych branżach oraz rynkach:
druk obiektów 3D o dowolnej wielkości POS/POP 
– może to być nawet słoń w skali 1:1 lub stoisko sprzeda-
żowe marki „Louis Vuitton” (10x9x3m),
druk liter przestrzennych 3D (w tym całych łączonych 
napisów) oraz nietypowych logotypów,
druk ramek 3D o dowolnych kształtach i rozmiarach 
pod Soft Signage (łączenie z zadrukowanymi materiałami),
druk kopyt do termoformowania - wiele odbitek 
z jednej kopii na termoformiarce,
druk 3D najbardziej nietypowych zleceń - event’y, 
targi, itp.,
druk obiektów 3D do łączenia z 2D – billboardy, 
reklamy, przystanki autobusowe,
druk dla branży filmowej i teatralnej,
druk dla branży home decor – lampy, krzesła, stoły,
druk dla branży commercial decor - rzeźby, monu-
menty firmowe in & outdoor,
druk dla branży architektury i modelarskiej,
druk prototypów (np. samochodów w skali 1:1) 
i obiektów typu end-user (np. nowy model czajnika w kil-
kukrotnym powiększeniu).

– Nasza firma jest autoryzowanym i wyłącznym dystry-
butorem w Polsce urządzeń izraelskiej marki MASSIVit 
3D Printing Technologies Ltd. W portfolio znajduje się nie 
tylko drukarka flagowa 3D MASSIVit 1800 Pro, ale również 
drukarka eksploracyjna 3D MASSIVit 1500. W naszych 
magazynach znajduje się zapas oryginalnych żeli DIMNE-
GEL® do wszystkich dostarczanych maszyn, jak również 
świadczone są usługi napraw gwarancyjnych i pogwa-
rancyjnych przez przeszkolonych i certyfikowanych 
inżynierów. Warto też wspomnieć, iż jest wieloletnim, 
autoryzowanym i wyłącznym dystrybutorem marki 
Durst Phototechnik AG – mówi Piotr Słup-Ostrawski, 
LFP Industrial Solutions.

www.lfp-industrial.pl

ploter do druku bezpośrednio na bawełnie i poliestrze
mutoh Valuejet 1938 TX dzięki potężnym możliwościom atramentów ULTRAViSiOn 
lub diAmOnTEX, pozwala na zadruk bezpośredni na szerokiej gamie podłoży łącznie 
z tkaninami naturalnymi i sztucznymi bez potrzeby zmiany atramentów! Ten zestaw można 
będzie zobaczyć na wrześniowym Festiwaldruku.pl.
Dzięki zastosowaniu nowoczesnych atramentów takich jak ULTRAVISION TX czy DIAMONTEX, 
drukarka Mutoh ValueJet 1938TX ma możliwość zadruku bezpośredniego różnych rodzajach włókien 
tekstylnych i podłoży - tkanin naturalnych, sztucznych, celulozy i jej mieszanek, lnu, skóry sztucznej 
i prawdziwej, wiskozy i wielu innych.

Farby te dają wyjątkową odporność na pranie (nawet 25-krotne w 60 stopniach) i ścieranie. Łatwy 
i krótki proces produkcji to dodatkowa cecha, potwierdzająca zasadność cyfrowego druku na 
tkaninach. Atramenty są ekologicznie i zgodne są z wieloma standardami, m.in. STANDARD 100 firmy 
OEKO-TEX®. 

Mutoh ValueJet 1938TX korzystający ze wspomnianych atramentów, charakteryzuje się szerokością 
roboczą 191 cm i wydajnością do 73 m2/h. Urządzenie wyposażone jest w specjalistyczny system na-
ciągu i prowadzenia tkanin. Jakość i stabilność zapewnia szereg technologii japońskiego producenta, 
m.in. Intelligent Interweaving, Drop Master, VarDot. 

Urządzenie będzie dostępne na stoisku firmy Atrium Centrum Ploterowe.
www.atrium.com.pl

wydrukuj w rozmiarze xxL z efi pro 24f 
W trakcie Festiwaldruku.pl na stoisku Atrium centrum Ploterowe, jedną z największych 
prezentowanych maszyn, jeśli chodzi o rozmiar, jak i możliwości - będzie flatbed EFi Pro 24f. 
EFI Pro 24f to przemysłowy flatbed LED-UV o obszarze zadruku 2,54 m szerokości i długości 1,32 m. Nad 
4-strefowym stołem z podsysem, porusza się ruchoma brama z karetką wyposażoną w nowoczesne gło-
wice Ricoh. Pracują one w technologii zmiennej wielkości kropli (grayscale). Urządzenie drukuje w palecie 
CMYK z podwójnym kolorem białym. Wydajność drukarki sięga 107 m2/h.

- Aktualnie, najbardziej uzasadnionym wyborem jest technologia LED-UV, z racji szerokiego spektrum 
możliwości, a co za tym idzie możliwych do zdobycia rynków, niekoniecznie związanych bezpośrednio 
z poligrafią czy reklamą. Pokażemy, że na maszynie EFI Pro 24f można z powodzeniem zadrukować 
choćby skrzydło drzwiowe. I nie jest to sen przyszłości, gdyż światowy potentat meblarstwa, jakim jest 
IKEA dostarcza drzwi drukowane w Polskich fabrykach, właśnie na drukarkach EFI - mówi Paweł Stania 
z działu marketingu firmy Atrium Centrum Ploterowe, dystrybutora drukarek EFI.

Maszyna posiada funkcję „multiboard”, czyli możliwość jednoczesnego druku różnych prac na różnej wiel-
kości formatek. Dodatkowo strefy podsysu o standardowych rozmiarach eliminują potrzebę dodatkowego 
maskowania. Zadruk może się odbywać od krawędzi do krawędzi na materiałach i obiektach o grubości 
do 5 cm.

- Zaletą produkcyjnych maszyn LED, takich jak EFI, jest bezpośredni zadruk materiałów. Dla branży 
reklamowej będzie to zadruk kartonu POS, dla branży dekoratorskiej będzie to szkło, kamień lub drewno. 
Z szerokich możliwości urządzenia skorzystają przykładowo także meblarze lub dekoratorzy. Fronty, panele 
podłogowe i elewacyjne, blaty, drzwi, framugi, parapety, sufity, szkła dekoracyjne… to wszystko można „cu-
stomizować” za pomocą technologii LED-UV. Dzięki cyfryzacji produkcji, możliwe jest dostarczanie zarówno 
indywidualnych, spersonalizowanych wzorów, jak i nakładowej produkcji – reasumuje Paweł Stania.

www.atrium.com.pl

fabryka ikonos na festiwaldruku.pl
Goście wrześniowych targów będą mieli okazję zapoznać się z szeroką ofertą możliwości 
polskiej fabryki materiałów samoprzylepnych i powlekanych iKOnOS.
Powiedzenie „dobre, bo polskie” sprawdza się po raz kolejny, dzięki IKONOS. Zespół z opolskiej fabryki 
z optymizmem patrzy w przyszłość, jak i z dumą wstecz. 

- Na międzynarodowych targach FESPA, co roku zdobywamy wiele nowych, zagranicznych kon-
taktów, jak i kontraktów. Oznacza to, że jesteśmy rozpoznawalni zarówno w Europie Zachodniej, jak 
i coraz częściej w Europie Wschodniej. Na naszej mapie odbiorców dodajemy kolejne zagraniczne rynki, 
przez co lista krajów, do której trafiają materiały z dumnym „Made in Poland”, przekracza 60 pozycji. 
Nasz międzynarodowy zespół biegle posługuje się kilkoma językami m.in. angielskim, włoskim, francu-
skim, rosyjskim, ukraińskim, arabskim, dzięki czemu nasi klienci mogą otrzymać fachowe informacje 
produktowe w języku ojczystym. 

Nie inaczej się dzieje na rodzinnym rynku, m.in. dzięki takim wydarzeniom jak targi poligrafii reklamo-
wej, gdzie i w tym roku będziemy obecni i z dumą zaprezentujemy jakość naszych wyrobów lokalnym 
przedsiębiorcom – mówi Paweł Stania z działu marketingu Atrium Centrum Ploterowe.

IKONOS każdego dnia produkuje kilkadziesiąt tysięcy metrów bieżących materiałów samoprzylep-
nych i powlekanych wykorzystywanych w wielu branżach, od poligrafii i reklamy, przez dekoracje, po 
nietypowe zastosowania. 

- Na naszej linii produkujemy kilkadziesiąt materiałów w różnych wariantach, rozmiarach i kombina-
cjach, przykładowo różniących się powłoką czy zastosowanym klejem. Portfolio produktów rozwijamy 
z każdym miesiącem, obserwując rynek. Naszą ideą zawsze było pójść dwutorowo, to znaczy tworzyć 
nie tylko dobre produkty „dla każdego”, ale także materiały dedykowane. Jako producent mamy możli-
wość opracować i dostarczać customizowany materiał odpowiadający potrzebom produkcyjnym da-
nego odbiorcy. Dlatego też zapraszamy do rozmów na naszym stoisku podczas imprezy w Warszawie, 
jak i każego dnia w naszej fabryce w Opolu – zachęca Paweł Stania.

www.ikonos.pl

massiVit 3D – 
kolejny etap  
w roZwoju twojego 
prZeDsiębiorstwa
massIVit 3d Printing technologies Ltd. to izraelska firma, która specjalizuje 
się w rozwiązaniach wielkoformatowego druku 3d. Na chwilę obecną jest 
producentem największych na świecie drukarek 3d, które znajdują zastosowanie 
w reklamie, handlu, projektach typu end-user oraz scenografii. 


