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ATRIUM POMAGA ZDOBYĆ DOFINANSOWANIE

Dofinansowanie na innowacje
Kredyt na innowacje technologiczne to instrument wspar-
cia finansowego mający na celu podniesienie innowacyjności 
i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 
poprzez umożliwienie im wdrożenia innowacji technologicz-
nych, będących wynikiem własnych prac B+R lub wynikiem prac 
B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu.

Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi premia technologiczna sta-
nowiąca spłatę części kredytu technologicznego, udzielonego 
przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej.

Atrium Centrum Ploterowe pomoże Ci zrealizować ten projekt.

Zainteresowany? Skontaktuj się z nami.

Pomagamy w zorganizowaniu dofinansowania 
na nasze maszyny.
Pomogliśmy w ten sposób wielu zadowolonym 
klientom.

Sprawdź jakie Atrium ma 
nowe dotacje na plotery!

Dlaczego warto korzystać z serwisu ploterów firmy Atrium?

•	 zmieniamy się dla Ciebie - wsparcie serwisowe przez WWW
•	 jedyny serwis ploterów posiadający certyfikat ISO 9001:2015
•	 jedyny autoryzowany serwis ploterów Mutoh w Polsce
•	 naprawy realizowane są zgodnie z procedurami producentów
•	 certyfikowani serwisanci szkoleni m.in. w fabrykach Mutoh, Summa, a  także 

u producentów oprogramowania, np. Onyx
•	 najnowsze firmware producentów
•	 techniczne wsparcie on-line
•	 magazyn części zamiennych o wartości 1 mln zł
•	 sprzedaż alternatywnych części w konkurencyjnych cenach
•	 zamówienia części w procedurze „Red Order” w 48h
•	 telefoniczna pomoc techniczna do godz. 19:00
•	 szkolenia: “Dbaj o swój ploter”
•	 flota samochodów serwisowych
•	 krótkie terminy realizacji - średni czas naprawy - 3 dni
•	 możliwość negocjacji cen, rabaty dla stałych klientów
•	 kontrakty serwisowe

Serwis ploterów
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IKONOS eFormatyzacja
Kupuj płyty w całości lub cięte na formatki...
...nawet 6 x 6 cm

Poprzez platformę on-line Ikonos eRozkroje, nasi klienci otrzymują do-
stęp do szerokiej oferty płyt PVC, PLEXI, kompozytowych, itd. Usługa 
formatyzacji pozwala optymalnie rozplanować cięcie płyt na formatki.

Posiadamy najnowocześniejszą piłę w Polsce, z chłodzeniem narzędzia.
Formatki zamawiane w IKONOS cechują się najwyższą precyzją cięcia.

IKONOS B2B:  kupuj on-line na www.ikonos.pl
Niższe ceny dla zalogowanych

Poprzez platformę IKONOS B2B masz dostęp do całej naszej oferty, którą 
łatwo przeszukasz dzięki inteligentnej wyszukiwarce. 
Co więcej... po zalogowaniu otrzymasz atrakcyjne RABATY!

Outlet, wyprzedaże i inne korzyści

W IKONOS B2B znajdziesz także atrakcyjne promocje, program  
lojalnościowy (punkty wymienisz na rabaty lub nagrody), statusy zamó-
wień, e-faktury!

Okazje
i wyprzedaże
w OUTLECIE

Zalogowani
płacą mniej!

Made in Poland

Polska fabryka 
CIąGłY ROZWój

Ikonos to pierwszy i jedyny, polski producent materiałów do druku wielkofor-
matowego. Linia produkcyjna zlokalizowana jest w Opolu, gdzie znajduje się 
także siedziba i zarząd przedsiębiorstwa.

IKONOS współpracując z największymi światowymi dostawcami, stosuje 
surowce o najwyższej jakości, dzięki czemu produkty IKONOS są częst\o na-
gradzane na targach i wystawach w kraju i zagranicą, a sama marka IKONOS 
szybko zdobyła uznanie wśród odbiorców na całym świecie.  

Aktualnie firma IKONOS prowadzi sprzedaż do przeszło 40 krajów na świecie.

Rozbudowujemy się dla Was. Tworzymy nowe magazyny i hale o sumarycz-
nej powierzchni ponad 10 000m2. Niedługo zostanie oddane do użytku nowe 
Centrum Demonstracyjne oraz Centrum Badawczo Rozwojowe. Dynamika, 
innowacyjność, jakość, wyznaczanie nowych trendów, zaspokajanie potrzeb 
klientów, szybkość reakcji, wiedza i doświadczenie to atuty, które definiują 
markę IKONOS.

Leasing oraz dotacje
Współpracujemy z najlepszymi firmami LEASINGOWYMI, dzięki czemu zapewniamy komplek-
sową obsługę w zakresie finansowania zakupu ploterów i innych urządzeń.

Wspólnie z naszą doświadczoną firmą konsultingową, pomagamy w zdobyciu DOTACjI UNIj-
NYCH, na zakup sprzętu do druku wielkoformatowego, takiego jak plotery solwentowe, plo-
tery UV i inne. Kompleksowa oferta w zakresie pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych do-
tyczy wszystkich etapów od analizy, przez przygotowanie wniosków i nadzór, po rozliczenie 
projektów.
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japońskie technologie

Dlaczego plotery Mutoh?

Poznaj cechy ploterów Xpertjet z serii Pro
•	 Nowa technologia I-screen weaving zapewniająca wyjątkową jakość druku, bez efektu paskowania. 
•	 Plotery wyposażono w nowe, ultra-szerokie głowice drukujące piezo Mutoh AccuFine o zmiennej wielkości kropli, które zapewniają najwyższą w 

swojej klasie dokładność druku (pozycjonowanie kropli).
•	 Nowe profesjonalne i bardzo łatwe  w obsłudze oprogramowanie RIP MUTOH VerteLith.
•	 Dzięki nowej technologii VerteLith Clear Tone Screening plotery Mutoh serii PRO dają możliwość wydruku najgładszych przejść tonalnych oraz ideal-

nych odcieni np. skóry.
•	 Plotery Mutoh Xpertjet z serii PRO są ponad 2 razy szybsze od swoich poprzedników, przy zachowaniu najwyższej jakości wydruków

Stare przysłowie mówi „jeżeli coś jest do wszystkiego, jest do...”. Firma Mutoh od lat z sukcesem przekonuje, że systemy drukująco-tnące powinny być zło-
żone z dwóch niezależnych urządzeń: plotera drukującego i plotera tnącego. Dlaczego?

1. Plotery Mutoh XpertJet współpracują z ploterami tnącymi (np. Summa Cut, Mutoh ValueCut) w sposób automatyczny. Zintegrowane oprogramowanie 
pozwala na ploterze drukującym zadrukować znaczniki cięcia. Wprowadzony wydruk do plotera tnącego jest rozpoznawany poprzez optyczny / laserowy 
system pozycjonowania umożliwiający cięcie np. po obrysie zadrukowanej grafiki lub też wycinając obrysy etykiet.

2. Zarabiaj podwójnie: podczas druku na ploterze, w tym samym czasie możesz wycinać prace 
dla drugiego klienta.

3. Oszczędzaj czas: wydrukowaną pracę możesz wyciąć w dowolnym momencie po zdjęciu z dru-
karki, przez co w przeciwieństwie do „uniwersalnego” plotera drukująco-tnącego możesz zmieniać priorytety produkcji. Przykładowo: w czasie produkcji 
etykiet, możesz na ploterze drukującym Mutoh Valuejet wydrukować grafikę „na już” przerywając produkcję naklejek. Ich wycięciem ploter tnący może się 
zająć później, gdyż wydruk nie musi być założony na ploterze drukująco-tnącym od początku procesu druku do końca procesu cięcia.

4. Oszczędzaj czas i koszty: nie musisz czekać aż świeży wydruk wyschnie na drukarce aby go wyciąć. Możesz to zrobić za godzinę lub za tydzień, a w 
międzyczasie drukować kolejne projekty.

5. Dwa niezależne urządzenia: w przypadku jakiejkolwiek awarii możesz nadal pracować na drugim urządzeniu i zarabiać. Wyobraź sobie co się dzieję na 
„uniwersalnym” ploterze drukująco-tnącym innej marki gdy awarii ulega np. moduł cięcia... nie możesz ani drukować, ani ciąć, a przez to zarabiać!

6. Dwa plotery w cenie jednego! Cena zestawu 2 niezależnych urządzeń (plotera Mutoh Valuejet i plotera tnącego) jest porównywalna z maszynami 2 w 1!

Certyfikaty
jakość jest hasłem przyświecającym firmie Mutoh. Wiemy, że powodzenie naszych klientów zależy od niezawodności naszych urządzeń. 
Na każdym etapie procesu produkcji firma Mutoh wpływa na swoją istotność poprzez certyfikowany kompleksowy system zarządzania 
jakością ISO 9001 oraz system zarządzania środowiskowego ISO14001. Wszystkie produkty Mutoh są zgodne z wytycznymi UE w zakresie 
ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy dla właścicieli i operatorów maszyn.

Najbardziej ekologiczny ploter na rynku!

Certyfikowane
atramenty
MUTOH UMS11

3 tryby cięcia: nacinanie, 
przecinanie na wylot, cięcie po 
obrysie

Prędkość cięcia do 
1530mm/s

Nacisk noża do 600g

automatyczna współpraca z ploterami tnącymi.

Piezo
Variable Drop
(Zmienna kropla)

Precyzyjna regulacja 
rolek dociskowych
na delikatnych materia-
łach

Wysokomarżowe wydruki 
do wewnątrz!
Atramenty Mutoh UMS są w pełni ekologiczne, gdyż spełniają rygorystyczne europejskie normy 
oraz posiadają pisemny, stosowany w Europie certyfikat Eurofins Indoor Air Comfort.

Dobrze wiemy, że największe marże uzyskuje się na 
wysokojakościowych, bezpiecznych wydrukach do 
wewnątrz. Wybierając ploter Mutoh Valuejet lub 
Xpertjet z ekologicznymi, certyfikowanymi atra-
mentami Mutoh UMS, możecie Państwo drukować 
grafiki (np. tapety, obrazy, plakaty, oznakowanie) dla 
przedszkoli, szkół, szpitali, sklepów i innych miejsc 
użyteczności publicznej.

Nic nie stoi na przeszkodzie abyście drukowali Pań-
stwo także wysokomarżowe grafiki dla klientów 
końcowych do ich mieszkań. Pozwala na to specjal-
ny certyfikat niskiej emisji GreenGuard Gold.

Bezpieczne, pionowe systemy workowe
Główną zaletą worków z atramentem jest ich hermetyczność. Oznacza to, że atrament nie ma kontaktu z powietrzem, a co za tym idzie jego skład 
pozostaje niezmienny  w czasie przechowywania i eksploatacji. Po drugie atramenty są degazowane.  Trzecią zaletą jest to, że operator nie ma kontaktu 
z samym atramentem, co czyni pracę czystą dla urządzenia i przyczynia się do wzrostu komfortu pracy operatora (brak rozlanego tuszu, czyste ręce).

Nowy sposób przechowywania atramentów oprócz czynnika jakościowego wprowadza też czynnik ekonomiczny. Worek instaluje się w specjalnym 
adapterze w pozycji pionowej. Takie rozwiązanie pozwala na spłynięcie 100% zawartości worka do maszyny. W konkurencyjnych rozwiązaniach 
o układzie poziomym jest to niemożliwe - zachodzi tam strata atramentu od 10 do 30%, gdyż tyle tuszu pozostaje w kasecie! 

Dzięki pionowej pozycji potrzebujemy także mniej miejsca za ploterem, dzięki czemu pozostaje więcej cennej przestrzeni do wykorzystania.

jesteś

Twoja konkurencja jeszcze nie.

CERTYFIKAT EN-71

I-screen weaving + AccuFine + VerteLith
= zupełnie nowe możliwości i najwyższa
wśród ploterów eko-żywicznych 
jakość druku

Wyższa prękość i jeszcze lepsza
jakość wydruków oznacza, że nowe 
plotery Mutoh, to inteligentne
i niezwykle precyzyjne uządzenia

Najlepsze z możliwych 
wsparcie techniczne 
poprzez rejestrację na
stronie www Mutoh

TECHNOLOGIA NAZWA OPIS

AccuFine
Nowe ultra-szerokie głowice drukujące piezo Mutoh AccuFine o zmiennej 
wielkości kropli, które zapewniają najwyższą w swojej klasie dokładność 
druku (pozycjonowanie kropli).

Feed Master

Automatyczna kalibracja przesuwu materiału, ploter automatycznie 
sprawdza grubość materiału, druk bez „paskowania”. Nie ma wtedy zna-
czenia czy ploter drukuje na cienkiej folii, czy grubym banerze. Zawsze 
zachowana jest najwyższa jakość druku i nie ma potrzeby kalibracji 
grubości materiału.

Drop Master

Plotery Mutoh automatycznie dostosowują sposób wystrzeliwania po-
szczególnych kropli atramentu aby trafiały w cel zarówno podczas druku 
jedno jak i dwukierunkowego niezależnie od materiału, rozdzielczości                    
i prędkości.

Media Tracker

Skan pozostałej długości mediów na rolce. 
Ploter automatycznie sprawdza, czy wydruk zmieści 
się na materiale pozostałym na rolce. Nawet 
po jej zdjęciu i ponownym założeniu.

Listwy dociskowe z rolkami. Gwarantują równomierny docisk i posuw materiału na całej szerokości mediów. Dodatkowo listwy ograniczają możliwość falowania 
i podnoszenia się mediów w czasie druku. Plotery Mutoh gwarantują wysoką precyzję wydruku nawet bardzo długich plików. Dokładność przesuwu materiału PF: 
±0,25 mm lub ±0,1%. Dokładność przesuwu karetki CR: ±0,25 mm lub ±0,1%. Dokładność przesunięcia materiału „Slant”: ± 2 mm / 30 m. Precyzyjna i bezobsłu-
gowa metalowa taśma posuwu karetki (nie gumowy pasek zębaty) gwarantuje stabilną i szybką pracę przez wiele lat. Mutoh Status Monitor (MSM) to aplikacja 
dedykowana dla urządzeń mobilnych z systemem Android, telefonów iPhone, tabletów. iPad oraz komputerów PC.  Pozwoli na zdalne monitorowanie i sterowanie 
ploterem Mutoh Xpertjet znajdującym się w sieci lokalnej firmy (Wi-Fi, LAN). Automatyczne wykrywanie i kompensacja zatkanych dysz, pozwalająca na druk 
najwyższej jakości nawet w sytuacji zużycia części dysz w głowicy.

ZObACZ CO wyróżNIA PlOtEry MutOh NA tlE KONKurENCJI

Wymiana kasety na atrament w czasie druku, 
bez potrzeby restartowania plotera

Podświetlenie obszaru roboczego
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Tapety
TYP NAZWA ROZMIARY GRAMATURA OPIS

TAPETY 3D IKONOS WALL-ART 
PREMIUM

1.067 x 
50 m

od 265 g/m2

do 315g/m2

Tapeta na podkładzie flizelinowym z domieszką PCV.  Wzory: ANTIQUE, CUPRUM, 
FINE ANTIQUE, FINE STRAP, GOLD, PEARL, SILVER, STRAP, TEXTILE.

TAPETA
Z ATESTEM PZH

IKONOS WMT 
200+ / 300+

1.05 x 30 m
160 g/m2

200 g/m2

Ikonos - europejska produkcja. Wysokiej jakości tapeta na bazie włókniny, do 
druku UMS z certyfikatem, solwentem, lateksem i UV. Łatwa aplikacja.

TAPETY 3D IKONOS WALL-ART 1.07 x 50 m 265 g/m2

Tapety gładkie i strukturalne na bazie fizeliny.
Certyfikat trudnopalności Bs1, d0. Atest B1.
Wzory: FROSTED, LEATHER, ROCK, SALT, WOOD, WALL-ART, SMOOTH, BLAZE, 
CANVAS NOWOŚĆ.Druk UMS, eko-solwentowy, lateksowy i UV.

TAPETA
LATEX & UV 

IKONOS WMT 
130 VSC

1.10 x 
50 / 150 m

130 g/m2 Papierowa, przyjazna środowisku, biodegradowalna tapeta 
bez PVC. Długie nawoje. Do zadruku w tech. Latex i UV

jesteś

Twoja konkurencja jeszcze nie.

Zastosuj kombinację: 
atestowany atrament Mutoh UMS + tapeta Ikonos
Uzyskasz ekologiczny produkt przeznaczony do wewnątrz.

jedyny, naprawdę ekologiczny ploter na rynku, z certyfikatami EU i niskim zużyciem energii

Mutoh Xpertjet 1641SR

Mutoh Xpertjet 1641SR
Atrament   MUTOH UMS lub MUTOH MS41
Kolory  CMYK
Technologie  Mutoh DropMaster 2,
  Mutoh Intelligent Interweaving,
  zmienna kropla 3.5 - 35 pL
Szer. materiału 1625 mm
Szer. zadruku 1615 mm
Rozdzielczość max. 1440 x 1440 dpi
Prędkość  max. 53 m2/h

NOWOŚĆ

2920

2920

Drop mass range 5.1 - 16.6 pl
Speed Production

720 x 720 dpi - 2
 p

1638X

Built to Perform1638X

485C 021C 109C 368C 355C 321C Reflex Blue 2685C

Sample Text 14 point
Sample Text 12 point
Sample Text 10 point

Sample Text 8 point
Sample Text 6 point

Sample Text 4 point

All trademarks shown and mentioned are property of their respective owners

Nowy, dotykowy panel sterowania Druk kolorów korporacyjnychNowe rolki dociskowe z regulacją Nowy, łatwy system zakładania rolki przez jedną osobę

Dlaczego warto wybrać Mutoh XPERTjET? 

1. Najlepsze rozwiązania przez lata sprawdzone w drukarkach linii Valuejet X
2. Dwa rodzaje atramentów do wyboru: 

•	 atramenty eko-solwentowe nowej generacji z certyfikatem GreenGurad Gold 
•	 atramenty żywiczne Mutoh UMS z certyfikatem Eurofins Indoor Air Comfort 

3. Ulepszona konstrukcja: nowe rolki dociskowe, systemy nawijające, wielojęzykowy 
panel sterowania OLED, itd.

4. Ulepszona technologia kompensacji grubości materiału - Mutoh DropMaster 2.
5. Automatyczna kalibracja grubości mediów
6. Automatyczny pomiar zużycia rolki z materiałem

2 rodzaje certyfikowanych
atramentów do wyboru:
eko-solwentowe lub żywiczne

Duże kasety na worki, 
zmniejszające cenę 
jednostkową za atrament Japońskie technologie: 

DropMaster 2, 
Intelligent 
Interweaving, 
VarDot

Piezo
Variable Drop
(Zmienna kropla )

Bezobsługowa, automatyczna
kalibracja za pomocą 
wbudowanego czujnika 
laserowego

Oświetlenie
obszaru
roboczego

Ulepszona,
bezśrubowa
konstrukcja stołu

Ulepszona konstrukcja 
podstawy, ograniczająca 
wstrząsy

Media Tracker

Feed Master

Kompensacja 
zatkanych dysz

Panel
sterowania
OLED

Zdalne zarządzenie za 
pomocą smartfona

4 kolory:

ATRAMENTY ŻYWICZNE z Certyfikatem

NOWOŚĆ

Płótna
NAZWA ROZMIARY GRUBOŚĆ OPIS

Canvas EDWARD SIHL 0.914; 1.067; 1.37x 15 m 400g, 510µ

Bardzo wysokiej jakości płótno, do reprodukcji obrazów oraz wszelkich 
dekoracji wewnętrznych. Splot imituje płótno malarskie. Szeroko uży-
wane w szkołach, hotelach, galeriach, muzeach, centrach kulturowych 
i handlowych. Druk eko; mild; solwent; UV; lateks. Żywa kolorystyka.

IKONOS POLI 240 półbłysk/
mat

0.914, 1.07, 1.27, 1.52 x 30 m 240 g/m2

Bardzo wysokiej jakości, śnieżno-białe, poliestrowe płótno do repro-
dukcji obrazów, fotografii, dekoracji, itd. Zadruk solwentowy. Żywe 
kolory bez lakierowania.

CANVAS IKONOS POLY/
COTTON 

0.914, 1.07, 1.27, 1.52 x 30 m 240 g/m2

Najwyższej jakości, śnieżno-białe płótno. Materiał jest mieszanką po-
liestru 70% i bawełny 30%. Płótno idealnie nadaje się do reprodukcji 
obrazów, fotografii, dekoracji. 

IKONOS POLI GOLD/SILVER 1.07/1.52 x 30 m 240 g/m2 Bardzo wysokiej jakości, ZŁOTE lub SREBRNE, poliestrowe płótno do 
reprodukcji obrazów, fotografii, dekoracji. 

Do druku eko-solwentem używaj zawsze 
Canvasu z lekko błyszczącą powłoką. 
Pozwoli to uzyskać nasycone kolory.

Canvas po zadruku pigmentem zabezpiecz
laminatem płynnym. Pozwoli to
uzyskać wyraziste kolory i zabezpieczy
wydruk przed zniszczeniem.

jedyny, naprawdę ekologiczny ploter na rynku, z certyfikatami EU i niskim zużyciem energii

Mutoh Xpertjet 1682SR        

Mutoh Xpertjet 1682SR
Atrament   MUTOH UMS lub MUTOH MS41
Kolory  CMYK lub CMYK LC LM LK
Technologie  Mutoh DropMaster 2,
  Mutoh Intelligent Interweaving,
  zmienna kropla 3.5 - 35 pL
Szer. materiału 1625 mm
Szer. zadruku 1615 mm
Rozdzielczość max. 1440 x 1440 dpi
Prędkość  max. 87 m2/h

Nowoczesny, funkcjonalny design Automatyczne podawanie ilości 
materiału pozostałego na rolce

Nowe rolki dociskowe z regulacją Nowe nawijarki 30 i 40 kg Nowy system atramentowy

Unikalne, nowe rozwiązania w Mutoh XPERTjET:  

1. Pionowe adaptery atramentowe wielokrotnego użytku, z zewnętrznymi slotami na 
karty chipowe i ledowymi wskaźnikami poziomu atramentu.

2. DropMaster w wersji 2 - w pełni automatyczna kompensacja grubości materiałów.
3. Dwa rodzaje atramentów do wyboru: żywiczne Mutoh UMS i eko-solwentowe MS41
4. Lepsza obsługa: wielojęzyczny panel OLED, ułatwiony dostęp do podzespołów, 

oświetlenie obszaru roboczego, nowe rolki dociskowe i systemy nawijające, uprosz-
czony system zakładania rolek przez jedną osobę, obsługa mobilna i wiele innych.

5. Nowy sposób szybkiego zakładania rolek.
6. Automatyczne wykrywanie i kompensacja zatkanych dysz.

2 rodzaje certyfikowanych
atramentów do wyboru:
eko-solwentowe lub żywiczne

Duże kasety na worki, 
zmniejszające cenę 
jednostkową za atrament Japońskie technologie: 

DropMaster 2, 
Intelligent 
Interweaving, 
VarDot

Piezo
Variable Drop
(Zmienna kropla )

Bezobsługowa,
automatyczna
kalibracja

Oświetlenie
obszaru
roboczego

Media Tracker

Największa na rynku grubość materiału, do 2,8mm Największa na rynku grubość materiału, do 2,8mm

Feed Master

Kompensacja dysz

Ulepszona konstrukcja 
podstawy, ograniczająca 
wstrząsy

Ulepszona,
bezśrubowa
konstrukcja stołu

Panel
sterowania
OLED

Zdalne zarządzenie za 
pomocą smartfona

4 (2 x CMYK) lub 
7 kolorów (CMYK LC LM):

NOWOŚĆ

ATRAMENTY ŻYWICZNE z Certyfikatem

NOWOŚĆ
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NAZWA POW. KLEJ ROZMIARY GRUBOŚĆ

BRICK STICK BŁYSK/MAT
ultra-mocny
BEZBARWNY

1.27 m 140 µ

FOLIA POLIPROPYLENOWA IKONOS PROFIFLEX PRO 
GPT PP60

BŁYSK BEZBARWNY 1.05, 1.37 x 50 m 100 µ

BLACK BOARD BŁYSK BEZBARWNY 1.05, 1.37, 1.60 x 50 m 170 µ

FOLIA IKONOS PROFIFLEX PRO GPT/CLR 100+ 
ANTIBACTERIAL 1,05X50 AIR

BŁYSK -
biała lub 
przezro-
czysta

BEZBARWNY 1,05 x 50 m 100 µ

Folie specjalne IKONOS Wybierając folie polimerowe 
wydłużasz czas ekspozycji. 

Polska produkcja,
konkurencyjna cena!

NAZWA POW. KLEJ ROZMIARY GRUB.

Folia samochodowa, wylewana Proficast S38 /E38
NOWOŚĆ: Proficast GT38SL - folia wylewana z klejem typu „slider”.
Folie PREMIUM. Do głębokich przetłoczeń 3D. Długi czas pozycjonowania.

BŁYSK
PEŁNY /
KANALIK / 
SLIDER

1.37, 1.52 x 50 m 50 µ

Folia samochodowa, wylewana AE38C 
Folie PREMIUM. Do głębokich przetłoczeń 3D. Długi czas pozycjonowania.

BŁYSK
PEŁNY/
KANALIK

1.37, 1.52 x 50 m 50 µ

Folia IKONOS Profiflex MRT D160+ LINO
Folia polimerowa samoprzylepna o strukturze płótna Canvas. Leży płasko na ploterze.

MAT
BEZBARWNY
USUWALNY

1.05 x 30 m 160 µ

Folia IKONOS Profiflex MRT WF160 AIR+
Chropowata, antypoślizgowa powierzchnia (R9). Aplikacja na podłogi i na ściany.

MAT
BEZBARWNY
USUWALNY

1.37 x 30 m 160 µ

Folie samochodowe i specjalne Wybierając folię podłogową WF200 
oszczędzasz czas, gdyż nie musisz już 
jej laminować.

jedyny, naprawdę ekologiczny ploter na rynku, z certyfikatami EU i niskim zużyciem energii

Mutoh Xpertjet 1641SR Pro
ATRAMENTY ŻYWICZNE z Certyfikatem

jedyny, naprawdę ekologiczny ploter na rynku, z certyfikatami EU i niskim zużyciem energii

Mutoh Xpertjet 1341SR Pro        
ATRAMENTY ŻYWICZNE z Certyfikatem

Mutoh Xpertjet 1641SR Pro
Atrament   MUTOH UMS lub MUTOH MS41
Kolory  CMYK
Technologie  Głowica drukująca AccuFine
  Feed Master
  Media Tracker
  Mutoh Intelligent Interweaving,
  zmienna kropla 3.8 - 24 pL
Szer. materiału 1625 mm
Szer. zadruku 1615 mm
Rozdzielczość max. 1200 x 1200dpi
Prędkość  max. 41,8 m2/h
Grubość materiału do 2,8mm

PREMIERA

Nowa linia Mutoh XpertJet Pro Nowe głowice AccuFine4 poziomy wysokości głowicy Nowy system zakładania rolki 
przez 1 osobę

Podświetlenie LED

Dlaczego warto wybrać Mutoh XPERTjET PRO? 

Plotery wyposażono w nowe, ultraszerokie głowice drukujące piezo Mutoh AccuFine o 
zmiennej wielkości kropli, które zapewniają najwyższą w swojej klasie dokładność druku 
(pozycjonowanie kropli). Poza tym plotery są wyposażone w profesjonalne i co najważ-
niejsze bardzo łatwe w obsłudze oprogramowanie RIP MUTOH VerteLith. W połączeniu z 
nową, opatentowaną technologią I-screen weaving (druk bez paskowania), głowice piezo 
zapewniają wyjątkową jakość druku także przy wyższych prędkościach produkcyjnych. Po-
nadto nowe plotery Mutoh charakteryzują się automatyczną kalibracją przesuwu materiału 
(Feed Master) oraz funkcją Media Tracker, umożliwiającą automatyczne sprawdzenie ile 
materiału pozostało na rolce. Ploter może być opcjonalnie wyposażony w ciężki system 
rozwijająco-nawijający do 100 kg.

2 rodzaje certyfikowanych
atramentów do wyboru:
eko-solwentowe lub żywiczne

Duże kasety na worki, 
zmniejszające cenę 
jednostkową za atrament

4 kanały
na atrament

Japońskie technologie: 
DropMaster 2, 
Intelligent 
Interweaving, 
VarDot

Piezo
Variable Drop
(Zmienna kropla)

Nowa szersza 
głowica AccuFine, 
więcej dysz.

Bezobsługowa,
automatyczna
kalibracja

Oświetlenie
obszaru
roboczego

Ulepszona,
bezśrubowa
konstrukcja stołu

Ulepszona konstrukcja 
podstawy, ograniczająca 
wstrząsy

Media Tracker

Feed Master

Automatyczna 
kompensacja
zatkanych dysz

Panel
sterowania
OLED

Zdalne zarządzenie za 
pomocą smartfona

4 kolory

Mutoh Xpertjet 1341SR Pro
Atrament   MUTOH UMS lub MUTOH MS41
Kolory  CMYK
Technologie  Głowica drukująca AccuFine
  Feed Master
  Media Tracker
  Mutoh Intelligent Interweaving,
  zmienna kropla 3.8- 24 pL
Szer. materiału 1371 mm
Szer. zadruku 1361 mm
Rozdzielczość max. 1440 x 1440 dpi
Prędkość  max. 41,9 m2/h

Rolki dociskowe na całej 
szerokości

3 poziomy wysokości głowicyŁatwa konserwacja Automatyczne podawanie ilości 
materiału pozostałego na rolce

Nowy panel sterowania

Przewagi Mutoh XPERTjET PRO:  

1. Plotery Mutoh Xpertjet z serii PRO są ponad 2 razy szybsze od swoich poprzedni-
ków.

2. Dzięki nowej technologii VerteLith Clear Tone Screening plotery w serii PRO dają 
możliwość wydruku najlepszych przejść tonalnych i idealnych odcieni skóry.

3. Zastosowane w ploterach duże kasety z wymiennymi ekonomicznymi i degazowa-
nymi wkładami workowymi, zmniejszają cenę jednostkową za atrament.

4. Pozostałe cechy szczegółne: podświetlenie stołu LED, nowe regulowane rolki do-
ciskowe, automatyczna kalibracja grubości mediów przy druku dwukierunkowym, 
automatyczna kompensacja zatkanych dysz oraz nowy dotykowy panel sterowania.

5. Regulacja rolek docikowych pozwala na druk na delikatnych materiałach

PREMIERA
Japońskie technologie: DropMaster X, głowica AccuFine 
Intelligent Interweaving, VarDot zapobiegające paskowaniu

Najwyższa jakość druku wśród 
ploterów „eko” na rynku

Najlepsze w swojej klasie przejścia 
tonalne i odcienie skóry, dzięki 
technologii VerteLith Clear Tone 
Screeaning

Nowe, rewolucyjne oprogramowanie 
Vertelith

Druk zmienną kroplą

Bardzo niski 
koszt druku

Nowa szersza głowica 
AccuFine

Podświetlany stół 
roboczy

3 regulowane poziomy
wysokosci głowicy

Automatyczne
systemy rolkowe

Największa na rynku grubość materiału do 2,8mm
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1. Plotery Mutoh Xpertjet współpracują z ploterami tnącymi (np. Sum-
ma Cut) w sposób automatyczny. Za pomocą oprogramowania, któ-
re integruje oba plotery, można wydrukować na ploterze rolowym 
znaczniki cięcia, które są później automatycznie rozpoznawane 
przez ploter drukujący. 

2. Zarabiaj podwójnie: podczas druku na ploterze, w tym samym czasie 
możesz wycinać prace dla drugiego klienta.  

3. Oszczędzaj czas: wydrukowaną pracę możesz wyciąć w dowolnym 
momencie po zdjęciu z drukarki, dzięki czemu w przeciwieństwie do 
„uniwersalnego” plotera drukująco-tnącego możesz zmieniać prio-
rytety produkcji i oszczędzać czas.

4. Oszczędzaj czas i koszty: nie musisz czekać, aż świeży wydruk wy-
schnie na drukarce aby go wyciąć. Możesz to zrobić za godzinę lub 
za tydzień, a w międzyczasie możesz nadal używać plotera druku-
jącego!

5. Dwa niezależne urządzenia: w przypadku jakiejkolwiek awarii mo-
żesz nadal pracować na drugim urządzeniu i zarabiać. 

6. Dwa plotery w cenie jednego! Cena zestawu 2 niezależnych urzą-
dzeń (plotera Mutoh Xperjet i plotera tnącego Summa) jest porów-
nywalna z maszynami 2 w 1!

ploter drukujący

ploter tnący

ploter drukująco-tnący

DruK DruK DruK DruK DruK
SChNIĘCIE CIĘCIE CIĘCIE CIĘCIE

DruK SChNIĘCIE DruKCIĘCIE SChNIĘCIE

Dlaczego 2 plotery: tnący i drukujący są lepsze od 1 plotera tnąco-drukującego ?

Mutoh Xpertjet 1641SR
+ Summa S One 120

Idealny zestaw do oklejania samochodów

Zestaw drukująco-laminujący 1.3 m

Mutoh Valuejet 628 Summa S One 60 Mutoh Xpertjet 1341 SR Pro Neolt Shield

Wszechstronny zestaw dla agencji reklamowej

Zestaw drukująco-tnący 1.6 m

C
D

Idealny zestaw do produkcji naklejek

Zestaw drukująco-tnący 62 cm

2 niezależne, współpracujące
ze sobą urządzenia

Drukarka wielkoformatowa 
1.37 m z atramentami 
żywicznymi

Laminator rolowy-pneumatyczny
pracujący w 2 trybach:
na zimno / na ciepło

Ploter wycinający
po obrysie

Gwarancja wyjątkowej 
jakości cięcia 

Automatyczne pasery 
3 generacj

Drukuj i wycinaj na
potrzeby własnej produkcjiIdealny do małych

pomieszczeń i biur, zakładów 
foto, punktów usługowych...

Dwa niezależne, automatycznie współpracujące 
ze sobą urządzenia - zarabiaj podwójnie

Drukarka wielkoformatowa 1.62 m 
z atramentami żywicznymi

Pomysły na biznes i inspiracje

Sukces z ploterami Mutoh

Grafika na pojazdach 
Xpertjet 1682SR, ValueCut II

Grafika na pojazdach to potężne, opłacalne narzędzie reklamowe. Pojazdy wszystkich typów stają się mo-
bilnymi billboardami, a produkcja grafik samochodowych to poszerzenie działalności dla agencji reklamo-
wych. Dowiedz się jak ta wysokiej jakości usługa może zwiększyć potencjał Twojej firmy. Potrzebne będą: 
drukarka wielkoformatowa Mutoh, ploter tnący i laminator (na zimno lub ciepło). 

Dekoracja wnętrz 
Valuejet 1948WX, Rj-900XG
Personalizacja jest królem! W ciągu ostatnich 5 lat rynek druku na tkaninach znacząco się rozwinął we 
wszystkich obszarach przy użyciu różnych technologii. Indywidualizacja w aranżacji wnętrz, to wciąż rozwi-
jający się rynek, którego w łatwy sposób można stać się częścią dzięki termosublimacji. Druk termosublima-
cyjny pośredni lub bezpośredni, zapewnia elastyczność tworzenia jednorazowych projektów jak i pełnych 
serii produkcyjnych. Rozmiar to również żaden problem! 

Naklejki i etykiety 
Mutoh 1638UR Mark II, Xpertjet 1341SR Pro

Rozpoczęcie działalności na rynku naklejek i etykiet nie musi być drogie. Możliwości są absolutnie nieogra-
niczone, a przy odpowiednim marketingu będziesz mieć pełne ręce roboty. Drukarki LED/UV oraz żywiczne 
zapewniają przewagę nie tylko pod względem trwałości atramentu, ale także opłacalności produkcji jedno-
razowych, krótkich i długich serii. Dzięki temu   możesz dotrzeć do różnej wielkości firm.

Oznakowania dla niewidomych
Xpertjet 661UF

Produkcja napisów w alfabecie Braille’a, to rozwijający się rynek, który umożliwia producentom oznako-
wań wykorzystanie potencjału ploterów drukujących UV i znalezienia nowych rynków zbytu dzięki nowej 
technologii druku UV pozwalającej na wykonywanie napisów możliwych do odczytania dla niewidomych.

Druk na butelkach
Xpertjet 661UF

Ploter Mutoh Xpertjet 661UF może pracować oprócz standardowej konfiguracji CMYK, także w konfiguracji 
CMYK+lakier+biały. Ten ploter do gadżetów i nie tylko może być wykorzystywany do bezpośredniego dru-
kowania na różnorodnych materiałach, w tym na trójwymiarowych obiektach o grubości do 15 cm, w tym 
także na przedmiotach okrągłych, takich jak butelki.

Znakowanie tekstyliów & soft signage
Xpertjet 1642WR, Xpertjet 1682WR, Valuejet 1948WX
łatwa personalizacja i przygotowanie nadruków na tkaninach: flagi, banery, grafika ścienna wewnętrzna, 
wystawy targowe, parasole, reklama zewnętrzna oraz grafika teatralna. 
Poza tym plotery Mutoh XPj WR umożliwiają produkcję całej gamy materiałów związanych z wyposażeniem 
wnętrz takich jak: obicia mebli, poduszki, zasłony, obrazy, itp

Spersonalizowane prezenty i pamiątki
Xpertjet 661UF, Xpertjet 461UF
Wydruki LED/UV są żywe i niezwykle trwałe. Odkryj magię drukowania LED/UV na dowolnych gadżetach 
i przedmiotach. Do wyboru są spersonalizowane i/lub markowe prezenty i pamiątki, opakowania, proto-
typy, przedmioty okrągłe (butelki), nagrody, puchary i modele, sztywne oznakowanie małego i średniego 
formatu.
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Mutoh Rj-900 XG Drafstation

Ploter pigment i CAD - format A1 

Mutoh Rj-900 XG Drafstation
Atrament   wodny / pigment
  CMYK
Technologie MicroPiezo, zmienna kropla
Szer. materiału 1080 mm
Szer. zadruku 1074 mm
Rozdzielczość max. 2880 dpi
Prędkość  max. 63 m2/h

Mutoh Rj-900 XG Drafstation to ultra-dokładny, uniwersalny ploter wielkoformatowy, 
wyposażony w głowicę piezoelektryczną oraz technologię Intelligent Interweaving.  jest to 
wszechstronny ploter, który w zależności od zastosowanych atramentów może pracować 
jako pełnokolorowa, drukarka wielkoformatowa lub ploter sublimacyjny. Dzięki atramen-
tom wodnym może być wykorzystywany w druku map, schematów, oznakowania informa-
cyjnego, fotografii, reklam, itd.

Dlaczego warto wybrać ten ploter? 

1. Drukarka „na start”, jak i do seryjnej produkcji.
2. Szybki zwrot z inwestycji - niska cena.
3. Bardzo ostry i dokładny wydruk - rozdzielczość max. 2880 dpi.
4. Setki zadowolonych klientów w Polsce.
5. Wszechstronność: sublimacja, CAD, fotografia, obrazy.
6. NOWOŚĆ - trwała głowica typu eko-solwentowego (wytrzymalsza od głowic do 

atramentów wodnych).

Do druku CAD, 
fotografii,
pełno-
kolorowych obrazów

Wydruk A1
w 26 sek.

Niezależne rolki
dociskowe

System nawijający
wydruki (opcja)

Blockouty IKONOS
NAZWA OPIS ROZMIARY GRUBOŚĆ

BLOCKOUT 600 2-warstwowy blockout (PP+PP) do rollupów. Dobre blokowanie światła. 0.914, 1.10, 1.27 x 50 m 185 µ

BLM 620 UV SAV  Samoprzylepny blockout do druku w technologii UV, grubszy, powleczony 0,914 ,1.10, 1.27 x 30 m 310 µ

BLOCKOUT 610 Najlepszy materiał na rynku do rollupów i innych zastosowań. 0.914, 1.10, 1.27, 1.52 x 50 m 240 µ / 220 µ

BLOCKOUT 620 Gruby blockout na ścianki, posiada znakomite właściwości blokowania światła. 0.914, 1.10 x 30 m 360 µ

BLOCKOUT 630 Bardzo gruby blockout na ścianki, stoiska POS, itd. 1.10 x 20 m 435 µ

BLOCKOUT FF-330 Ekonomiczny blockout do rollupów. Szary tył. B. dobre blokowanie światła. 0.914, 1.07, 1.27, 1,52  x 50 m 220 µ

SIHL SILVERBACK Materiał rollup’owy polipropylen/poliester z matowym, srebrnym tyłem. 1.08 x 30 m 205 µ

Schematy techniczne Mapy i zdjęcia Dodatkowa nawijarka Odwijarka i kasety Łatwa obsługaObrazy na płótnach

Drukuj roll-upy 
bez efektu podwijania 
się krawędzi.

Polska produkcja,
konkurencyjna cena!

Podstawa
w cenie plotera

Wiele grubości
do różnych
zastosowań.

KIlKASEt uDANyCh

INStAlACJI w POlSCE

Ultra-dokładny
druk: 2880 dpi

Mutoh Valuejet 628

Ploter foto 62 cm 

Mutoh Valuejet 628 mimo małych rozmiarów posiada wielki potencjał. Z powo-
dzeniem jest używany nie tylko w agencjach reklamowych, ale także w zakładach 
fotograficznych, punktach ksero, studiach projektowych, działach marketingu, 
itd. Vj-628 współpracuje z ploterem tnącym Summa D60 tworząc wydajny, auto-
matyczny system do produkcji etykiet, naklejek 3D, oznakowań, itp.

Wyposażony jest w najnowocześniejsze technologie druku, takie jak np.: Mutoh 
Intelligent Interweaving (druk bez paskowania) i druk zmienną wielkością kropli.

Ploter został zaprojektowany do niskonakładowych wydruków “na żądanie”, np. 
dla fotografów. Przeznaczony jest do druku aplikacji wewnętrznych i zewnętrz-
nych: fotografii, plakatów, naklejek i etykiet, banerów, reklam, dekoracji, grafik 
podświetlanych, grafik sklepowych, map, schematów, obrazów, reprodukcji, itd. 

W przeciwieństwie do rozwiązań konkurencyjnych lub ploterów pigmentowych, 
wydruki z Valuejet 628 mają podwyższoną odporność na zewnętrzne warunki 
atmosferyczne. Istnieje także możliwość druku na mediach niepowlekanych.

Dlaczego warto wybrać ten ploter? 

1. Wydajna, 8-kanałowa drukarka eco.
2. Najnowszej generacji głowica drukująca Epson.
3. Najwyższa jakość druku dzięki technologii Mutoh Intelligent Interweaving.
4. Trwałe i ekonomiczne atramenty Eco Ultra.
5. Rzeczywista wydajność do 12.5 m2/h (maksymalnie do 16 m2/h).
6. Nie wymaga programu RIP - dołączony sterownik pod Windows.
7. Idealny do druku w tandemie z ploterem tnącym.
8. jedyny kompaktowy ploter ECO z 8 kanałami na rynku.

Mutoh Valuejet 628
Atrament   eko-solwent
Kolory  2x CMYK
Technologie zmienna kropla, Mutoh
  Intelligent Interweaving
Szer. materiału 630 mm
Szer. zadruku 620 mm
Rozdzielczość max. 720 x 1080 dpi
Prędkość  max. 16 m2/h

Wysokojakościowe 
wydruki do wnętrz
i odporne grafiki
na zewnątrz

Backlity IKONOS
NAZWA SYMBOL OPIS ROZMIARY GRUB.

BACKLIT BAM 130SM Materiał do podświetleń. Gwarantuje najwyższą jakość druku nawet drobnych 
detali. Bardzo dobrze nasycone kolory. Druk solwentowy i lateks.

0.914, 1.10, 1.27, 
1.37,  1.52 x 50 m

210 µ

BACKLIT UV BUV 130SM Materiał do podświetleń. Gwarantuje najwyższą jakość druku 
nawet drobnych detali. Doskonale nasycone kolory. Zadruk w technologii UV.

0.914, 1.10, 1.27, 
1.37,  1.52 x 50 m

180 µ

FOLIA 
BACKLIT

Profiflex PRO 
MPT B80+

Biała, matowa, polimeryczna folia samoprzylepna do zastosowań 
przy podświetlanych reklamach.

1.05, 1.37 x 25 m 80 µ

BANER 
BACKLIT 

PET

Proficoat Backlit 
Clear CSL 200

Biały, półmatowy baner powlekany do zastosowań przy podświetla-
nych reklamach. 

1.10, 1.27, 1.37, 1.60, 
2.20 i 3.20 x 50m 510 g

Proficoat Backlit 
Clear CUV 175

Przezroczysty materiał do podświetleń. Do zadruku UV.
0.914, 1.10, 1.27, 
1.52 x 50 m

175 µ

Dodatkowa podstawa

Technologia Intelligent Interweaving

Idealny do 
produkcji naklejek 
w połączeniu z ploterem 
tnącym Summa S One 
60 lub Mutoh VC-600

Łatwa obsługa i konserwacja Atramenty i rozwijarka Podstawa Niezależne rolki dociskowe Obrazy i reprodukcje

Wersja desktop

Grafiki POP, POS

Backlity IKONOS gwarantują 
doskonałą kolorystykę po 
podświetleniu.

Polska produkcja,
konkurencyjna cena!

8 kanałów
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Drukarki do gadżetów i nie tylko...

Mutoh Xpertjet 461UF - format A3+

Oprogramowanie Vertelith

Mutoh Xpertjet 461UF
Atrament   LED-UV (CMYK + biały + lakier)
  pojemność 220 ml
Technologie  Mutoh Intelligent Interweaving,
  zmienna kropla  
Liczba głowic 1
Stół  483 x 329 mm
Grubość materiału max.  70 / 150 mm
Ciężar płyty  max. 4 / 5 / 8 kg
Rozdzielczość max. 1440 x 1440 dpi

PREMIERA

Drukarki Mutoh Xpertjet 461UF / 661UF są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na 
zindywidualizowane produkty oraz małe partie komercyjnych i przemysłowych nadruków. 

Typowe zastosowania obejmują wydruki spersonalizowanych gadżetów, prezentów, produk-
tów fotografii okolicznościowych, artykułów promocyjnych (długopisy, zapalniczki, pamięci 
USB, itp.), trofeów sportowych, nagród, małego oznakowania informacyjnego. Zakłady pro-
dukcyjne wykorzystają urządzenia Mutoh LED UV do znakowania paneli sterowania, nadru-
ków na częściach i podzespołach, prototypowania wzorów i wielu innych. Zadruk szerokiej 
gamy materiałów pozwoli wejść w nowe, także niszowe rynki z wysokomarżowymi produk-
tami i usługami.

Obie drukarki można skonfigurować w układzie  CMYK lub CMYK + biały + lakier i nadają się 
do bezpośredniego drukowania na różnorodnych materiałach, w tym na trójwymiarowych 
obiektach o grubości do 15 cm. Drukowanie na ciemnych lub przezroczystych podłożach 
jest możliwe dzięki zastosowaniu atramentu białego. Z kolei szósty kolor - lakier - pozwoli 
uszlachetnić wydruk na całej powierzchni lub wybiórczo.

Nie jest wymagana
dodatkowa filtracja
powietrza

Atramenty „twarde” 
i „elastyczne”

Duża pokrywa
z wizjerem

Udoskonalona
konstrukcja

Atrakcyjny
czarny design

Oprogramowanie Mutoh VerteLith RIP wydobywa, to co najlepsze z drukarek wiel-
koformatowych Mutoh. Oprogramowanie to oferuje zaawansowaną obsługę  6 
kanałów kolorystycznych, jest dedykowane szczególnie do obsługi drukarek UV 
do gadżtów:

•	 Mutoh Xpertjet 461UF
•	 Mutoh Xpertjet 661UF

Będziesz w stanie poradzić sobie z szerokim zakresem możliwości drukowania,                  
w tym grafik wielowarstwowych, wymagających np. białego atramentu lub wy-
biórczego lakierowania. Szczególnie  ważny jest bardzo łatwy wybór warstw do 
druku poszczególnymi kolorami. Nie bez znaczenia są też wyjątkowo gładkie 
przejścia toalne.

Idealny do małych
pomieszczeń i biur oraz 
punktów usługowych, itp.

wyjątkowe AtrAMENty
SPEŁNIAJĄCE NOrMĘ

EN 71-3
(druk na zabawkach)

Drukarki do gadżetów i nie tylko...

Mutoh Xpertjet 661UF - format A2+

PREMIERA

Mutoh Xpertjet 661UF
Atrament   LED-UV (CMYK + biały + lakier)
  pojemność 220 ml
Technologie  Mutoh Intelligent Interweaving,
  zmienna kropla  
Liczba głowic 1
Stół  483 x 594 mm
Grubość materiału max. 150 mm
Ciężar płyty  max. 6  kg
Rozdzielczość max. 1440 x 1440 dpi

Dlaczego warto wybrać drukarki Xpertjet serii UF?
1. Kompaktowe drukarki do zadruku bezpośredniego na szerokiej gamie materiałów. 
2. Idealne do nadruków personalizowanych, niskich serii, prototypów, itd.
3. Idealne rozwiązanie dla firm produkujących i sprzedających gadżety, punktów drukar-

skich, agencji reklamowych, zakładów produkcyjnych.
4. Atrament w kolorze białym z zastosowaniem jako podkład lub niezależny kolor.
5. Atrament w kolorze bezbarwnym (lakier) do uszlachetniania wydruków jak i do efektów 

specjalnych (Alfabet Braille’a, wypukłe litery, faktury materiałów, itp.)
6. 2-calowe lampy LED z 6 niezależnie kontrolowanymi strefami, umożliwiającymi 

uzyskanie różnych efektów uszlachetniania w jednym przelocie.
7. Nowy, wielojęzyczny, intuicyjny dotykowy panel sterowania OLED.
8. Duża, otwierana na siłownikach pokrywa.
9. łatwa wymiana filtrów lamp i lamp LED-UV przez operatora.
10. Bezpieczne, certyfikowane bezzapachowe atramenty (podczas druku i po wydrukowaniu).
11. Dodatkowy moduł obrotowy do zadruku cylindrycznych obiektów (tylko XPj-661UF).
12. Moduł obrotowy.
13. Brak potrzeby stosowania filtrów.

Nie jest wymagana
dodatkowa filtracja
powietrza

Atramenty „twarde” 
i „elastyczne”

Udoskonalona
konstrukcja

Atrakcyjny
czarny design

Moduł obrotowy 
do druku np. na 
butekach

Duża pokrywa
z wizjerem

•	 Wydajność
•	 łatwiejsze drukowanie wielostronicowych plików PDF
•	 Prostsze tworzenie szablonów
•	 Wydajniejszy druk warstwowy
•	 Zautomatyzowane drukowanie wielowarstwowe z wielo-

stronicowym PDF
•	 Automatyczne generowanie dodatkowej warstwy
•	 Generowanie szablonu za pomocą druku 2,5D
•	 Funkcje podglądu redukujące możliwośc popełniania błę-

dów
•	 Podgląd RIP: Podgląd „rzeczywiście drukowanego rastra”
•	 Lepszą jakość wydruku osiągnięto dzięki:
•	 Oryginalna technologia MUTOH — „MUTOH ClearTone”
•	 Szeroka gama kolorów Profil ICC — „MUTOH CMYK

Dlaczego warto wybrać oprogramowanie Vertelith do drukarki serii UF?

Idealny do małych
pomieszczeń i biur oraz 
punktów usługowych, itp.

Regulowana wysokość stołu

wyjątkowe AtrAMENty
SPEŁNIAJĄCE NOrMĘ

EN 71-3
(druk na zabawkach)

Opakowania Foto-gadżety i pamiątki Obuwie i akcesoria sportowe Gry planszowe Akcesoria telefoniczne Gadżety reklamowe Gadżety reklamowe Opakowania owalne Dekoracje i pamiątki Skrzynki Butelki, bidony, świece Puzzle i gry planszowe
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Mutoh Valuejet 1638 UR Mark II

Druk LED-UV 1.62 m

jesteś

Twoja konkurencja jeszcze nie.

LED-UV: drukuj na czym chcesz

Druk kolorem CMYK + BIAŁY na folii metalicznej Druk na srebrnych i złotych canvasach

Atrament  

Kolory
Liczba głowic
Szer. materiału
Szer. zadruku
Rozdzielczość
Technologia 
Utwardzanie

LED-UV (Mutoh US11)
brak LZO (0% VOC)
CMYK, BIAłY, LAKIER
2
max. 1625 mm
max. 1615 mm
1440 x 1440 dpi
Piezo, zmienna kropla
Lampy LED

Vj-1638UR Mark II to 2-głowicowa drukarka piezo 
LED-UV o szerokości roboczej 1.62 m. Ploter wypo-
sażony jest także w kolor biały oraz lakier. Pozwala 
to na druk wielowarstwowy w jednym przebiegu! 
Daje to wielokrotnie większe możliwości od zwy-
kłych drukarek „eko” lub LED-UV.

Ploter firmy Mutoh potrafi zadrukować folie czar-
ne, kolorowe, metaliczne, fluorescencyjne, odbla-
skowe, przezroczyste. Poradzi sobie także z kla-
sycznymi nośnikami jak papiery, banery, płótna, 
tapety, materiały powlekane i niepowlekane. 

Niska temperatura utrwalenia atramentu pozwala 

na stosowanie także mediów wrażliwych na wyso-
ką temperaturę, np. cienkich klisz. 

Prace po wydrukowaniu są od razu suche i gotowe 
do dalszej obróbki, montażu lub wysyłki.

Nowoczesna technologia utwardzania atramentu 
światłem LED - ploter zużywa mało energii, dzięki 
czemu jest ekonomiczny w działaniu. 

Atramenty nie wydzielają lotnych związków or-
ganicznych (0% VOC) przez co, urządzenie można 
stosować w pomieszczeniach biurowych, bez do-
datkowej filtracji.

Mutoh Valuejet 1638 UR Mark II

Druk na mediach:

- białych,
- kolorowych,
- czarnych,
- metalicznych,
- odblaskowych,
- przezroczystych,
- fluorescencyjnych,
- wrażliwych na wysoką
   temperaturę,
- klasycznych.

Przyszłościowa i wszechstronna technologia LED-UV

Bardzo niskie
zużycie energii

Atramenty LED
bez lotnych związków
organicznych
(0% VOC)

2 wydajne
głowice piezo

NOWOŚĆ

Druk wielowarstwowy na foliach metalicznych, lustrzanych, itd. Druk na foliach kolorowych, srebrnych, itd. Mat. odblaskowe / fluo

Grafika reklamowa

Atramenty „twarde” 
i „elastyczne”

Mutoh Perfomancejet 2508 UF

Flatbed LED-UV 2.54 x 1.25 m

Atrament  

Głowice

Obszar roboczy

Grubość materiału
Ciężar płyty
Podsys
Rozdzielczość
Utwardzanie

Mutoh G5 (LED-UV)
2x CMYK / CMYK, BIAłY, LAKIER
4 lub 6 szt., tech. greyscalowa
(zmienna wielkość kropli)
2540 x 1250 mm
z niezależnymi strefami podsysu
max. 100 mm
max. 50 kg / m2

4 strefy
1200x1200 DPI
Lampy LED

Mutoh Pj-2508 UF

LED-UV: drukuj na czym chcesz

Karton, drewno, korek... Płyty meblowe i fronty Druk na kamieniu i ceramice

NOWOŚĆ

Stół z niezależnymi strefami podsysu i bolcami pozycjonującymi  formatki Ciężka, produkcyjna konstrukcja typu FLATBED

Mutoh Perfomancejet to ciężka drukarka typu 
„flatbed” do zastosowań produkcyjnych.

Ogromny stół roboczy obsługuje nośniki o rozmia-
rze do 2.54 x 1.25 metra, grubości 10 cm i ciężarze 
do 50 kg/m2.

Dzięki funkcji podsysu, media stabilnie przylega-
ją do stołu roboczego podczas druku. Natomiast 
funkcja odwróconego podsysu pozwala z łatwo-
ścią ułożyć np. ciężkie płyty lub precyzyjnie skory-
gować ich położenie. Dodatkowym ułatwieniem 
są automatycznie chowane bolce pozycjonujące.

Ploter wyposażony jest w funkcję automatyczne-
go pomiaru grubości mediów oraz automatyczne-
go ustawienia wysokości głowicy.

Niska temperatura utrwalenia atramentu pozwala 
na stosowanie także mediów wrażliwych na wy-
soką temperaturę. Prace po wydrukowaniu są od 
razu suche i gotowe do dalszej obróbki, montażu 
lub wysyłki.

Atramenty nie wydzielają lotnych związków orga-
nicznych (0% VOC) przez co, nie jest wymagana 
dodatkowa filtracja lub wentylacja.

Przyszłościowa i wszechstronna technologia LED-UV

Atramenty LED
bez lotnych związków
organicznych
(0% VOC)

4 lub 6 wydajnych głowic
grayscalowych ze zmienną 
wielkością kropli atramentu

Kolor biały

Ciężka, przemysłowa konstrukcja typu FLATBED

Stół roboczy z 4 strefami podsysu
oraz funkcją odwróconego podsysu

Bolce pozycjonujące
formatki

Czujnik zderzeniowy

Nowoczesne, hybrydowe atramenty Mutoh G5
do zadruku szerokiej gamy materiałów
elastycznych i sztywnych

druk zabawek
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Mutoh Valuejet 1638 UH Mark II

Druk LED-UV 1.62 m

Atrament  

Technologie 

Liczba głowic
Szer. materiału
Szer. zadruku
Grubość materiału
Ciężar płyty 
Rozdzielczość

Płyty IKONOS PVC
NAZWA KOLOR ROZMIARY GRUB. OPIS

IKONOS
PVC
CALLISTO

Biały

2.05 x 3.05 m 1 mm
Płyty ze spienionego PVC przeznaczone są do zadruku 
bezpośredniego w technologii UV, oklejania folią samo-
przylepną, malowania, itd. Szerokie możliwości stosowania 
płyt PVC powodują, że jest to podstawowy materiał w wielu 
agencjach reklamowych, drukarniach wielkoformatowych 
i zakładach produkcyjnych. Charakteryzują się regularną 
strukturą wewnętrzną o zamkniętych komórkach z gładką, 
twardą powierzchnią pozbawioną porów. Płyty IKONOS są 
jednostronnie zabezpieczone folią ochronną.

1.00 x 2.00 m, 1.22 x 2.44 m, 
1.22 x 3.05 m, 2.05 x 3.05 m

2 mm

1.00 x 2.00 m, 1.22 x 2.44 m, 1.22 x 3.05 m, 
1.56 x 3.05 m, 2.05 x 3.05 m

3 mm
5 mm

1.00 x 2.00 m, 2.05 x 3.05 m 4 mm

1.22 x 3.05 m, 1.56 x 3.05 m, 2.05 x 3.05 m 8 mm

1.00 x 2.00 m, 1.22 x 3.05 m,
1.56 x 3.05 m, 2.05 x 3.05 m

10 mm

PVC 14mm
Niebieski, 
czerwony, 
zielony, żółty

1,22 x 2,44 m 14 mm
Płyta PVC błyszcząca (z wierzchu PVC twarde, wypełnienie 
PVC spienione, bez warstwy wierzchniej na dole). Do 
wycinania liter oraz kształtów przestrzennych.

Trwały i wysokiej jakości druk LED-UV
na przedmiotach o grubości do 15 mm

Od razu gotowy do użytku druk na 
materiałach elastycznych i wrażliwych 
na wysoką temperaturę

Nowość: model VJ-1638UH
z 2 głowicami i 2 lampami LED

LED-UV
CMYK, BIAłY, LAKIER
Mutoh Intelligent Interweaving,
zmienna kropla 
2 szt.
max. 1625 mm
max. 1615 mm
max. 15 mm
max. 30 kg
max. 1440 x 1440 dpi

Regulowane stoły robocze Druk alfabetem Braille’aSystem pozycjonowania płyt

2-stronnie 
zabezpieczone
folią ochronną

Regularna struktura
wewnętrzna.

Kolor BIAŁY

Ploter hybrydowy 2w1: druk płaski i rolowy
Niska temperatura pracy

Mutoh Valuejet 1638 UH umożliwia druk zarówno 
na materiałach sztywnych, jak i elastycznych. Do 
tego celu producent przygotował 2 rodzaje atra-
mentów tzw. „rigid” oraz „flexible”. Te drugie ce-
chują się wysoką rozciągliwością, tak ważną przy 
zadruku materiałów elastycznych, np. folii wylewa-
nych.

Cechą wspólną obu atramentów, jak i technologii 
LED-UV, jest utrwalenie w momencie druku, dzięki 
czemu wydruk jest od razu gotowy do dalszej ob-
róbki, aplikacji lub sprzedaży.

Mutoh Valuejet 1636 UH dzięki możliwości za-
druku materiałów płaskich posłuży do produkcji 
szyldów, znaków, grafik sklepowych POP / POS, 
opakowań i ich prototypów, puzzli, map, tablic in-
formacyjnych, elementów budowy maszyn, deko-
racji, grafik targowych i wielu innych.

Dzięki możliwości pracy z roli, ploter daje możli-
wość druku od razu gotowych do użycia naklejek, 
plakatów, banerów, grafik podświetlanych, grafik 
samochodowych, obrazów i wielu innych.

Mutoh Valuejet 1638 UH Mark II

Eco Ultra/
UMS

64”
wide
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VJ-1604X

High print quality, productivity, simple & intuitive operation and a surprisingly budget 
friendly price are the key elements in the new single head ValueJet 1604X - 64” (162 
cm) wide - printer model.

Integrating the renowned made in Japan ValueJet print technology and compatible 
with Mutoh Eco Ultra and Universal Mild Solvent (UMS) inks, the VJ-1604X will pro-
duce high quality outdoor durable and indoor sign & display graphics at sellable high 
quality production speeds up to 11.5 m²/h.

The ValueJet 1604X will appeal equally to starting sign makers and existing print 
providers looking for a wider printer or needing extra versatility for frequent material 
switches or for volume production of full colour stickers.

Product Highlights 

 - Compact & easy to use printer, made in Japan
 - Two ink types - Eco Ultra or Universal Mild Solvent
	 -	Suited	for	the	production	of	certified	prints	–	Indoor	Air	Comfort
 - Sellable high quality production speeds up to 11.5 m²/h 
 - Mutoh Intelligent Interweaving technology included
 - Rapid return on investment / Value for money!

Application	Possibilities 

The VJ-1604X is suited for the production of long term outdoor and indoor prints on 
a wide range of uncoated and coated substrates : posters, backlit signage, wall cover-
ings,	point-of-sale	displays,	fine	art	reproduction,	vehicle	graphics,	stickers	and	much	
more.

High Quality Budget Sign & Display Printer

Mutoh Belgium - www.mutoh.eu / Mutoh Deutschland - www.mutoh.de 
Mutoh North Europe - www.mutohnorth.eu

Made in 
Japan

Mutoh Valuejet 628 MP

Wszechstronny druk bezpośredni na opakowaniach

Nowa grzałka przyśpieszająca wysychyanie wydruku Monitorowanie pracy drukarki z komputera lub smarfona Łatwość w obsłudze i pełna automatyzacja dzięki nowemu 
oprogramowaniu

Ploter  ValueJet 628MP jest oparty na drukarce eko-solwentowej  
Valuejet 628 firmy Mutoh. Aby sprostać specyficznym wymaganiom 
projektantów opakowań  i dostosować budowę drukarki  do wyjątko-
wych zadań, opracowano innowacyjny system podawania gorącego 
powietrza, który w połączeniu ze zintegrowanymi grzałkami stołowymi 
umożliwia atramentom wysychanie na niepowlekanych podłożach. Sys-
tem transportu mediów został zoptymalizowany, aby umożliwić załadu-
nek szerokiej gamy elastycznych materiałów, w tym bardzo cienkiej folii 
termokurczliwej PE. Rolki dociskowe, prowadzące drukowany materiał, 
można sterować indywidualnie. Drukarka Valuejet 628MP jest również 
wyposażona w 10-kilogramowy system odbioru materiału, a także sys-
tem cięcia gotowych wydruków na arkusze.
Ploter jest szczególnie przeznaczony dla firm produkujących opakowa-
nia PET celem modelowania nowych wzorów opakowań.
Do zestawu dołączone jest specjlane oprogramowanie Flex Pack firmy 
Oris.
System uzupełnia specjalny zestaw atramentów, wyposażonych w kolor 
biały.

Inne rozwiązania do produkcji
i modelowania opakowań

19

W ploterze zastosowano rozwiązanie, które umożliwia druk bezpośrednio na różnorodnych podłożach opakowaniowych, takich jak: folia kurczliwa, niepowlekany 
materiał etykiet i tektura falista. 

Dzięki maszynom firmy Mutoh, Efi oraz Summa jesteście Państwo w stanie spro-
stać stale zmieniającym się wymaganiom rynku. Dodając produkcję opakowań 
do swojej oferty dostarczycie klientom innowacyjne produkty, które będą po-
siadały najwyższej klasy wykończenie przy  zoptymalizowanej wydajnośći pra-
cy. Dodatkowo dzięki oprogramowaniu Summa GoProduce bądą mieli Państwo  
dostęp do darmowej bazy tysięcy projektów opakowań.

Druk bezpośrenio na folii termokurczliwej,
wykorzystywany do modelowania etykiet na 
butelkach

Mutoh ValueJet 1627Mh

Ploter Mutoh Vj1627MH dzięki całkowicie no-
wym rozwiązaniom łączy najlepsze cechy plo-
terów żywicznych i eko-solwentowych oraz 
ploterów LED. Tak jak w technologii LED-UV 
umożliwia zadruk różnego rodzaju materia-
łów. Natomiast w odróżnieniu od niej pozwala 
zachować fakturę materiału, gdyż atrament 
wchłania się w podłoże, a nie jest utrwalany na 
jego powierzchni.

SummaCut Seria F

Seria stołowych ploterów tnących Summa 
F, to „szyte na miarę” kombajny, które znajdą 
zastosowanie od poligrafii przez reklamę po 
produkcję przemysłową, a także do produkcji 
opakowań. Summa F mogą jednocześnie ciąć, 
nacinać i bigować karton. Wielonarzędziowe 
systemy tnące, frezujące i bigujące Summa 
serii F to kilka modeli o różnych rozmiarach 
stołów roboczych: F1612, F1432, F1832, F3230 
oraz F3232.

Oprogramowanie GoProduce

GoProduce to oprogramowanie, które umoż-
liwia operatorowi najlepsze wykorzystanie 
funkcjonalności maszyny. W najnowszych 
aktualizacjach możecie Państwo skorzystać 
z bezpłatnej bazy danych zawierającej tysiące  
opakowań i pudełek kartonowych gotowych 
do produkcji. Oprogramowanie samo wybie-
ra, które krawędzie należy przeciąć lub naciąć, 
a które bigować.18 19



Mutoh Valuejet 1627 MH

Wszechstronny druk bezpośredni na opakowaniach

Innowacja: atramenty Mutoh MP31
Nowe atramenty MUTOH MP-31 („Multi-Purpose” - tłum. różne przeznaczenie) na bazie żywicy, 
umożliwiają bezpośrednie drukowanie na sztywnych, elastycznych i termoformowalnych podłożach.

Zalety nowych atramentów:
•	 kolory CMYK oraz BIAłY - umożliwiają zadruk materiałów płaskich, kolorowych i przezroczystych
•	 wysoka rozciągliwość - umożliwia druk grafik samochodowych
•	 umożliwiają termoformowanie zadrukowanych materiałów
•	 zachowują naturalną teksturę i wygląd podłoży (np. matową lub błyszczącą powierzchnię skóry)
•	 posiadają odporność na światło UV (do 2 lat na zewnątrz bez laminowania) PREMIERA

Mutoh Valuejet 1627MH jest 64-calową (1625 mm) hybrydową (rolowo-stołową) drukarką wiel-
koformatową, wyposażoną w system suszenia gorącym powietrzem (air knife) na całej szerokości 
roboczej. Prace po wydrukowaniu są od razu suche i gotowe do dalszej obróbki, montażu lub 
wysyłki.

Zupełnie nowe atramenty MP-31 na bazie żywicy, umożliwiają bezpośrednie drukowanie zarów-
no na sztywnych i elastycznych podłożach. Mutoh Valuejet 1627MH wyposażony jest w atramen-
ty w kolorach CMYK jak i w kolorze BIAłYM. Warto wspomnieć, że kolor biały jest stale recyrku-
lowany.

Mutoh Valuejet 1627MH umożliwia druk wielowarstwowy w kilku wariantach:

•	 tylko CMYK
•	 BIAłY poddruk + CMYK
•	 CMYK + nadruk (np. na mediach przezroczystych oglądach „od tyłu”)
•	 CMYK + biały + CMYK (np. na materiałach przezroczystych)
•	 tylko BIAłY (np. na gotowych, kolorowych przedmiotach)

Ploter hybrydowy 2w1:
druk płaski i rolowy

jesteś

Twoja konkurencja jeszcze nie.

Atrament   Mutoh MP-31
  CMYK + BIAłY
  pojemność 500 ml
Konfiguracje CCMMYK + płyn czyszczący
  CMYK + BIAłY + pł. czyszczący
Szer. materiału 1625 mm
Szer. zadruku 1615  mm
Rozdzielczość max. 1440 x 1440 dpi
Prędkość  12 m2/h (CMYK, 720x720 dpi)

Warto wiedzieć
•	 Atramenty Mutoh MP-31 spełniają normę 

EN71 part3: 2013 + A1:2014 pozwalającą na 
stosowanie nadruków na zabawkach 

Opakowania Termoformowanie Zabawki i artykuły dziecięce Druk transparentny Druk na skórze

Drukarki stołowe

Mutoh SmartColor LED-UV

Mutoh SmartColor h200

Atrament   LED-UV
Kolory  2 x CMYK  lub
  CMYK + BIAłY + LAKIER
Szerokość  max. 1615 mm
Długość  bez ograniczeń
Grubość materiału max. 24 cm
  laserowy czujnik wysokości
Rozdzielczość max. 1440 dpi
Akcesoria  listwa anty-statyczna

Mutoh SmartColor 
F200 / F300 / F400

Atrament   LED-UV
Kolory  2 x CMYK  lub
  CMYK + BIAłY + LAKIER
Obszar roboczy 1615 x 1420 mm (F200)
  1615 x 2420 mm (F300)
  1615 x 3200 mm (F400)
Grubość materiału max. 24 cm
  laserowy czujnik wysokości
Rozdzielczość max. 1440 dpi
Akcesoria  czujnik ochrony obwodowej

udźwig stołu
do 100 kg/m2

czujnik obwodowy

wieża statusu pracy

sygnalizator statusu 
pracy

system nawijającyprzedłużane
stoły

stół typu
flatbed

(3 długości)
z podsysem ciśnieniowym

stół z pasem transmisyjnym

Applications
Discover all the materials on which you can print with Smartcolor industrial printers.

Druk z roli oraz na materiałach płaskich: 
szkle, drewnie, plexi, PVC, płytach meblowych, kafelkach, skórze ekologicznej, kartonie, tapetach...

Applications
Discover all the materials on which you can print with Smartcolor industrial printers.

ploter hybrydowy
(rolowo-stołowy)

możliwość zadruku
bardzo wysokich 
i ciężkich
przedmiotów

Drukarki SmartColor pozwalają na druk na szerokim spektrum przemiotów, 
niedostępnych dla innych maszyn LED-UV.

24 cm grubości
mediów
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Profesjonalna drukarka hybrydowa

EFI Pro 30h - 230 m2/h

Dlaczego warto wybrać ten ploter?
 
1. Drukarka hybrydowa o szerokości 3,2 metra
2. Utwardzanie LED
3. Wydajność do 2477 stóp2, 230 m2 lub 60 BPH
4. Konfiguracja kolorów CMYK WW
5. Opcjonalny kanał Clear
6. 12 głowic drukujących Ricoh Gen 5 7pL
7. 2 głowice drukujące na kolor
8. Drukowanie w skali szarości do 1200 dpi
9. Magnetyczny napęd liniowy
10. Drukuj do 5 warstw w jednym przejściu
11. Druk sztywnych i elastycznych materiałów
12. Zaawansowany system z 6-cioma strefami podsysu z własnymi niezależnymi regulatorami 

mocy próżni
13. Drukowanie na dwóch rolach
14. Ciągłe drukowanie na płytach
15. Dotykowy ekran z przodu i z tyłu drukarki, ułatwiający obsługę operatorowi
16. Opcjonalne zestawy atramentów utwardzanych UV LED EFI ProGraphics ™ do wyboru
17. Wbudowany cyfrowy interfejs Fiery proServer Core

tEChNOlOGIA DruKu, KtórA ZMIENIA ZASADy Gry.

Technologia druku LED UV wnosi do druku cyfrowego zupełnie 
nowy wymiar! Zastosowania ogranicza jedynie wyobraźnia, 

na przykład - druk na gadżetach reklamowych, upominkach, foto-gadżetach oraz 
obiektach 3D. Posłuży też do druku na panelach sterowania, nagrodach, grafikach 
POS, elementach wyposażenia wnętrz, szkle, zabawkach, opakowaniach i etykietach. 
Druk na ciemnych, kolorowych lub przezroczystych podłożach. Możliwość tworzenia 
oszałamiających efektów specjalnych, takich jak specjalne struktury, wytłaczane 
wzory czy lakier wybiórczy.

Nasze rozwiązania w technologii druku LED UV, to świetny sposób na wejście do 
branży oraz zdobycie nowych rynków sprzedaży. Nasze drukarki stołowe, hybrydo-
we jak i roll-to-roll to  idealne rozwiązanie dla firm, które chcą zwiększyć satysfakcję 
klientów i rentowność dzięki szybkiej obsłudze i wysokiej jakości obrazu.

Opcjonalny automatyczny, dwustronny blockout 
i półautomatyczny backlit.

EFI Pro 30h to hybrydowa platforma do zadruku bezpośrednio na mate-
riałach sztywnych jak i elastycznych z roli na rolę. Technologia LED po-
zwoli na druk na materiałach klasycznych, nietypowych „egzotycznych” 
czy też wrażliwych na wysoką temperaturę.

OSZCZĘDZAJ AtrAMENt.

Efi Fiery Ink Saving.

Oprogramowanie EFI™ Fiery® posiada najbardziej 

zaawansowaną na świecie funkcję redukcji zużycia 

atramentu (Fiery INK Saving) przy zachowaniu 

pełnej kolorystyki nawet do 40%.

Przyszłościowa, ekologiczna technologia druku LED UV

Możliwość druku kilku rolek jednocześnie

Druk w niskich temperaturach

Drukowanie w skali szarości do 1200 dpi

Wydruk od razu gotowy do użytku

Taśmowa produkcja - automatyczne 
rozpoznawanie krawędzi następnej 
drukowanej płyty

Ciężki system nawijającyPrędkość druku do 230m2/h

„Najniższe zużycie
atramentu na runku, 

dzięki technologii Fiery.”

PREMIERA

EFI Pro 30h
Atrament   LED-UV
Kolory  CMYK + 2 x BIAłY
Szer. zadruku  320 cm
Ilość warstw  5(w jednym przejściu) 
Napęd karetki magnetyczny napęd liniowy
Rozdzielczość max. 1200 x 1200 dpi
Prędkość  max. 230 m2/h
Formaty plików PDF, EPS, TIFF, PS3, itd.
  w trybach CMYK i RGB
Oprogramowanie EFI fiery proServer Core
Głowice  12 głowic Ricoh Gen 5

Fiery proServer
Oprogramowanie Fiery ® proServer łączą Fiery 
XF z najnowocześniejszym sprzętem serwero-

wym EFI. Zapewnia zarządzanie kolorami, narzędzia produkcyj-
ne, automatyczny przepływ pracy (workflow) i technologię FAST 
RIP firmy EFI, aby dostarczyć wiodące w branży rozwiązania pod 
klucz dla producentów każdego rodzaju wydruków - wszystko 
z niezrównaną mocą dzięki programowaniu, które jest w stanie 
zautomatyzować cały proces druku od zamówienia po wydanie 
towaru klientowi. 

Najlepsze w swojej klasie atramenty LED UV

Zainwestuj w 
nowe technologie.

Wbudowana 
stacja robocza 
z oprogramowaniem
EFI Fiery

Wbudowany monitor

Panel sterowania z 
dwóch stron

Ploter hybrydowy:
druk bezpośrednina materiałach
sztywnych i z roli na rolę

Dzięki wysokiej pigmentacji zużycie atra-
mentów EFI LED UV jest znacząco niższe od 
zużycia  konkurencyjnych atramentów

Hybrydowa, produkcyjna drukarka LED 
EFI ™ Pro 30h jest stworzona, aby ofe-
rować najwyższą jakość druku wszyst-
kich rodzajów grafik na praktycznie 
wszystkich rodzajach podłoży. Urzą-
denie cechuje wszechstronność i pro-
duktywność w konkurencyjnej cenie. 
Drukuje na różnorodnych podłożach 
przy szerokiej gamie zastosowań. Efi 
Pro 30h dedykowana jest drukarniom 
komercyjnym, producentom znaków, a 
także drukarniom wielkoformatowym.

System rolowy w zestawie

Nowoczesny system umożliwiający 
drukowanie ciągłe
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Produkcyjny ploter rolowy EFI Pro 32r+

Przemysłowy druk LED - 265 m2/h

Dlaczego warto wybrać ten ploter? 

•	 platforma przeznaczona do druku na materiałach elastycznych w szerokości do 
320 cm i ciężarze do 200 kg

•	 prace gotowe do użycia bezpośrednio po wydrukowaniu
•	 technologia LED-UV pozwalająca na druk na materiałach „klasycznych” jak i na ma-

teriałach wrażliwych na wysoką temperaturę
•	 szybki start/stop lamp LED = wydłużony czas ich produktywności
•	 ekologiczny druk z niskim LZO oraz niską ilością odpadów
•	 maksymalna, produkcyjna prędkość druku do 265 m²/h
•	 rzeczywista rozdzielczość 635 dpi umożliwiająca osiągnięcie fotograficznej jako-

ści druku, drobnej czcionki, nasyconych kolorów
•	 8 głowic Ricoh Gen-5 z kroplą 7 pL z technologią UltraDrop
•	 opcja druku kolorem białym w trybach: tylko biały, poddruk, nadruk, aplikacje 

2-stronne (kolor-biały-kolor)
•	 podwójny kanał koloru białego nie spowalniający druku
•	 moduł do druku siatek (mesh) o strukturze otwartej
•	 moduł podświetlający backlit w czasie druku
•	 moduł wykrywający marszczenie się materiału
•	 opcja druku 2-stronnego blockoutów - automatyczna funkcja druku
•	 opcja druku 2-stronnego backlitów - półautomatyczna funkcji druku
•	 opcja wbudowanego trymera rozcinającego wydruki w osi Y w czasie druku (brak 

potrzeby inwestycji w drugie systemy rozcinające)
•	 oprogramowanie ułatwiające druk różnych prac na 2 rolach 1.60 m
•	 funkcja nadruku liczby pozostałych na rolce metrów bieżących materiału
•	 specjalny, ciężki system prowadzenia mediów, umożliwiający obsługę tylko jed-

nemu operatorowi
•	 autorskie oprogramowanie FIERY proServer Core z technologią przyspieszonego 

ripowania „FASTRIP”, drukowaniu na żądanie, drukowaniu wstępnie zgranych pli-
ków z poziomu interfejsu drukarki i wielu innych

•	 szybki zwrot z inwestycji i wyjątkowo niskie koszty druku oraz użytkowania
•	 możliwość wejścia w nowy segment wysokomarżowego biznesu i zastosowania 

technologii druku w wielu branżach (reklama, poligrafia, dekoracje wnętrz, itd.)

EFI Pro 32r+
Atrament   LED-UV
  CMYK + 2x BIAłY (opcja)
Szer. druku  max. 320 cm
Druk na wielu rolach tak
Rozdzielczość 635 dpi
Prędkość  max. 265 m2/h
Formaty plików PDF, EPS, TIFF, PS3, itd.
  w trybach CMYK i RGB
Oprogramowanie EFI Fiery XF

Ciężki system nawijający o udźwigu do 200 kg

Wiele modułów dodatkowych
upraszczających produkcję

Najnowocześniejsze technologie 
amerykańskiej firmy EFIGłowice grayscalowe

Ciężka i stabilna,
blisko 3-tonowa
konstrukcja

Rynna do druku siatek
lub innych materiałów
z otwartą strukturą

Moduł
półautomatycznego
druku 2-stronnego
backlitów

Moduł
automatycznego
druku 2-stronnego
blockoutów

OSZCZĘDZAJ AtrAMENt.
Efi Fiery Ink Saving.
Oprogramowanie EFI™ Fiery® posiada najbardziej 

zaawansowaną na świecie funkcję redukcji zużycia 

atramentu (Fiery INK Saving) przy zachowaniu peł-

nej kolorystyki, redukuje zużycie atramentu nawet 

do 40%.

NOWOŚĆ Zainwestuj w 
nowe technologie.

Moduł wbudowanego trymera rozcinającego wydruki w osi pionowej Aplikacje typu „dzień-noc”, np. po podświetleniu grafika zmienia wygląd lub kolor.

Moduły automatyzujące druk 2-stronny na blockoutach i backlitach Moduł analizujący zmarszczki i podwinięcia materiału

Druk na 2 rolkach 1.60 m jednocześnie

Wbudowany serwer
z oprogramowaniem FIERY

Technologia UltraDrop
z kroplą 7 PL

Ekologiczna technologia
druku LED

Obsługa przez
jednego operatora

Automatyczny nóż
do rozcinania wydruków

dzień noc

Wbudowany
monitor
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Profesjonalna drukarka stołowa

Przemysłowy flatbed 3 x 2 m - 210 m2/h

EFI Pro 30f
Atrament   LED-UV
Kolory  CMYK + 2 x BIAłY
Obszar roboczy 305 x 205 cm
Grubość materiału max. 10 cm
Ciężar materiału max. 180 kg
Podsys  6 strefowy, podwyższona moc
Rozdzielczość max. 1200 x 1200 dpi
Prędkość  max. 198-210 m2/h
Formaty plików PDF, EPS, TIFF, PS3, itd.
  w trybach CMYK i RGB
Oprogramowanie EFI Fiery proServer Core

pełnowymiarowy stół
3.05 x 2.05 m

ciężka,
przemysłowa konstrukcja

wydajność do 210 m2/h

EFI Digital Store Front
Oprogramowanie EFI Digital Store Front jest kompletnym pakietem 
ecommerce dla dostawców usług druku. Umożliwia integrację funkcji 
zarządzania kampaniami w Market Direct Cross Media i automatyczną 
współpracę sklepu internetowego z systemami drukującymi.

Najważniejsze cechy
•	 Nieograniczona liczba sklepów internetowych - zoptymalizowana 

pod kątem urządzeń. Platforma, z dużymi możliwościami konfigura-
cji, do szybkiego, prostego zamawiania usług z poziomu kompute-
rów stacjonarnych i przenośnych

•	 Integracja z wieloma kanałami - kampanie reklamowe produktów 
i usług dają możliwość dalszego dostosowywania przez klientów

•	 Przesyłanie w trybie online - można tworzyć, przesyłać lub wybierać 
zadania z katalogów, a następnie śledzić postęp ich realizacji.

•	 Otwarta architektura z pełną obsługą jDF/jMF
•	 2 platformy - systemy oparte na chmurze i sieci wewnętrznej

precyzyjny, linearny
napęd karetki

12 głowic

Dzięki wysokiej pigmentacji zużycie 
atramentów EFI LED UV jest znacząco 
niższe od zużycia  konkurencyjnych 
atramentów

6 niezależnych
stref podsysu

podwójne, szerokie lampy UV

funkcja odwróconego
podsysu

12 głowic Ricoh Gen5
ze zmienną kroplą (7-21 pL)

zadruk przedmiotów
i materiałów o grubości do 10 cm

Karetka z precyzyjnym napędem linearnym

PREMIERA Zainwestuj w 
nowe technologie.

Dlaczego warto wybrać ten ploter? 

•	 Ekologiczna technologia druku LED, pozwalająca na zadruk bezpośredni 
szerokiego portfolio materiałów sztywnych i elastycznych: papiery, tektura, 
drewno, szkło, kamień, tworzywa i wiele innych, także wrażliwych na wysoką 
temperaturę

•	 Stół z 6 strefami podsysu, pozwalającymi na zadruk różnej wielkości formatek 
(multiboard) bez potrzeby maskowania

•	 Druk różnych lub takich samych grafik na wielu formatkach jednocześnie
•	 Przemysłowa konstrukcja: precyzja i niezawodność dzięki zastosowaniu na-

pędu liniowego zamiast paska zębatego, równomierna powierzchnia stołu 
+/- 50 mikronów, większej ilości stref podsysu, które przekładają się na więk-
szą kontrolę i mniejszy pobór mocy

•	 Możliwość zadruku materiału od krawędzi do krawędzi
•	 Stół o wymiarach 3.05 x 2.05 m umożliwiający zadruk największych płyt
•	 Zadruk materiałów i przedmiotów o grubości do 10 cm
•	 Dzięki podwójnej konfiguracji CMYK oraz 4 kanałom druku BIAłYM atramen-

tem, ploter osiąga niezwykłą produktywność, prędkość i jakość wydruków, 
a także doskonałe krycie i saturację koloru białego

•	 12 głowic grayscalowych (zmienna wielkość kropli atramentu) umożliwiają-
cych szybki wydruk grafik o dużej złożoności szczegółów w jakości fotogra-
ficznej jak i wielkich, jednokolorowych apli

•	 Druk szerokiego spektrum aplikacji: klasycznych grafik (reklamy, szyldy, opa-
kowania, grafiki targowe, wyposażenie sklepów, dekoracje), grafik lentyku-
larnych, nośników o nieregularnym kształcie, ciężkich materiałów, „egzotycz-
nych” materiałów, itd.

•	 Druk w rozdzielczości 1200 dpi, umożliwiającej osiągnięcie fotograficznej ja-
kości druku drobnej czcionki oraz nasyconych kolorów

•	 Autorskie, światowej klasy oprogramowaniu EFI Fiery proServer Core z tech-
nologią przyspieszonego ripowania „FASTRIP”, drukowaniu na żądanie, dru-
kowaniu wstępnie zgranych plików z poziomu interfejsu drukarki, i setkom 
innych funkcji i udogodnień

•	 Maksymalna prędkość produkcyjna do 198 m²/h (bez paskowania)
•	 Funkcja pominięcia obszarów bez grafiki zwiększaja wydajność plotera
•	 Możliwość wejścia w nowy segment wysokomarżowego biznesu i zastoso-

wania technologii druku w wielu branżach
•	 Szybki zwrot z inwestycji oraz niskie koszty druku i użytkowania

Oprogramowanie 
FIERY

Wydajny serwer
„zielona” technologia

druku LED-UV

OSZCZĘDZAJ AtrAMENt.
Efi Fiery Ink Saving.
Oprogramowanie EFI™ Fiery® posiada najbardziej 

zaawansowaną na świecie funkcję redukcji zużycia 

atramentu (Fiery INK Saving) nawet do 40% przy 

zachowaniu pełnej kolorystyki.

26 27



Profesjonalna drukarka stołowa

Przemysłowy druk LED - 107 m2/h

Dlaczego warto wybrać ten ploter? 

1. Ekologiczna i ekonomiczna technologia LED
2. Wielostrefowy stół z niezależnymi 4 strefami silnego podsysu
3. Druk na wielu formatkach różnych lub takich samych prac
4. łatwe ustawianie formatek dzięki bolcom pozycjonującym
5. Druk od krawędzi do krawędzi
6. Druk wielowarstwowy
7. Funkcja „skip white” omijająca obszary bez grafiki - większa wydajność
8. Automatyczny pomiar grubości
9. Szybkie głowice grayscalowe z tech. zmiennej wielkości kropli (4 poziomy)
10. Druk bez paskowania, dzięki rozmytym rastrom typu „chmurka”
11. System ochrony głowic
12. Dynamiczne lampy LED
13. Druk na materiałach egzotycznych i wrażliwych na wysoką temperaturę
14. 2 kanały koloru „śnieżnobiałego”
15. Wydajna stacja robocza z oprogramowaniem EFI Fiery

Nawiązanie współpracy z firmą EFI jest dla naszej firmy ogrom-
nym wyróżnieniem i potwierdzeniem profesjonalizmu nabyte-
go podczas 28 lat działalności firmy Atrium Centrum Ploterowe, 
ale także wyzwaniem.

Organizacja firmy EFI stoi na najwyższym światowym poziomie. Mam tu na myśli 
szczególnie działy: serwisu, handlowy oraz marketingu. Nie bez przyczyny najpierw 
wymieniłem dz. serwisu, ponieważ jesteśmy świadomi, że zakup profesjonalnego 
sprzętu to dla klienta pierwszy krok, a najważniejsza jest bezproblemowa eksploata-
cja i sprawna obsługa po sprzedażowa. 

Inwestując w nowoczesne i ekologiczne technologie EFI takie jak LED: wprowadzisz 
nowe produkty i usługi, zadbasz o zdrowie drukarza i użytkownika, twoja firma bę-
dzie najnowocześniejsza przez wiele następnych lat, rozwiniesz biznes i wyprzedzisz 
konkurencję!

Maciej Juchkiewicz, Prezes Zarządu Atrium Centrum Ploterowe

Szybkie głowice grayscalowe
z technologią zmiennej kropli

Druk na wielu formatkach jednocześnie 
takich samych lub różnych prac

Druk na mediach
wrażliwych na
wysoką temperaturę

Zużycie atramentów LED EFI
jest o około połowę niższe od innych 
atramentów.

Ciężka i stabilna konstrukcja

OSZCZĘDZAJ AtrAMENt.
Efi Fiery Ink Saving.
Oprogramowanie EFI™ Fiery® posiada najbardziej 
zaawansowaną na świecie funkcję redukcji zużycia 
atramentu (Fiery INK Saving) przy zachowaniu 
pełnej kolorystyki nawet do 40%.

EFI Pro 24f
Atrament   LED-UV
Kolory  CMYK + 2 x BIAłY
Obszar roboczy 254 x 132 cm
Grubość materiału max. 5.08 cm
Ciężar materiału max. 180 kg
Podsys  4 strefowy, podwyższona moc
Rozdzielczość max. 1200 x 1200 dpi
Prędkość  max. 107 m2/h
Formaty plików PDF, EPS, TIFF, PS3, itd.
  w trybach CMYK i RGB
Oprogramowanie EFI Fiery proServer Core

Włączniki 4 stref podsysu

Druk bez maskowania
formatek

Większa wydajność
dzięki funkcji „skip white”
omijającej obszary bez grafiki

Flatbed EFI Pro 24f wyposażony jest m.in. w „zieloną” technologię 
LED, zmienną wielkość kropli oraz zaawansowaną konstrukcję 
z wielostrefowym podsysem. EFI Pro 24f to strategiczny wybór dla 
drukarzy produkujących grafiki reklamowe, reprodukcje dzieł sztu-
ki, oznakowanie czy też gotowe przedmioty o grubości do 5 cm.

Oprogramowanie 
FIERY

Wydajny serwer

W cenie zestawu
ruchome stanowisko

robocze

Wielostrefowy stół z niezależnymi
4 strefami silnego podsysu

Zainwestuj w 
nowe technologie.

funkcja odwróconego
podsysu

Głowice grayscalowe
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EFI Pro 16h

Przemysłowy druk LED - 91 m2/h

Dlaczego warto wybrać ten ploter? 

1. Ekologiczna i ekonomiczna technologia LED
2. Druk na materiałach sztywnych i na elastycznych z roli na rolę
3. Modułowe stoły w zestawie
4. System rolowy w zestawie
5. Dynamiczne lampy LED
6. Druk wielowarstwowy
7. Druk na materiałach „egzotycznych” i wrażliwych na wysoką temperaturę
8. Szybkie głowice grayscalowe z tech. zmiennej wielkości kropli (4 poziomy)
9. Druk bez paskowania, dzięki rozmytym rastrom typu „chmurka”
10. Funkcja „skip white” omijająca obszary bez grafiki - większa wydajność
11. Silny podsys pod pasem transmisyjnym
12. 2 kanały „śnieżnobiałego” koloru
13. Listwa dejonizująca
14. Wbudowana stacja robocza z oprogramowaniem EFI Fiery

Przyszłościowa, ekologiczna technologia druku LED

Druk w niskich temperaturach

System rolowy w zestawie

Głowice grayscalowe z technologią zmiennej kropli

Wydruk od razu gotowy do użytku

Dzięki wysokiej pigmentacji zużycie atramentów 
EFI LED UV jest znacząco niższe od zużycia  kon-

kurencyjnych atramentów

Zużycie atramentów LED EFI
jest o około połowę niższe od innych 
atramentów.

OSZCZĘDZAJ AtrAMENt.
Efi Fiery Ink Saving.
Oprogramowanie EFI™ Fiery® posiada najbardziej 
zaawansowaną na świecie funkcję redukcji zużycia 
atramentu (Fiery INK Saving) przy zachowaniu 
pełnej kolorystyki nawet do 40%.

SPECYFIKACJA

Szerokość mediów max. 320 cm lub 2 x 160 cm

Prędkość max. 207 m²/h (z możliwością upgrade do 265 m²/h)

Rozdzielczość max. 672 dpi

Głowice Ricoh Gen-5

Wielkość kropli 7 pl (Ultra Drop Technology)

Obsługiwane formaty plików wszystkie popularne, w tym: PostScript 3, EPS, TIFF, PDD w trybach CMYK i RGB

Oprogramowanie EFI Fiery XF for EFI Pro 32r

Sprężone powietrze 6.5 bar, 110 l/min

Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 590 x 186 x 103 cm

EFI Pro 16h
Atrament   LED-UV
Kolory  CMYK + 2 x BIAłY
Szer. materiału 165 cm
Szer. zadruku  162.6 cm
Grubość materiału max. 5.08 cm
Ciężar materiału max. 45,4 kg
Podsys  tak, pas transmisyjny
Rozdzielczość max. 1200 x 1200 dpi
Prędkość  max. 91 m2/h
Formaty plików PDF, EPS, TIFF, PS3, itd.
  w trybach CMYK i RGB
Oprogramowanie EFI fiery proServer Core

EFI to jeden z największych dostawców profesjo-
nalnych rozwiązań do druku wielkoformatowe-
go na świecie. 

Każdego dnia, zespół ponad 3000 osób opracowuje przełomowe 
rozwiązania technologiczne wykorzystywane do produkcji  re-
klam, oznakowania, opakowań, artykułów tekstylnych czy perso-
nalizacji dokumentów. 

20 milionów użytkowników korzysta na co dzień z oprogramowa-
nia Fiery. Co trzecia, najwyższej klasy drukarka wielkoformatowa 
na świecie produkowana jest przez EFI.

Wbudowana 
stacja robocza 
z oprogramowaniem
EFI Fiery

Ploter hybrydowy:
druk bezpośredni
na materiałach
sztywnych 
i z roli na rolę

Jednoosobowa obsługa

     

2 modułowe stoły w zestawie

EFI Pro 16h to hybrydowa drukarka do zadruku bezpo-
średnio na materiałach sztywnych jak i elastycznych z roli 
na rolę. Technologia LED pozwoli na druk materiałach 
klasycznych, nietypowych „egzotycznych” czy też wrażli-
wych na wysoką temperaturę.

Zainwestuj w 
nowe technologie.

Wbudowany monitorCiężka i stabilna konstrukcja
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EFI LED

Technologia

EFI Fiery

Oprogramowanie EFI

NAjNIŻSZE ZUŻYCIE ATRAMENTU                    NA RYNKU

Atramenty EFI

•	 oprogramowanie Fiery XF Server dla Windows
•	 nieograniczoną liczbę użytkowników (Mac / Windows)
•	 technologię EFI FAST RIP
•	 Spot Color (opcja)
•	 Color Profiler (opcja)
•	 Color Verifier (opcja)
•	 Cut Marks (opcja)
•	 obsługę 1 drukarki
•	 roczna gwarancja
•	 wydajną jednostkę roboczą

EFI Fiery proServer Core

Wysoce wydajny, kompletny serwer (sprzęt + oprogramowanie) 
wyposażony w technologię FAST RIP zawiera:

Dzięki technologii utwardzania LED „cool cure” możesz uzyskać „więcej za mniej”. Zwiększ 
swoje zyski, sprzedając produkty „premium” przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.

•	 rozszerz gamę obsługiwanych me-
diów, mając do dyspozycji zarówno 
niedrogie materiały, jak i materiały 
„premium”

•	 wydłuż czas pracy i produktywność 
dzięki możliwości szybkiego startu 
i zakończenia pracy oraz łatwiejszej 
konserwacji

•	 spełnij wymagania klientów dotyczą-
ce ekologicznego rozwiązania druku 
z niskimi LZO, niższym zużyciu energii 
oraz mniejszej ilości odpadów i zuży-
tych materiałów eksploatacyjnych

•	 w odróżnieniu do technologii latexo-
wych druk odbywa się w niskiej tem-
peraturze co znacznie zwiększa zakres 
stosowanych materiałów

•	 średnio 2-krotnie niższe zużycie atra-
mentów w porównaniu do innych 
technologii

•	 zredukuj straty przy jednolitej kolory-
styce i prostej obsłudze

•	 aktywnie wpływaj na społeczną 
odpowiedzialność biznesu

EFI™ Fiery® XF version 6.4
     Fiery Wide Format Products 

© Copyright 2017 | ELECTRONICS FOR IMAGING INC 

PRODUCT CONFIGURATIONS 

 

 

FIERY XF 
VERSION*

FIERY XF 
PROOFING 
VERSION

FIERY XF 
PRODUCTION 

VERSION

FIERY XF 
PRODUCTION 

PREMIUM

FIERY XF PRINT 
AND CUT

FIERY XF FOR 
KIP C7800

FIERY XF FOR 
OKI

Fiery XF Server, unlimited 

Clients, 1 year EFI 

Software Maintenance & 

Support Agreement

Fiery XF Server, unlimited 

Clients, 1 year EFI 

Software Maintenance & 

Support Agreement

Fiery XF Server, unlimited 

Clients, 1 year EFI 

Software Maintenance & 

Support Agreement

Fiery XF Server, unlimited 

Clients, 1 year EFI 

Software Maintenance & 

Support Agreement

Fiery XF Server, unlimited 

Clients, 1 year EFI 

Software Maintenance & 

Support Agreement

Fiery XF Server, unlimited 

Clients, 1 year EFI 

Software Maintenance & 

Support Agreement

Fiery XF Server, unlimited 

Clients, 1 year EFI 

Software Maintenance & 

Support Agreement

Production Option ! ! ! ! ! ! !
Spot Color Option o ! ! ! ! ! !
Color Profiler Option o o o ! o ! o

Color Verifier Option o ! o o o o

Cut Marks Option o o o ! o ! o

Cut Server Option o o o o o o o

o o o o o o

Printer Option M o o o o o o o

Printer Option XL o o o o o o o

Printer Option XXL o o o o o o o

Printer Option M-XXL 
(not orderable)

o !
(1 Printer included)

!
(1 Printer included)

!
(4 Printers included)

o o o

Printer Option OKI o o o o o o !

Printer Option EFI

o
(1 x VUTEk/Reggiani/

Matan/Wide Format/
Jetrion)

o

(1 x VUTEk/Reggiani/

Matan/Wide Format/

Jetrion)

o

(1 x VUTEk/Reggiani/

Matan/Wide Format/

Jetrion)

o

(1 x VUTEk/Reggiani/

Matan/Wide Format/

Jetrion)

o

(1 x VUTEk/Reggiani/

Matan/Wide Format/

Jetrion)

o

(1 x VUTEk/Reggiani/

Matan/Wide Format/

Jetrion)

o

(1 x VUTEk/Reggiani/

Matan/Wide Format/

Jetrion)
Printer Option Wide  
Format

o o o o o o o

Printer Option Super 
Wide  Format

o o o o o o o

Printer Option KIP o o o o o ! o

Print & Cut Option o o o o ! o o

File Export Option o o o o o o o

Softproof Option o o o o o o o

Fiery Option o o o o o o o

Key:    -  = Not available      o = Optional      ! = Included  

* Requires at least one Output Option for working system.

FEBRUARY 6 2017

AVAILABLE OUTPUT OPTIONS

PRODUCT CONFIGURATIONS

AVAILABLE PRODUCT OPTIONS

oOneBit Option

!

Atramenty produkowane przez EFI dostarczają użytkownikom wiele korzyści.

•	 zaprojektowane dla ploterów EFI
•	 10-15% szerszy gamut kolorystyczny 

(bez użycia kolorów dodatkowych)
dzięki zastosowaniu podwyższonej 
pigmentacji i oprogramowania Fiery

•	 gwarancja powtarzalności
•	 możliwość druku na materiałach wraż-

liwych na wysoką temperaturę
•	 brak lotnych związków organicznych
•	 idealne do materiałów wysoce ela-

stycznych, 2-stronnych banerów, itd.
•	 idealne do zadruku różnego rodzaju 

materiałów sztywnych
•	 średnio o połowę mniejsze zużycie 

w stosunku do innych atramentów

•	 wysoka adhezja - brak potrzeby stoso-
wania primera na większości mediów

•	 brak „efektu boiska”
•	 wysoka odporność na ciepło, zimno, 

związki chemiczne - nie wymagają do-
datkowego lakierowania

•	 2-letnia gwarancja na blaknięcie oraz 
5-letnia gwarancja na blaknięcie po 
laminacji

•	 specjalne atramenty EFI SuperFlex do 
termoformowania

•	 najwyższa jakość - własna fabryka 
atramentów w USA, o powierzchni 
3700 m2, zatrudniająca 75 osób

•	 program gwarancyjny 3MTM MCSTM

EFI H1625-RS

Druk znaków drogowych

EFI H1625-RS
Atrament   3M
Kolory  CMYKBR
Szer. materiału 165 cm
Szer. zadruku  162.6 cm
Grubość materiału max. 5.08 cm
Ciężar materiału max. 45,4 kg
Podsys  tak, pas transmisyjny
Rozdzielczość max. 1200 x 1200 dpi
Prędkość  max. 42 m2/h
Oprogramowanie EFI Fiery XF Rip

Hybrydowy ploter 2 w 1 do dru-
ku bezpośrednio na materiałach 
sztywnych i elastycznych z roli. 

System EFI i 3M spełnia wysokie wymagania stawia-
ne znakom drogowym: certyfikowane kolory, odpo-
wiednia odblaskowość, itd. Atramenty 3M dla EFI 
H1625-RS zostały zaprojektowane, tak aby zapewnić 
odpowiednią powtarzalność i wydajność pracy.

Produkcja certyfikowanych 
znaków drogowych w technologii 3M

Druk 
oznakowania

tymczasowego,
informacyjnego,

drogowskazów, itp.

Technologią zmiennej 
wielkości kropli (8 poziomów)

EFI H1625-SD

Druk do termoformowania

EFI H1625-SD
Atrament   EFI SuperDraw UV
Kolory  CMYK + BIAłY
Szer. materiału 165 cm
Szer. zadruku  162.6 cm
Grubość materiału max. 5.08 cm
Ciężar materiału max. 45,4 kg
Podsys  tak, pas transmisyjny
Rozdzielczość max. 1200 x 1200 dpi
Prędkość  max. 42 m2/h
Oprogramowanie EFI Fiery XF Rip

Hybrydowy ploter 2 w 1: druk bezpośredni na sztywnym lub elastycznym mate-
riale termoformowalnym: PETG, akrylu, poliwęglanie, polistyrenie, PVC i innych...

Termoformowalne
atramenty

EFI SuperDraw UV
odporne na podgrzewanie,

rozciąganie, pękanie, odpryskiwanie, itd.

Wydruk  od razu
suchy i gotowy

do użytku

Wydruk można 
rozciągnąć nawet 
KILKADZIESIĄT 

RAZY

Urządzenie do 
termoformowania

FORMECH

W ofercie
różne modele

Maski Sprzęt turystyczny i sportowy (np. bagażniki) Zabawki

Reklamy w miejscu sprzedaży - POSIndywidualne kasetony świetlneOpakowania
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Artemis PULSAR 2
Atrament   UV
Szerokość  3.20 m
Głowice   Konica Minolta 1024i
Wielkość kropli 6 / 13 pl
Prędkość  90 m2/h (4 pass, 2 x 4-6 kol.)
  45 m2/h (4 pass, 4-6 kol.)
Konfiguracje 2 x 4 kolory / 2 x 6 kolorów / 6 kolorów + 2 x biały
Oprogramowanie PhotoPrint / Onyx / Caldera

Artemis PULSAR 2 to superszybki ploter, wykorzystujący najnowocześniejsze 
rozwiązania na rynku, w szczególności nowe typy głowic, prowadnic oraz sil-
ników.  Ploter wyposażony jest w zależności od konfiguracji w głowice Konica 
Minolta 1024 i lub 1024 Atom 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 UV 3.20 m. PULSAR 2 daje możliwość druku na 
membranie backlitowej, plandekach, super-banerze oraz tradycyjnych me-
diach rolowych (banerach, foliach, papierach, itd).

Ciężki system
 rolowy

Głowice Konica Minolta 1024i lub 1024A
(kropla 6 lub 13 pl)

jesteś

Twoja konkurencja jeszcze nie.

4 niezależne
strefy podsysu

Już drukują

w Polsce

Idealny

do plandek

TYP NAZWA ROZMIARY GRUBOŚĆ OPIS

SIATKA MESH B1
Z PODKŁADEM

IKONOS MESH NEW B1
3.20 x 50/100 m
5.00 x 50 m

380 g/m2

Certyfikat B1. Siatka do druku na ploterach 
wymagających podkładu. Na rusztowania, 
elewacje...

SIATKA MESH
Z PODKŁADEM

IKONOS MESH 380 od 1.27 do 3.20 x 50 m 380 g/m2

Biała, winylowa, powlekana siatka do druku 
na ploterach wymagających podkładu. 
Na rusztowania, elewacje...

SIATKA MESH
BEZ PODKŁADU

IKONOS MESH 1.27, 1.37, 3.20 x 50 m 270 g/m2

Biała winylowa, powlekana siatka do druku 
na ploterach nie wymagających podkładu. 
Na rusztowania, elewacje...

Dzięki siatkom IKONOS zrealizujesz 
zarówno małe jak i największe 
kampanie reklamowe.

Pamiętaj, aby wybierać materia-
ły atestowane, dzięki temu będziesz 
wygrywał przetargi i zyskasz nowych 
klientów!

Siatki IKONOS

Artemis PULSAR 2

Przemysłowy druk LED UV- 3.20 m
Szerokie, otwierane drzwi, ułatwiające
dostęp do podzespołów maszyny

Podświetlenie z tyłu 
drukowanych prac

Niezawodne i potężne silniki Panasonic o mocy 
750W, obsługujące posuw karetki i materiału

Wbudowany PhotoPrint
serwer z oprogramowaniem

NOWOŚĆ

Przemysłowe szyny 
i ciche japońskie 
prowadnice firmy THK

Głowice Konica Minolta 1024i (6 lub 13 pl)
lub Konica Minolta 1024 Atom

Panel
dotykowy

Ciężka i stabilna
konstrukcja (2.500 kg)

Wydruk od razu
gotowy do użytku

Konstrukcja otwarta od 
góry, z pełnym podglądem 
procesu druku

2 sposoby prowadzenia materiału

podsys podsys
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w
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media media

nawijanie nawijanie

media media

odwijanie

balans

odwijanie

balans

DRUK DRUK

naciągnaciąg

Markowe atramenty
produkcji europejskiej

SuPErbANEr

Problem z reklamacjami? Problem z utylizacją? Problem z dźwiganiem?

Pozbądź się problemów

Cieńszy materiał to
2-3 x więcej reklam w systemie

Lżejszy materiał to łatwiejsze
wnoszenie w trudno dostępne miejsca

Mocniejszy materiał
to mniej reklamacji

IKONOS SUPER BANER - rozwiązanie problemów banerów

IKONOS SUPERBANER to ultra lekki i mocny 
materiał, mocniejszy od najmocniejszych 
banerów! 

GRAMATURA ROZMIARY TECH. ZADRUKU

140 g/m2 3.20 x 100 m LED-UV

PVC-free34 35



WYłąCZNY PRODUCENT

Papiery BB
NAZWA SYMBOL OPIS ROZMIARY GRAMATURA

PAPIER 
BLUEBACK

CONSTELLATION 600 
OFFSET/HARD-
SOL BB

Bardzo dobrej jakości papier z niebieskim 
tyłem. Do zastosowań plakatowych i bilbor-
dowych. 

1,067; 1,27; 1,37; 1.6 x 300 mb 120 g/m2

PAPIER 
BLUEBACK

CONSTELLATION 700 
DIGITAL SOLWENT 
ECO-SOL LATEX UV

Papier plakatowy z niebieskim tyłem. Do 
zastosowań plakatowych i bilbordowych.

1.27 x 300 / 150 / 50 m 115 g/m2

Druk przemysłowy Artemis KM 3204/3208

Solwent - druk przemysłowy - 260 m2/h

jeden z najbardziej popularnych w kraju ploterów solwentowych. Za jego 
ogromnym sukcesem w Polsce, stoją stabilne, niezwykle trwałe głowice Ko-
nica Minolta. 

Wyposażony jest w ciężki, stabilny system rolowy. W porównaniu do konku-
rencyjnych rozwiązań, wyeliminowano efekt paskowania, siania i nierównych 
krawędzi. Posiada nową precyzyjną prowadnicę karetki oraz podwójny sys-
tem suszący.

Najważniejsze zalety
- 8 lub 4 niezwykle trwałych głowic Konica Minolta 512i
- jakość druku porównywalna do ploterów „eko”
- ciężki system rolowy
- system stałego zasilania + tani atrament solwentowy z cyklohexanonem
- ciężka, stabilna konstrukcja
- możliwość zadruku 3 rolek jednocześnie

Nowy system dosuszający:
wentylatory + IR (do 85C)

Do wyboru 4 lub 8 głowic Konica Minolta 512i (30 pl) 
w zależności od rodzaju produkcji

Nowy rodzaj 
odpornych 
atramentów 
solwentowych bez 
Cyklohexanonu

Aluminiowa listwa posuwu karetki

Chcesz być konkurencyjny na rynku 
bilbordów? Zastosuj kombinację: 
atrament solwentowy Ikonos 
+ papier Ikonos BB New 115 g/m2!

Artemis KM 3208/3204
Atrament   twardy solwent (bez cyklohexanonu)
  lub eko-solwent (CMYK)  
Głowice  Konica Minolta 512i (30 pl)
Szer. materiału 3200 mm
Szer. zadruku 3170 mm
Rozdzielczość max. 1080 dpi
Prędkość  max. 160 m2/h (3204)
  max. 260 m2/h (3208) 
System suszący podwójny (IR + wentylatory)

Mniejsza kropla 30 pl

Większa częstotliwość

najwyższa trwałość na wiele lat

KM 3208 (8 głowic) KM 3204 (4 głowice) Koszt druku:
0,69 zł/m2

Wysoka, rzeczywista prędkość do 260 m2/h Podwójny system suszący (IR + wentylatory)

Na życzenie klienta możemy przygotować inny nawój rolki

Stabilna platforma produkcyjna

Artemis S600 5M

Druk solwentowy - do 600 m2/h 

Artemis S600-5m to idealne urządzenie dla drukarni, które chcą zwiększyć swo-
ją wydajność. Ploter może drukować na szerokiej gamie mediów powlekanych 
i niepowlekanych. Przykładowe zastosowania to plakaty, banery, backlity, grafiki 
POS, grafika na środki transportu, siatki i wszelkie inne oznakowanie zarówno do 
wnętrz jak i na zewnątrz.

Wysoka jakość zastosowanych podzespołów, jak również nowoczesne techno-
logie umożliwiły połączenie stojących tak często w sprzeczności elementów jak: 
wysoka jakość i stosunkowo duża prędkość druku. Ploter zapewnia wysoką beza-
waryjność, przy zachowaniu łatwości obsługi dzięki zastosowaniu podzespołów 
produkcji japońskiej.

Najważniejsze zalety
- obsługa rolek do szerokości 5 metrów
- jakość druku porównywalna do ploterów „eko”
- ciężki system rolowy
- system stałego zasilania + tani atrament solwentowy z cyklohexanonem lub bez
- ciężka, stabilna konstrukcja
- wbudowany ekran do obsługi urządzenia

Atrament   solwent (CMYK)
Technologie  druk falą
Szer. robocza 5000 mm
Rozdzielczość 360 / 480 / 720 / 1080 dpi
Prędkość  max. 600 m2/h
Zużycie prądu 13.200 W
Wymiary urządzenia 6810 x 1150 x 1530 mm

Głowica HS 1000 8 Konica Minolta

Banery IKONOS
TYP NAZWA ROZMIARY GRAMATURA OPIS

BANER EKONOMICZNY IKONOS 300 2.20, 2.60, 3.20 m 300 g/m2 Lekki baner ekonomiczny o podwyższonej liczbie splotów (840x840). Możliwość podświetlania. 

BANER LAMINOWANY
WZMOCNIONY

IKONOS 440
IKONOS 510

1.10, 1.27, 1.37, 1.60, 
1.90, 2.20, 2.50, 2.60, 
3.20 x 50 m

440 g/m2

510 g/m2

Biały, matowy lub błyszczący, laminowany baner PVC o podwyższonej odporności na warunki 
zewnętrzne oraz uszkodzenia mechaniczne. Liczba splotów 1000x1000. Odporność na rozerwanie: 
281(MD), 244(CD) N. Wytrzymałość na rozciąganie: 1550(MD), 1200(CD) N/5cm. 

BANER LAMINOWANY
IKONOS 440 GSM
IKONOS 510 GSM

1.10, 1.27, 1.37, 1.60, 
1.90, 2.20, 2.50, 2.60, 
3.20 x 50 m

440 g/m2

510 g/m2

Biały, matowy lub błyszczący, laminowany, baner PVC, o średniej odporności na warunki zewnętrzne 
oraz uszkodzenia mechaniczne.

BANER POWLEKANY
IKONOS 440 COATED
IKONOS 450 COATED

1.10, 1.37, 1.60, 2.20, 
2.50, 2.60, 3.20 x 50 m
                    4.20, 5.00 m

440 g/m2 (3.20 m) Bardzo wytrzymały baner powlekany o optymalnej gramaturze. Liczba splotów 1000x1000.

450/510 g/m2 Najwytrzymalszy baner powlekany na rynku z uwagi na liczbę splotów 1000x1000 i grubszą osnowę!

TYP ROZDZIELCZOŚĆ PRĘDKOŚĆ

1 pass 360 x 360 dpi 600 m2/h

1 pass 480 x 360 dpi 480 m2/h

2 pass 360 x 720 dpi 280 m2/h

2 pass 480 x 720 dpi 240 m2/h

3 pass 360 x 1080 dpi 200 m2/h

3 pass 480 x 1080 dpi 168 m2/h

Pamiętaj, aby wybierać
produkty nie zawierające
szkodliwych substancji!

Wybierając banery IKONOS
masz gwarancję najlepszego
stosunku „cena-jakość”!

Wysoka jakość

Szybkoschnący 
wydruk

System stałego
zasilania w atrament

Niskie koszty eksploatacji

Niska cena zakupu

Wysoka tabilność pracy

Wysoka 
prędkość 
druku

600m2/h

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
Artemis S600
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Mutoh Trafficjet™ Xpert

Cyfrowy druk znaków drogowych

Materiały odblaskowe IKOLITE

1. PROjEKT 2. DRUK NA PLOTERZE 3. LAMINACjA 4. WYCIĘCIE 5. NAKLEjENIE 

Mutoh Trafficjet Xpert
Atrament   Trafficjet™ Eco-Solvent spot colors & Cyan  

  & Magenta

Konfiguracja koloru True Traffic Color™ spot inks
Szer. materiału 162,56cm
Szer. zadruku 161,54cm
Rozdzielczość max. 1440 dpi
Prędkość  max. 94 m2/h
Wymiary  274,32cm × 88,9cm × 147,32cm
Waga  Ploter: 146kg / stand 32kg

Warto wiedzieć
Technolgia Trafficjet™ zapewnia doskonałą wydajność przy mniejszym nakładzie 
pracy (tylko 5 kroków) niż w przypadku tradycyjnych metod. Dla porównania, do 
wykonania 2-kolorowych znaków drogowych w technologii sitodruku lub wycina-
nia folii potrzeba aż 10 etapów technologicznych!

Trafficjet Xpert do druku znaków drogowych zbudowany jest na platformie dru-
karek Mutoh Xpertjet spełnia najbardziej rygorystyczne wymagania i specyfikacje 
oznakowania drogowego. Farby spotowe True Traffic Color™ i dołączone do nich 
oprogramowanie zautomatyzują tworzenie znaków.

Trafficjet oferuje najwyższą jakość i niskie koszty eksploatacji. Kolorystyka, stopień 
odblasku i trwałość jest taka sama jak w sitodruku. Trafficjet spełnia najbardziej 
rygorystyczne wymagania i specyfikacje oznakowania drogowego. 

Ploter posiada 8 kanałów atramentowych: może drukować atramentami do zna-
ków drogowych (niebieski, czerwony, żółty, czarny, zielony, brązowy...) oraz trady-
cyjnymi atramentami np. eko-solwentowymi (CMYK).

Najważniejsze zalety
- prosta i łatwa, cyfrowa produkcja znaków drogowych
- możliowość drukowania pojedynczych znaków
- druk zastępujący cięcie, maskowanie, itd.
- szybki druk na żądanie bezpośrednio z pliku
- jednoosobowy proces produkcji
- kompletna gwarancja trwałości: 10 lub 12 lat
- pełne wsparcie: instalacja, oprogramowanie, szkolenie
- łatwe zmywanie graffiti dzięki warstwie ochronnej OL-1000
- specjalne kolory do znaków z certyfikatem 

NAZWA WARIANT ROZMIARY OPIS STANDARD

IKOLITE REFLECTIVE
niebieski, czerwony, 
zielony, żółty, biały 

1.24 x 45.7 m
Folia 1-generacji, z klejem aktywowanym  przez docisk. Folia do 
wycinania, 3-letnia, do oznaczeń tymczasowych (roboty) i reklamy.

FOLIA I GEN.

IKOLITE REFLECTIVE 
PRISMATIC

niebieski, czerwony, 
zielony, żółty, biały

1.24 x 45.7 m

Samoprzylepna folia odblaskowa, która w swojej strukturze posiada 
mikropryzmaty silnie odbijające wiązkę światła (plaster miodu). 
Charakteryzuje się unikatowym wzorem na całej powierzchni. 
Pozwala na różnorodne i ekonomiczne oznakowanie które zwiększa 
widoczność i bezpieczeństwo.

FOLIA I GEN.

IKOLITE NEW FX biały
1.24 i 1.52 m
(szerokość)

Gładka, biała folia odblaskowa, występująca w dwóch wersjach – do 
druku i do wycinania

FOLIA I GEN.

IKOLITE VINYL 410
niebieski, czerwony, 
zielony, żółty, biały

Samoprzylepna folia odblaskowa, która w swojej strukturze posiada 
mikropryzmaty silnie odbijające wiązkę światła (plaster miodu). 
Charakteryzuje się unikatowym wzorem na całej powierzchni. 
Pozwala na różnorodne i ekonomiczne oznakowanie które zwiększa 
widoczność i bezpieczeństwo.

FOLIA I GEN.

Zgodność z europejskimi standardami

Wysoki stopień odblaskowości

Certyfikaty Unii Europejskiej

Druk cyfrowy w cenie sitodruku

Idealna współpraca z laminatorem Shield
i stołowym ploterem tnącym Summa

Mutoh Rj-900X-U1

Ploter sublimacyjny - 26 sek / A1

Mutoh Rj-900X-U1
Atrament   sublimacyjny
  CMYK
Technologie MicroPiezo, zmienna kropla
Szer. materiału 1080 mm
Szer. zadruku 1074 mm
Rozdzielczość max. 2880 dpi
Prędkość  max. 63 m2/h

Mutoh Rj-900X-U1 to ultradokładny, uniwersalny ploter wielkoformatowy, wyposażony 
w głowicę piezoelektryczną oraz technologię Intelligent Interweaving zapobiegająca pa-
skowaniu.  jest to wszechstronny ploter, który w zależności od zastosowanych atramentów 
może pracować jako pełnokolorowa, wielkoformatowa drukarka sublimacyjna lub graficz-
na. 

Dzięki atramentom sublimacyjnym może być wykorzystywany także w produkcji gadże-
tów, odzieży, sprzętu sportowego, itd.

Dlaczego warto wybrać ten ploter?
1. Drukarka „na start”, jak i do masowej produkcji.
2. Szybki zwrot z inwestycji - niska cena.
3. Wysoka ostrość i dokładność wydruku - rozdzielczość max. 2880 dpi.
4. Setki zadowolonych klientów w Polsce.
5. Wszechstronność: sublimacja, CAD, fotografia, obrazy.
6. Trwała głowica typu eko-solwentowego (wytrzymalsza od głowic do atr. wodnych).

Do druku na żądanie
jak i do masowej
produkcji

Wydruk A1
w 26 sek.

Ultra-dokładny
druk: 2880 dpi

System nawijający
wydruki (opcja)

NAJPOPulArNIEJSZy

ploter sublimacyjny 

w Polsce!

Łatwa obsługa Dodatkowa nawijarka Koszulki, torby, tkaniny Smycze Sprzęt sportowy Kubki, ceramika, szkło

Płyty ALU do termosublimacji Gotowe formaty:
od małych formatek 
(np. A4) po duże płyty

Dostępne także
w wersji
z zaokrąglonymi
rogami

Płyty ALU do termosublimacji:

•	 wydrukowana na papierze transferowym 
grafika przenoszona jest na płytę za pomocą 
prasy termo-transferowej

•	 spektakularnie szeroki, finalny gamut barw
•	 wyjątkowa mechaniczna i chemiczna 

trwałość produktu końcowego
•	 wiele wariantów powierzchni i wykończeń
•	 wiele gotowych rozmiarów
•	 bardzo szerokie zastosowanie: fotografia, 

foto-gadżety, dekoracje w sklepach, salo-
nach, pubach, hoteli, itd. 

NOWOŚĆ

Żywe i nasycone kolory

Koszt druku:
1,99 zł/m2
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Ploter Xpertjet 1682WR to najnowszy model drukarki sublimacyjnej firmy Mutoh. 
W  urządzeniu zastosowano nowatorskie technologie, dzięki którym ploter uzy-
skuje wysoką prędkość druku, zachowując  przy  tym doskonałą jakość i nasyce-
nie kolorów. 
Najważniejsze z nich to druk zmienną kroplą - Variable Dot, Intelligent Intervie-
wing zapobiegający paskowaniu druk   „chmurą”  lub  „mgłą”  oraz   Mutoh Drop-
Master, czyli automatyczna kalibracja wysokości głowicy do grubości materiału. 
Maksymalna szerokość zadruku to 1615 mm. Dodatkowym atutem jest możliwość 
wyposażenia plotera w ciężki system rozwijająco-nawijający o udźwigu do 100 kg. 

NAJwAżNIEJSZE FuNKCJE
 
•	 Szerokość zadruku do 1625mm
•	 Maksymalna grubość mediów aż do 2,8mm
•	 Dwie najnowsze głowice piezo Epson DX6 pokryte warstwą złota
•	 Rozmiar kropli od 3,6 pl do 35,6 pl
•	 Możliwość konfiguracji 4-ro lub 8-mio kolorowej
•	 Podświetlenie LED podczas druku – ułatwia kontrolę wydruków
•	 Regulowany docisk rolek na całej szerokości listwy oraz każdej rolki z 

osobna
•	 Możliwość druku falą, mgłą, chmurą itp.
•	 Automatyczna kalibracja Bi-directional – DropMaster2
•	 MediaTracker - funkcja przydatna do kontroli zużycia mediów
•	 FeedMaster – automatyczna kalibracja posuwu mediów
•	 Szybkość drukowania do 65m2/h
•	 Dotykowy panel OLED
•	 Ulepszony system zakładania i podawania mediów
•	 Najnowszy RIP Verte Lith
•	 Inteligentna komunikacja przez Mutoh Status Monitor
•	 Funkcja automatycznego odcinania mediów
•	 Dostępne trzy rodzaje nawijarek od 30kg, 40kg aż do 100kg

Mutoh Xpertjet 1682WR

Druk sublimacyjny 1.6m

Bluzy, koszulki itp. Odzież sportowa, bielizna Sprzęt sportowy Tkaniny dekoracyjne Dywany, poduszki Miękie oznakokowania

głowice Piezo AccuFine
Najwyższa w swojej klasie 

dokładność druku
 (pozycjonowanie kropli)

Media Tracker
Automatyczne podawanie 

ilości materiału na rolce

Nozzle Area Select
Kompensacja zatkanych dysz

I-screen weaving 
Druku bez 

efektu  paskowania

DropMaster
Automatyczne dostosowanie 

czasu wystrzału kropli do 
grubości materiału

Feed Master
Automatyczna kalibracja 

grubości mediów

NOWOŚĆ PREMIERA

Szerokość zadruku 
max. 1625mm

Szerokość zadruku 
max. 1625mm

Kompensacja dysz Kompensacja dysz

Media Tracker
Media Tracker

Feed Master
Feed Master

Drop Master 2 Drop Master 2

Rozdzielczość do 
1440 dpi

Rozdzielczość do 
1200 dpi

Zmienna wielkość 
kropli (Variable Dot)
od 2.8 pl

Zmienna wielkość 
kropli (Variable Dot)
od 2.8 pl

Niskie koszty 
wydruku 1m2

Kolorowy panel 
LED

Niskie koszty 
wydruku 1m2

3 rodzaje nawijarek  
30kg, 40kg oraz 100kg

3 rodzaje nawijarek  
30kg, 40kg oraz 100kg

2 głowice

2 głowice8 kanałów
4, 6 lub 8 kolorów 4 kolory

Mutoh Xpertjet 1682 WR
Atramenty  sublimacyjne
Głowice   2 głowice
Technologie Mutoh DropMaster X,  
  Intelligent Interweaving
  Micro Piezo Inkjet Technology
Szer. materiału 1625 mm
Szer. zadruku 1615 mm
Rozdzielczość max. 1440 x 1440 dpi
Prędkość  max. 60 m2/h

Mutoh Xpertjet 1642 WR
Atramenty  sublimacyjne
Głowice   2 głowice
Technologie Mutoh DropMaster X,  
  Intelligent Interweaving
  AccuFine Micro Piezo Inkjet Technology
Szer. materiału 1625 mm
Szer. zadruku 1615 mm
Rozdzielczość max. 1200x1200 dpi
Prędkość  max. 60 m2/h

Folie Flock IKONOS
Flock to ekologicznie sprawdzona folia ze sztucznego jedwabiu z blokującą warstwą pośrednią. Aksamitna w dotyku,
dostępna w różnych kolorach z błyszczącym wykończeniem, może być stosowana do sublimacji grafik na koszulkach, 
odzieży sportowej i rekreacyjnej, gadżetów reklamowych  i artykułów sportowych.

Folie Flock można ciąć przy pomocy wszystkich istniejących ploterów tnących, a innowacyjny termoadhezyjny materiał 
został specjalnie opracowany do szybkiego zastosowania w zaledwie 15 sekund. Produkt nadaje się do przenoszenia na 
tkaniny takie jak bawełna, mieszanki poliestru / bawełny i polistyrenu / akrylu.

Dostępne rozmiary : 50 cm x 1 m

Mutoh Xpertjet 1642WR

Najnowszy ploter sublimacyjny

Przedmioty wykonane z poliestru Nowy system atramentowy Funkcja informująca o ilości pozostałego materiału na rolce

Papiery do sublimacji

Następca wielokrotnie nagradzanego modelu Valuejet 1638WX oparty na no-
wej platformie drukarek Xpertjet. Ploter XPj-1642WR jest wyposażony w dwie 
zupełnie nowe, ultraszerokie głowice drukujące Piezo Mutoh AccuFine o zmien-
nej kropli, które zapewniają najlepszą w swojej klasie dokładność umieszczania 
punktów. W połączeniu z nową, opatentowaną technologią I-screen weaving 
firmy Mutoh, nowe głowice drukujące zapewnią wyjątkową jakość druku przy 
wyższych prędkościach produkcyjnych. Nowa drukarka oferuje ponadto bogac-
two rewolucyjnych i ułatwiających użytkowanie nowych technologii Mutoh.

NAZWA OPIS SZEROKOŚĆ NAWÓJ GRAMATURA

PAPIER PRZEKŁADKOWY19S
Papier przekładkowy ( ochronny) do 
kalandrów.

1,6 m 1000 mb 19g

PAPIER IKONOS
SUBLI-MATE 100S 

Papier sublimacyjny używany do druku 
cyfrowego.

0,42; 0,60; 
1,00;1,18; 1,60

1000 mb 100g

PAPIER IKONOS
 SUBLI-MATE TRANSFER
100G

Papier do druku sublimacyjnego przeznaczony 
do szerokiej gamy materiałów poliestrowych i 
innych tkanin oraz tekstyliów.

0,95 m 1000 mb 100g40 41



DTF 30

Druk DTF na tekstyliach

DTF 30 to ploter do produkcji nadruków w technologii DTF, dedykowany do indywidualnych, po-
jedynczych wydruków jak i większych nakładów. Idealnie sprawdzi się w agencjach reklamowych, 
do druku na koszulkach, znakowania odzieży roboczej i technicznej, znakowania odzieży sporto-
wej, a nawet obuwia.

Portfolio obsługiwanych przez ploter DTF 30 materiałów jest bardzo szerokie i obejmuje więk-
szość tekstyliów i tkanin dostępnych na rynku - od naturalnych, takich jak bawełna, czy skóra, po 
poliester.

DTF 30 wyposażony jest w najnowszej generacji, podwójną głowice Epson. Rozdzielczość druku 
wynosi od 360 do 2880 dpi. Prędkość druku, to 3,5m2 CMYK WW, a szerokość zadruku wynosi 30 
cm.

DTF 30 to urządzenie kompletne – drukarka, mieszarka i suszarka w jednym. Profesjonalne atra-
menty pigmentowe na bazie wody, używane w tym ploterze, charakteryzują się:

•	 doskonałąjakoścą
•	 gwarantują żywe kolory, realistyczne efekty
•	 są szybkoschnące
•	 są przyjazne dla środowiska naturalnego

wysoka trwałość wydruków

Rezultaty
•	 jedwabiście gładkie nadruki, niezwykle 

przyjemne w dotyku. 
•	 wspaniałe rezultaty można uzyskać za-

równo na odzieży jasnej, jak i ciemnej, 
bez potrzeby używania dodatkowych 
kroków przed i po obróbce termicznej.

nasycone, żywe kolory

BESTSELLER

Flagi IKONOS
NAZWA GRAMATURA CERTYFIKAT TECH. ZADRUKU

FLAGA Z PODKŁADEM 110 g/m2 B1 solwent

FLAGA BEZ PODKŁADU 110 g/m2 B1 sublimacja

Dlaczego warto wybrać flagi IKONOS?
1. Lekkie  i łatwe w transporcie. jednocześnie wytrzymałe i trwałe.
2. Szerokie możliwości zastosowania: flagi narodowe, flagi korporacyjne, flagi 

sportowe, banery reklamowe, transparenty, ridery, flyery, dekoracje, itd
3. Atrakcyjna cena dla polskiego odbiorcy.
4. Ekologiczna produkcja + certyfikaty B1.
5. Bardzo dobre nasycenia z obu stron. Nasycenie rewersu do 98%!

Podążaj za ekologicznym trendem! Druk bezpośredni na 
tekstyliach oraz tkaninach metodą sublimacji to najszybciej 
rozwijająca się gałąź wielkoformatowego biznesu. 
Bądź „trendy” i zarabiaj więcej.

GWARANCJA
NAJLEPSZEJ CENY NA RYNKU

98 %
AWERS

REWERS

NOWOŚĆ:
Ikonos New
110E B1
w super cenie

Atrament  

Konfiguracja
Głowice
Szerokość zadruku
Rozdzielczość
System grzewczy
Oprogramowanie

Atrament z certyfikatem
OEKO-TEX®
CMYK+WW+cleaning x2
2 x Epson
30 cm
od 360 do 2880 dpi
IR regulowany
RIP

DTF 30

Rozdzielczość do 
2880 dpi

Praca w trybie 
tandem

Kolorowy panel LED

Automatyczny system
nawijający

Recykling proszku

Drukarka, mieszarka
i suszarka w jednym

Szerokość zadruku do 30 cm

Kompaktowa konstrukcja

Znakowanie odzieży różnego typu, również
na trudnych, zakrzywionych powierzchniach

Ekologiczne i ekonomiczne
atramenty

DTF Mutoh 628

DTF Mutoh 628 do koszulek

Atrament  

Konfiguracja
Głowice
Szerokość zadruku
Rozdzielczość:
System grzewczy
System odcinający
Podstawa

Atrament z certyfikatem
OEKO-TEX®
CMYK+WW+cleaning x2
Epson DX6
62 cm
do 1440 dpi
Pre/ Post
tak
tak

DTF Mutoh 628

DTF: drukuj na wszystkich rodzajach tekstyliów

Różne rodzaje materiałow Nadruki na obuwiu Odzież sportowa

PREMIERA

Nadruki czarno-białe oraz kolorowe Niezliczone możliwości personalizacji - nadruków 
na koszulkach

Druk na czarnych koszulkach

DTF Mutoh 628 to kompaktowy zestaw drukujący, 
składający się z plotera, shakera oraz wygrzewarki 
do proszku. jest to produkcyjny zestaw przezna-
czony do dużych nakładów. Urządzenie drukuje 
na folii, którą następnie wgrzewa się w materiały 
różnego rodzaju, metodą druku pośredniego DTF.

W urządzeniu tym mają zastosowanie atramen-
ty z certyfikatem OEKO-TEX®, a niska emisja do 
środowiska naturalnego pozytywnie wyróżnia tę 
drukarkę jako przyjazną dla środowiska, otoczenia 
i operatora. Kolejnymi zaletami DTF Mutoh 628, 
które stawiają go ponad rozwiązaniami konku-
rencyjnymi, są niskie koszty eksploatacji – zuży-

cie atramentu, oszczędność używanych mediów,                           
a także odzysk proszku.

DTF Mutoh 628 wyposażony jest w najnowszej 
generacji głowicę Epson DX6. Rozdzielczość druku 
wynosi do 1440 dpi. Ploter używa głowicy piezo o 
zmiennej kropli od 3,5 pl. Konfiguracja urządzenia: 
CMYK+WW+cleaning x2, szerokość zadruku to 62 
cm.

Wyjątkowa trwałość nadruków i oszczędność cza-
su (poprzez ominięcie skomplikowanej przygoto-
walni), to największe zalety tego typu ploterów.

Przyszłościowa i wszechstronna technologia druku pośredniego DTF

Konstrukcja składająca się 
z plotera, shakera 
i wygrzewarki

Kompaktowa konstrukcja
Recykling proszku

Urządzenie drukuje na folii, którą następnie
wgrzewa się w materiały różnego rodzaju, 
metodą druku pośredniego DTF

Automatyczne odcinanie mediów

Wydajne głowice
Epson DX6

Nowoczesne i ekologiczne atramenty
z certyfikatem OEKO-TEX®

Praca w trybie 
tandem
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Mutoh Valuejet 1938 TX | druk bezpośredni | PLOTER DO WYPOSAŻENIA WNĘTRZ

3w1: bawełna, poliester, tapeta

Mutoh Valuejet 1938 TX | druk bezpośredni | PLOTER DO WYPOSAŻENIA WNĘTRZ

3w1: bawełna, poliester, tapeta

Atrament   3 rodzaje atramentów, m.in.
  z certyfikatem Oeko-Tex 100
  8 kanałów
Technologie Mutoh DropMaster X,  
  Intelligent Interweaving
Szer. materiału 1910 mm
Szer. zadruku 1900 mm
Rozdzielczość max. 1440 x 1440 dpi
Prędkość  max. 73 m2/h

> 
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VJ-1938TX

ValueJet 1938TX is Mutoh’s new generation digital piezo drop-on-demand direct-to-
textile printer combining proven technology with a high-precision mechanical design.  
Developed in Japan, the 75” (1910 mm) wide VJ-1938TX can print directly on a wide 
range of fabrics up to a thickness of 3.5 mm.  The printer will deliver quality production 
speeds up to 40 m²/h.

The 1938TX can print on closed, open non-stretch and two way stretch fabrics thanks 
to the incorporated ink gutter and a newly engineered high-end fabric feeding, ten-
sioning and take-up system which will guarantee worry-free feeding and transport of 
fabrics.  The preferred solution for garment printing professionals!

Product Highlights 

 - Dual staggered head design with latest drop-on-demand piezo inkjet technology.
 - Variable drop printing - wide range of droplets & three drop families. Small drop- 
   lets ideal for light fabrics.  Larger droplets ideal for thicker fabrics requiring higher  
  ink loads.
 - Head height up to 6 mm to accommodate a wide range of fabrics.
 - Typical high quality production speeds up to 40 m²/h.
 - Newly engineered high end fabric feeding, front & back tensioning and motorised  
   take-up system for media weights up to 100 kg.
 - Integrated gutter system for open textiles.

Application Possibilities 

The ValueJet 1938TX is specifically targeted at sampling of short run on-demand & lo-
cal digital production of garments, upholstery, fashion, swimwear, interior deco fabrics, 
home textiles, flags, etc..

75” (191 cm) Wide Direct-to-Textile Printer

Mutoh Belgium - www.mutoh.eu / Mutoh Deutschland - www.mutoh.de 
Mutoh North Europe - www.mutohnorth.eu

Made in 
Japan

1910 mm 
Width 

Dual Head 
Setup

Head 
Height up 
to 6 mm

Up to 
1440 dpi

NOWOŚĆ!
ATRAMENTY POLIMEROWE:
jeden, wszechstronny
atrament do druku
bezpośredniego na różnych 
tkaninach

Technologie: Mutoh DropMaster X 
Mutoh Intelligent Interweaving 
i druk zmienną wielkością kropli

Nowy, ciężki i precyzyjny
system prowadzenia mediów

Ploter Mutoh Valuejet 1938 TX wyposażony jest w 2 szybkie głowice piezoelektryczne, technolo-
gię DropMaster (kompensacja grubości mediów), Intelligent Interweaving (druk bez paskowania) 
oraz VarDot. Ploter zaprojektowany jest do bezpośredniego druku: odzieży, strojów kąpielowych, 
dekoracji, mebli tapicerowanych, tkanin i tekstyliów domowych, flag, reklam, tapet, itd.

Dlaczego warto wybrać ten ploter?
1. Możliwość wejścia w nowy segment wysokomarżowego biznesu.
2. Druk bezpośredni i pośredni w „tekstylnej” szerokości 1.80 m.
3. Wydajność - dwie szybkie głowice + japońskie technologie.
4. Specjalny system prowadzenia tkanin + wbudowana rynna do materiałów o strukturze 

otwartej.
5. Uniwersalny atrament do różnego rodzaju tkanin, zarówno naturalnych jak i sztucznych
6. Niezawodność na lata - stalowy pasek posuwu karetki.

Tapety Odzież sportowa Odzież i moda Tkaniny dekoracyjne Flagi Stół / rynna na atrament

INNOWACYJNY DRUK BEZPOŚREDNI
dzięki atramentom Ultravision TX

Kalander

Tandem

Atramenty polimerowe UltraVision TX
UltraVision TX to innowacyjne atramenty do druku bezpośredniego na 
różnych materiałach: BAWEłNA, len, wiskoza, POLIESTER, tapeta...

Zalety nowej technologii:
- 100% kompatybilności z aktualnym sprzętem na rynku
- uproszczona produkcja niewymagająca „pretreatment” i „postreatment”
- tylko wygrzewanie - zadrukowany materiał nie wymaga prania 
  i suszenia
- zgodność z REACH i eko-paszportem OEKO-TEX
- brak lotnych związków organicznych (VOC-free)
- wysoka odporność na UV
- uniwersalność

REWOLUCJA W DRUKU

Duży wybór mediów do sublimacji

Media do sublimacji

NAZWA TECH. ZADRUKU OPIS PRODUKTU SZEROKOŚĆ NAWÓJ GRAMATURA

TKANINA BACKLIT IKO-
NOS B1 175g UV/LATEX UV/LATEX

Wysokiej jakości tkanina poliestrowa backlit w kolorze białym, doskonale nadaje się do drukowania rozmaitych wzorów 
przez zastosowanie druku UV oraz Latex. Tkanina bardzo równomiernie rozprasza światło co sprawia, że nadaje się do 

rozwiązań wymagających podświetlenia. Niezwykle trwała i wytrzymała na rozdarcie. 

i krótkoterminowych aplikacji na zewnątrz. Klasa palności B1.

1,6; 3,2 50 mb 175g

DZIANINA BACKLIT 
IKONOS B1 270g SUB SUBLIMACJA POŚREDNIA / 

SUBLIMACJA BEZPOŚREDNIA

Wysokiej jakości dzianina poliestrowa backlit w kolorze białym Doskonale nadaje się do drukowania rozmaitych wzo-
rów przez zastosowanie druku sublimacyjnego. Dzianina bardzo równomiernie rozprasza światło co sprawia, że nadaje 

się do rozwiązań wymagających podświetlenia. Niezwykle trwała i wytrzymała na rozdarcie. 1,6; 3,2 50 mb 270g

DZIANINA STRETCH 
IKONOS LIGHT B1 230g 

SUB/LATEX

SUBLIMACJA POŚREDNIA / 
SUBLIMACJA BEZPOŚREDNIA / LATEX

3,2 50 mb 230g

Tekstylia

NAZWA TECH. ZADRUKU OPIS PRODUKTU SZEROKOŚĆ NAWÓJ GRAMATURA

TKANINA MICROFIBER 
CLEAN GLASS

SUBLIMACJA POŚREDNIA / 
SUBLIMACJA BEZPOŚREDNIA/UV

Wysokiej jakości tkanina, która została poddana procesowi piaskowania z obu stron w celu uzyskania miękkich 
i zamszowych powierzchni. Składa się w 80 % z poliestru i 20 % z poliamidu. Najbardziej wydajny druk to metoda 

pośredniej sublimacji. Materiał doskonale nadaje się na poduszki, koce, szmatki, ręczniki do czyszczenia powierzchni 
szklanych/ekranów LCD.

1,65 50 mb 200g

TKANINA MICROFIBER 
POLAR

SUBLIMACJA POŚREDNIA / 
SUBLIMACJA BEZPOŚREDNIA/UV

Wysokiej jakości tkanina w postaci bardzo miękkiego i czesanego polaru. 
Składa się w 100 % z poliestru. Najbardziej wydajny druk to metoda pośredniej sublimacji. 

Materiał doskonale nadaje się na koce, szmatki, podszewki kurtek, poszewek na poduszki itp.
1,50 50 mb 210g

TKANINA MICROFIBER 
TOWEL

SUBLIMACJA POŚREDNIA / 
SUBLIMACJA BEZPOŚREDNIA/UV

Wysokiej jakości tkanina składająca się z jednej strony z bawełnianej przędzy frott. Druga strona została poddana 
obróbce cięciem w celu uzyskania powierzchni ręcznika pokrytego puchem. Najbardziej wydajny druk to metoda 

pośredniej sublimacji. Materiał doskonale nadaje się na ręczniki sportowe, plażowe, reklamowe oraz kąpielowe itp.
1,58 50 mb 300g

TKANINA PLUSH SUBLIMACJA POŚREDNIA / 
SUBLIMACJA BEZPOŚREDNIA

sublimacji pośredniej ze względu na długi plusz. Powierzchnia tkaniny jest gęsta i gruba. Bardzo dobrze utrzymuje 
ciepło. Materiał doskonale nadaje na : koce, pościel, szmatki, poszewki oraz narzuty.

1,6 50 mb 280g

TKANINA VELOR COVER
SUBLIMACJA POŚREDNIA / 

SUBLIMACJA BEZPOŚREDNIA/UV
Gruba tkanina z teksturą dodatkowo wzmocniona i laminowana. Składa się w 100 % z poliestru. Bardzo dobrze 

utrzymuje ciepło. Materiał doskonale nadaje na pokrowce na krzesła/sofy, obicia foteli, poszewki na poduszki itp.
1,58 50 mb 360g

Home Decor

DZIANINA BLOCKOUT 
IKONOS BLACK BACK B1 

175G SUB/UV/LATEX

SUBLIMACJA POŚREDNIA / 
SUBLIMACJA BEZPOŚREDNIA / 

UV/ LATEX

Wysokiej jakości dzianina poliestrowa w kolorze białym z czarnym tyłem, która doskonale nadaje się do zastosowań 
wymagających blokowania  światła. Niezwykle trwała i wytrzymały na rozdarcie. Materiał świetnie sprawdza się 

w pop-upach, systemach ramowych, kotarach, zasłonach i ekspozycjach targowych. Dzianina charakteryzuje się białą 
powierzchnią i czarną powłoką z żywicy z tyłu, która sprawia, że jest ona całkowicie nieprzezroczysta. 

Klasa palności B1.

1,6; 3,2 50 mb 175g

DZIANINA DECOR IKONOS 
B1 200g SUB/LATEX

SUBLIMACJA POŚREDNIA / 
SUBLIMACJA BEZPOŚREDNIA / LATEX

Wysokiej jakości innowacyjna dzianina ekspozycyjna utrzymująca wysoką jakość wydruku przy optymalnej wadze. 
Niezwykle trwała i wytrzymała na rozdarcie. Przeznaczona jest na ekspozycje targowe oraz dekoracje wewnętrzne. 

Miękka, gładka, przyjemna w dotyku, z tekstylną strukturą po jednej stronie i jedwabną po drugiej. 
Szybko odzyskuje gładkość po złożeniu co znacznie ułatwia transport. Klasa palności B1.

3,2 50 mb 200g

DZIANINA DISPLAY 
IKONOS B1 220g 

SUB/LATEX
SUBLIMACJA POŚREDNIA /

SUBLIMACJA BEZPOŚREDNIA/

Wysokiej jakości dzianina w kolorze białym o zbitej konsystencji. Specjalna ciasna struktura zapewnia większą gęstość. 
Niezwykle trwała i wytrzymała na rozdarcie. 100% poliestrowa dzianina ekspozycyjna, przeznaczona pod ekspozycje 

wystawiennicze, lekkie kotary,  pop-upy oraz różnego typu aplikacje reklamowe. Klasa palności B1. 1,6; 3,2 50 mb 220g
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Tkaniny IKONOS
NAZWA GRAMATURA CERTYFIKAT TECH. ZADRUKU OPIS

TKANINA BLOCKOUT 235 g/m2 B1 sublimacja

Seria tkanin poliestrowych 
IKONOS oraz IKONOS HOME DECOR 
przeznaczonych do szerokiego 
zastosowania w: reklamie, dekora-
cjach i przemyśle odzieżowym. 

Gwarantują doskonałe odwzo-
rowanie kolorów, po utrwaleniu 
w procesie
sublimacji.

TKANINA BACKLIT 165 g/m2 B1 sublimacja / latex

TKANINA SATIN 120 g/m2 - sublimacja / sitodruk

TKANINA MESH 220 g/m2 B1 sublimacja

TKANINA SUN 180 g/m2 - sublimacja

TKANINA SOFT 260 g/m2 B1 sublimacja

TKANINA PLUSH IKONOS 280 g/m2 - sublimacja

TKANINA MICROFIBER POLAR IKONOS 210 g/ m2 - sublimacja

TKANINA VELOR COVER IKONOS 360 g/ m2 - sublimacja

Drukuj ekologicznie.
Zarabiaj na produktach
wysokomarżowych.

Artemis PX-180

Kalandry

Artemis PX-180 to wysokiej jakości, przystępny cenowo kalander 
o szerokości 65 cali (165 cm).

Dlaczego warto wybrać ten kalander?
•	 profesjonalny system wałków z pasem transmisyjnym Nomex
•	 technologia IR (podczerwień)
•	 10-calowy bęben pozwalający uzyskać optymalny czas ekspozycji 

(np. 70 cm / 30 sek)
•	 równomierna temperatura na całej powierzchni
•	 dokładne czujniki zapewniające stałą temperaturę w całym proce-

sie sublimacji
•	 opcjonalny stół do wygrzewania wykrojów
•	 programowalne rozgrzewanie wstępne (np. ustawiane na godzinę 

przed rozpoczęciem dnia)
•	 programowalne schładzanie z timer’em (pozwola bez nadzoru 

schłodzić urządzenie)
•	 różne średnice gilz
•	 intuicyjny panel sterowania
•	 tkaniny po obróbce cechują się trwałością i żywą kolorystyką

Zastosowanie
•	 do sublimacja tkanin: druk bezpośredni i pośredni
•	 dekoracje
•	 moda i odzież (w tym bawełna)
•	 odzież sportowa (w tym poliester)
•	 grafiki targowe
•	 grafiki sklepowe
•	 flagi i banery tekstylne
•	 meble i wyposażenie wnętrz

Artemis PX-180
Szerokość robocza 165 cm (65 cali)
Temperatura max.  230°C
System grzewczy  Infra-Red Quartz
Średnica bębna  10 cali
Prędkość max.  1.65 m/min
Ekspozycja 40-sek.  55 cm/min
Ekspozycja 30-sek.  70 cm/min
Wyświetlacz  cyfrowy

Klieverik VERTEX 165cm
Szerokość maszyny  257 cm (101,3 cali)
Temperatura max.  220°C
Moc grzania  9 kW 
Średnica bębna  10 cali
Prędkość robocza  0,67 m / min 
Zużycie powietrza  0,1 Nm3 / godz
Powietrze   6 bar maks./G
Napięcie   400 V.

Pas transmisyjny
NOMEX

Prędkośc robocza
0.67m/min

Praca z rolki na 
rolkę

Stabilna, ciężka 
konstrukcja

10-calowy bęben
pozwalający
uzyskać optymalny
czas ekspozycji

Intuicyjny panel
sterowania

Technologia IR
(podczerwieni)

Programowalne
rozgrzewanie
wstępne
(przed pracą)

Programowalne
schładzanie
końcowe
(po pracy)

Stabilna,
przemysłowa
konstrukcja

Kalander NEOlt VErtEX został zaprojektowany jako podstawowy model tego światowej klasy producenta. 
Może być stosowany do termotransferu pojedynczych prac w arkuszach oraz do pracy z rolki na rolkę. 
Ten kalander jest idealnym wyborem dla drukarni stawiających na najwyższą jakość urządzeń jak i wyrobów końcowych.
Maszyna jest zoptymalizowana pod kątem łatwości obsługi i nadaje się do wszystkich rodzajów tekstyliów PES.
Regulacja naprężenia papieru jak i tekstyliów jest kontrolowana pneumatycznie. Sterowanie odbywa się za pomocą panelu dotykowego.

Thermo CS
Szerokość  1600 mm / 1800 mm / 
  2600 mm / 3200 mm
Rodzaj materiału poliester
Rodzaj atramentu dyspersyjny, sublimacyjny
Moc  3600 W / 4000 W /
  4800 W / 5500 W

Zaprojektowany do pracy w tandemie z ploterem tekstylnym

Uniwersalny kalander do ploterów różnych marek

Profiflex Color

Intuicyjny panel sterowania

Termoprasy
Obszary robocze od 40 x 68 cm
Siła docisku max. 0.60 kg/cm2

Temperatura pracy max. 220 st. C    
Timer  od 1 sek. do 10 min.
Moc  2000 W

Termoprasy posiadają mechanizm 
otwierający automatycznie górną pły-
tę po zaprogramowanym czasie. 

Główne cechy:
- stała temperatura na płycie grzewczej
- równomierny docisk
- kontrola temperatury oparta na cy-
frowym regulatorze typu próbkujące-
go z timerem
- wysokiej klasy sprężysta gąbka nowej 
generacji, odporna na temperaturę 
oraz pracę pod naciskiem.

Najważniejsze zalety:
- pionowy układ ułatwiający zakładanie koszulek
- elektromagnetyczne zamknięcie
- paroprzepuszczalna gąbka silikonowa
- nierdzewny, perforowany blat roboczy
- elektroniczny panel sterujący
- timer

Timer

Stół  zaprojektowany
dla technologii DTG

Wymienny
stół roboczy

NAZWA GRAM. CERT. TECH. ZADRUKU OPIS ROZMIARY

TKANINA DISPLAY IKONOS 220 g/m2 B1 sublimacja / latex Biała, miękka tkanina poliestrowa. Ciasna struktura. Wysoka gęstość. Niezwykle trwała i wytrzymała. 3.20 x 50 m

TKANINA DECOR IKONOS 200 g/m2 B1 sublimacja / latex Miękka i gładka z tekstylną strukturą po jednej stronie i jedwabną po drugiej. Druk 2-stronny. 3.20 x 50 m

TKANINA BACKLIT IKONOS 175 g/m2 B1 latex / UV Biała tkanina poliestrowa do aplikacji podświetlanych. Równomiernie rozprasza światło. Wytrzymała. 3.20 x 50 m

TKANINA MESH 175 g/m2 B1 sublimacja Biała, półmatowa, bardzo lekka i wytrzymała tkanina do druku różnego rodzaju grafik, m.in. flag. 3.20 x 100 m

TKANINA BACKLIT IKONOS 270 g/m2 B1 sublimacja Biała tkanina poliestrowa do aplikacji podświetlanych. Równomiernie rozprasza światło. Wytrzymała. 3.20 x 50 m

TKANINA STRETCH 230 g/m2 B1 sublimacja / latex Biała tkanina poliestrowa z gęstym splotem. Idealna do rozciąganych nakryć, pokrowców, itp. 3.20 x 50 m

TKANINA BLOCKOUT 175 g/m2 B1 sublimacja / latex / UV Biała tkanina z czarnym, nieprzezroczystym tyłem. Do aplikacji z wymaganym blokowaniem światła. 3.20 x 50 m

TKANINA MICROFIBER CLEAN GLASS IKONOS 200 g/m2 - sublimacja Biała tkanina poliestrowa, przeznaczona do produkcji ściereczek, do czyszczenia szkła okularów. 1.65 x 80 m

TKANINA MICROFIBER TOWEL IKONOS 300 g/m2 - sublimacja Biała tkanina poliestrowa, idealna jako tkanina na ręczniki plażowe, sportowe i użytku codziennego. 1.58 x 60 m

UWAGA: Wszystkie rolki mogą być docięte do szerokości wymaganej przez klienta!

PREMIERA
Wysokiej jakości błyszczące i matowe w nylowe, samoprzylepne folie dedykowane do wycinania na ploterach tnących. Folie  znajdują zastosowanie w
reklamie wizualnej, oklejaniu pojazdów, aplikacjach okiennych i meblowych, przygotowaniu stoisk targowych, aplikacjach wewnętrznych i zewnętrznych.
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Neolt XY Matic Trim 165 PLUS

Automatyczny trymer do tapet

•	 wbudowany, intuicyjny, dotykowy 
panel sterowania

•	 automatyczne wyrównanie mediów
•	 podwójny sensor odczytu paserów
•	 regulowana prędkość w osi X i Y
•	 przeszklona osłona umożliwiająca 

podgląd pracy trymera
•	 pneumatyczne rolki dociskowe 

(wbudowany cichy kompresor)
•	 system odbioru odpadów
•	 plug & play

•	 do 10 pneumatycznych noży
•	 podwójna rolka
•	 świetlna wieża statusu pracy
•	 nowy system wyrównania piono-

wych zespołów tnących
•	 otwarte elementy tnące (nie zacina-

ją papieru)
•	 monolityczna, stabilna konstrukcja
•	 możliwość załadowania 300-metro-

wej jumbo roli (w standardzie)
•	 20 programowalnych ustawień

Neolt XY Matic Trim Plus to zaawansowany, automatyczny trymer:

Pocięte wydruki
gotowe do
wysyłki

Neolt XY Matic Trim 165

Automatyczny trymer Neolt XY
Szerokość pracy  1650 mm
Prędkość pozioma  max. 40 m/min 
Prędkość pionowa  max. 12.5 m/min
Grub. materiału (cięcie poziome)  max. 1 mm
Grub. materiału (cięcie pionowe)  max. 0.5 mm
Dokładność   1 mm

Neolt XY Matic Trim to automatyczny trymer 
XY pozwalający na rozcinanie elastycznych 
materiałów (tapet, folii, papierów, banerów) 
na formatki (cięcie z 4 stron). Zaawansowany 
system optyczny rozpoznaje najpopularniej-
sze znaczniki cięcia, gwarantując wysoką do-
kładność i prędkość pracy. 

tandem - automatyczne rozcinanie wydruków na for-
matki, drukowanych na ploterze (np. Mutoh ValueJet).

Pocięte wydruki
gotowe do wysyłki

Praca w trybie
z roli na rolę lub 
z roli na formatki

Automatyczne
rozpoznawanie
markerów cięcia

Noże na osi X są ustawiane za pomocą laserowego wskaźnika. Urządzenie 
można dodatkowo wyposażyć w stół do odbierania przyciętych formatek oraz 
zestaw „online” pozwalający w łatwy sposób zintegrować trymer z dowolnym 
ploterem drukującym. Efektem tego jest skrócenie czasu obróbki wydruków, 
zmniejszenie ilości odpadów i eliminacja błędów cięcia ręcznego, a także ob-
niżenie kosztów pracy.

Ciężka i stabilna
konstrukcja 
na kółkach

Neolt Sword

Trymer pionowy
Rozmiary  1.65 / 2.10 / 3.10 m
Narzędzia  2  szt. (trzecie opcja)
Grubość cięcia 1 - 30 mm
Noże  obrotowy + stały
Obsługiwane materiały tektura falista, pianki, plastik, 
  PVC, skóra, płyty kompozytowe
Dodatkowe możliwości cięcie szkła
  cięcie ponad-gabarytów
  pozycjonowanie laserowe 

Profesjonalny, łatwy w obsłu-
dze, trymer pionowy do pre-
cyzyjnego cięcia różnego ro-
dzaju nośników w przemyśle 
i reklamie.

Cięcie płyt PVC i kartonu Cięcie Dibondu / Ikobondu Cięcie szkła

Stabilna,
wytrzymała
konstrukcja

2 narzędzia
w standardzie

Cięcie szkła

PREMIERAWbudowany
kompresor

Automatyczna korekta równoległego 
prowadzenia długich mediów

Duży wyświetlacz 
z instrukcjami 
video

NOWOŚĆ:
moduł „Wallpaper” do cięcia tapet 
z automatyczną korekcją w przypadku 
nierównoległego pozycjonowania mediów

Neolt Sword EL & ELs

Precyzyjny, pionowy trymer Neolt
OStrZE StAŁE Grubość od 1 do 30 mm
Materiały: karton / pianka kmount / gato
pianka / media gąbczaste / Poliuretan ekspandowany
/ plastik od 0,5 mm / folie / reboard
/ plastik od 0,5 mm / folie / reboard

Nóż (opcjonalnie)
Ostrze do Dibond od 1 do 10 mm
Ostrze V-Cut od 5 do 30 mm
Ostrze GlassCut od 1 do 2 mm
Ostrze PlexCut od 1 do 3 mm
Materiały: reboard / materiały spienione/ ekspandowany 
poliuretan

Opcje i akcesoria
Podziałki milimetrowe dla idealnego pozycjonowania 
szpuli z podłożem. 
Ostrza do cięcia takich materiałów jak: karton, pianka, 
dibond, szkło, skóra, plexi, tworzywo sztuczne itp. 

Urządzenie wielofunkcyjne, ultraszybkie do zastosowania 
na szerokiej gamie materiałów, w rozmiarze XXL.

Sword Els charakteryzuje się lekką oraz jednocześnie 
solidną i niezawodną konstrukcją. Unikalna budowa noża  
pozwala na bezpieczną i szybką wymianę narzędzia, z moż-
liwością zamontowania dwóch stałych ostrzy do cięcia 
kartonów i materiałów PVC do 30.000 obr / min.

trymer Els posiada narzędzie do cięcia metakrylanu 
i dibondu do 5 mm grubości, z funkcją bigowania do póź-
niejszego składania.
Dostępny w wysokościach 2100, 2500 i 3100 mm.
Urządzenie może osiągać prędkość cięcia do 24 metrów na 
minutę.

Cięcie od 1 mm do 30 mm
Rozmiar Wysokość od 2100 mm do 3100 mm

Cięcie od 1 mm do 30 mm
Wysokość materiału od 2100 mm do 3100 mm

•	  podstawa z podziałką milimetrową
•	 lekka rama korpusu o wytrzymałej kon-

strukcji
•	 szybka wymiana narzędzi roboczych
•	 dwa obrotowe ostrza: jedno ruchome i je-

den przymocowany do pianki E Forex
•	  narzędzie do cięcia dibondu i aluminium
•	  narzędzie do cięcia w kształcie litery V do 

przecinania kartonu pod kątem 60 ° i 90 °
•	 diamentowa tarcza do grawerowania na 

szkle
•	 ponadwymiarowa i mocna podstawa do 

obróbki dużych paneli
•	 dostępny w 3 wysokościach: 210, 250 lub 

310 cm

•	 skala milimetrowa
•	 lekka konstrukcja korpusu, ale mocna i nie-

zawodna
•	 szybka wymiana narzędzi roboczych
•	 dwa obrotowe ostrza: jedno ruchome 
           i jedno stałe
•	 narzędzie do cięcia dibondu i aluminium
•	 narzędzie do cięcia w kształcie litery V do 

cięcia kartonu pod kątem 60 ° i 90 ° 
•	 diamentowa tarcza do nacinania szkła
•	 ponadwymiarowa i mocna podstawa do 

obrabiania dużej wielkości paneli
•	 dostępny w 3 wysokościach: 210, 250 lub 310 

cm

Łatwa regulacja ostrza

Szybka wymiana narzędzi

Łatwe mocowanie materiałów do cięcia

Narzędzie do cięcia Dbond’u i aluminium

Wyłącznik awaryjny

Laser pozycjonujący
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SHIELD / LAYLAM/ NEOLAM

Laminatory pneumatyczne NEOLT

  Shield       Neolam+            laylam
Max. szer. materiału 1650 mm      1650 mm           1650 mm
Max. prędkość 4 m/min      6 m/min            6m/min
Max. grub. materiału 30 mm      50 mm                30mm
Nacisk  6 bar      6 bar            6 bar
System modułowy  tak                                    tak                      
Kompresor                          wewnętrzny
                        (wbudowany)
Podgrzewanie 50 st. C      120 st. C           Laylam 50°C 
  (opcja)      (opcja)              lub Laylam 120°C

Laminator Neolt Shield i Neolam są efektem kilkuletniej pracy inżynierów. Zastosowane 
technologie sprawiają, iż jest to wydajny laminator wyposażony we wbudowaną sprężarkę 
oraz układ pneumatyczny gwarantujący ciągły i stały docisk rolek laminujących. Zaawanso-
wane systemy kontroli automatycznie sterują parametrami pracy laminatora.

Laminatory Neolt można rozbudować o wiele modułów dodatkowych, jak np. dodatkowe 
stoły do laminacji płyt, podgrzewanie rolki, pneumatyczny trymer pionowy rozcinający wy-
druki, system nawijająco-rozwijający, system antystatyczny, pedał sterujący.

Unikatowy, precyzyjny, regulowany docisk pneumatyczny wałka podczas laminacji

Dodatkowa funkcja trymera Precyzyjne ustawiane parametrów pracy System modułowy = łatwa rozbudowaPanel sterowania

Dlaczego warto wybrać ten laminator?
•	 Plug & Play - wystarczy podłączyć do zasilania
•	 Wbudowany, cichy kompresor
•	 Silnik bezszczotkowy eliminujący elektryzowanie się materiału
•	 Dodatkowa rolka prowadząca, eliminująca zagięcia
•	 Układ napinająco-hamulcowy eliminujący zmarszczki materiału
•	 Wstępna nastawa ciśnienia z możliwością korekty w czasie pracy
•	 Niezależne tłoki dociskowe, dostosowujące się do różnych grubości 

materiału

Warto wiedzieć
•	 Nie wymaga specjalnego zasilania - standardowe złącze 230V
•	 Maksymalna prędkość większości laminatorów to 3 m/min. 
•	 W laminatorach Neolt można w łatwy sposób regulować pneuma-

tyczny docisk. Z tyłu urządzenia znajduję się dokładny manometr.
•	 Równomierny docisk na całej szerokości roboczej.

Zintegrowana,
wbudowana
sprężarka

Łatwa rozbudowa o 
dodatkowe moduły

Możliwość laminacji 
płyt

Neolt Laylam - najwyższa jakość laminacji

Laminator Neolt LaylamPrecyzyjny nawój bez przesunięć

Neolt Neolam Plus S 120 C

Neolt Shield

ARTEMIS 4-LAM

Laminatory rolowe

Laminaty IKONOS
NAZWA SYMBOL FILTR POW. OKRES ROZMIARY GRUB.

LAMINAT WYLEWANY LAM040 UV BŁYSK do 7-10 lat 1.37, 1.52 x 50 m 40 µ

LAMINAT
POLIMEROWY

LAM-PRO GPT LP75+ UV BŁYSK do 5-7 lat 1.05, 1.25, 1.37, 1.60 x 50 m 75 µ

LAM-PRO MPT LP75+ UV MAT do 5-7 lat 1.05, 1.37 x 50 m 75 µ

LAMINAT
MONOMEROWY

LAM-PRO GPT L80+ UV BŁYSK do 2 lat 1.05, 1.27, 1.37, 1.60 x 50 m 80 µ

LAM-PRO MPT L80+ UV MAT do 2 lat 1.05, 1.27, 1.37, 1.60 x 50 m 80 µ

LAMINAT PP typu Cast
LAM-PRO GPT L50A+ - BŁYSK do 2 lat 1.05, 1.37, 1.60 x 50 m 50 µ

LAM-PRO MPT L20A+ - MAT do 2 lat 1.05, 1.37 x 50 m 20 µ

LAMINAT PODŁOGOWY
z atestem R9 LAM-PRO MPT F120+ UV MAT do 2 lat 1.05, 1.37, 1.60 x 50 m 120 µ

W OFERCIE IKONOS TAKŻE LAMINATY PŁYNNE

Stosując polskie laminaty IKONOS 
wydłużysz trwałość i czas 
ekspozycji swoich produktów!

Artemis LAM
Rodzaj laminatora „na ciepło”
Temperatura max. 60 st. C
Szer. materiału max. 1600 mm
Grubość robocza max. 35 mm
Średnica roli max. 120 mm
Prędkość  0-6 m/min (regulowana)
Górny wałek guma silikonowa
Dolny wałek  guma naturalna
Pobór mocy  1300 W

Zalety:
•	 łatwy system podnoszenia 
•	 panel sterowania
•	 3 aluminiowe belki rozwijające
•	 ciężka rolka z hamulcem
•	 sterowanie kierunkiem pracy przód-tył
•	 bezpieczna praca dzięki funkcji E-STOP 

bazującej na fotokomórce
•	 pedał sterujący
•	 zdejmowana płyta dociskowa
•	 ciężka i stabilna konstrukcja

Artemis 4fast LAM
Rodzaj laminatora „na ciepło”
Temperatura max. 80 st. C
Szer. materiału max. 1700 mm
Grubość robocza max. 35 mm
Średnica roli max. 120 mm
Prędkość  0-20 m/min (regulowana)
Górny wałek guma silikonowa
Dolny wałek  guma silikonowa 
Pobór mocy  1500 W

Zalety:
•	 W pełni elektryczny system podnoszenia
•	 Wymienny 3” aluminiowy trzonek typu drop in
•	 Panel sterowania z membraną
•	 Zmienna regulacja prędkości
•	 Sterowanie kierunkiem do przodu i do tyłu
•	 Bezpieczeństwo - wyłącznik awaryjny i fotoko-

mórka
•	 Wyłącznik termiczny w przypadku przegrzania 

obudowy
•	 Zdejmowana płyta dociskowa
•	 Zestaw kołowy do dużych obciążeń z hamulcem
•	 Nóż odcinający w standardzie
•	 Stabilna podstawa

Artemis 4fast LAM Pro
Rodzaj laminatora „na ciepło”
Temperatura max. 60 st. C
Szer. materiału max. 1600 mm
Grubość robocza max. 35 mm
Średnica roli max. 120 mm
Prędkość  0-6 m/min (regulowana)
Górny wałek guma silikonowa
Dolny wałek  guma naturalna
Pobór mocy  1300 W

Zalety:
•	 łatwy system podnoszenia
•	 panel sterowania
•	 3 aluminiowe belki rozwijające
•	 stół obrotowy
•	 ciężka rolka z hamulcem
•	 sterowanie kierunkiem pracy przód-tył
•	 bezpieczna praca dzięki funkcji E-STOP 

bazującej na fotokomórce
•	 pedał sterujący
•	 zdejmowana płyta dociskowa
•	 ciężka i stabilna konstrukcja

Wysoka jakość
laminacji

Ciężka i stabilna
konstrukcja

3 aluminiowe
belki rozwijające

3 aluminiowe
belki rozwijające

Elastyczny system
podnoszenia

Wysoka jakość
laminacji

Ciężka i stabilna
konstrukcja

Nóż odcinający

Ciężka i stabilna
konstrukcja

3 aluminiowe
belki rozwijające

Wysoka jakość
laminacji

laylam
Max. szer. materiału 1650 mm
Max. prędkość 6m/min
Max. grub. materiału 30mm
Nacisk   6 bar
System modułowy   tak                      
Kompresor   wewnętrzny
   (wbudowany)
Podgrzewanie Laylam 50°C 
  lub Laylam 120°C

PREMIERA

50 51



Summa Cut seria F

Plotery stołowe, tnące z głowicą wielonarzędziową

Plotery Summa serii F pozwalają, dzięki specjalnemu systemowi prowa-
dzenia mediów, na precyzyjne cięcie materiałów z roli, arkusza oraz płyt. 
Nieograniczone możliwości na użytkowanie ploterów w różnych branżach.

Pneumatycznie sterowane łapy przytrzymują materiał w trakcie obróbki. Sys-
tem przewijanego stołu „conveyor” pozwala na przesuwanie i obrabianie ma-
teriału znacznie dłuższego niż wymiar stołu. Zestaw kołnierzy prowadzących 
rolę pozwala na precyzyjne cięcie materiałów rozwijanych z rolki. Automa-
tyczny system rozpoznawania narzędzi oraz kontrola ich ustawień pozwala 
na dopasowanie parametrów cięcia do bardzo szerokiej gamy materiałów. 
Standardowo ploter dostarczany jest z modułem noża wleczonego. Wyposa-
żony jest też w system rozpoznawania znaczników cięcia po obrysie - kamerę 
OPOSCAM.

W wielofunkcyjnej głowicy można zamontować jednocześnie trzy różne na-
rzędzia. Po instalacji system automatycznie rozpoznaje typ zamontowanego 
podzespołu. 

Dokładność              0.05 mm
Prędkość              1000 mm/s
Akceleracja              1 G
Nacisk              max. 12 kg

Folie do piaskowania  / folie do dekoracji szkła

TYP NAZWA ROZMIARY GRUB. OPIS

FOLIA DO PIASKOWANIA
IKONOS

BRT 200 GLASS-TECH 0.61 x 20 m 200 µ Do płytkiego piaskowania w szkle oraz do maskowania powierzchni.

BRT 300 STONE-TECH 0.61 x 20 m 300 µ Do piaskowania w szkle oraz do płytkiego piaskowania w kamieniu. 

BRT 400 STONE-TECH 0.61 x 20 m 400 µ Do głębokiego piaskowania w kamieniu oraz w szkle.

FOLIA typu FROSTED
IKONOS FPT P80+ SILVER 1.05, 1.27, 1.37, 1.60 x 25 m 80 µ Idealna na witryny, przeszklenia, meble jak i na pleksi. Certyfikat niepalności.

IKONOS FPT P80+ SILVER AIR+ HIT 1.05, 1.27, 1.37, 1.60 x 25 m 80 µ Folia do dekoracji z efektem „mrożonego szkła”. Klej kanalikowy ułatwiający aplikację.

Wielonarzędziowa głowica z automatyczną
zmianą przyrządu

Stół z pasem transmisyjnym 
i podsysem

Nacisk noża
do 12 kg

Ciężka, stabilna 
konstrukcja

UMÓW SIĘ NA

PREZENTACJĘ

Cięcie tworzyw Cięcie kartonów Cięcie folii

129 cm 184 cm

160 cm
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NOWOŚĆ
4 modee o różnej wielkości 

Plotery tnące
Summa serii F

teraz 
40% szybsze
dzięki F-Performance

Funkcja przyspieszająca
urządzenie o dodatkowe 
40%

Liczne funkcje dodatkowe, np.: 
kalibracja wysokości narzędzia, kody kreskowe, 
tryb tandem, automatyczne wycinanie obrazów...

Summa Cut seria S

Rolowe plotery tnące

Summa S-CLASS 2 „D”
Rodzaj noża  wleczony
Szerokość cięcia 742 / 1200 / 1350 / 1580 mm
Prędkość cięcia 1414 mm/s
Akceleracja  max. 5.5 G
Nacisk noża  0-400 g

Summa S-CLASS 2 „T”
Rodzaj noża  aktywny
Szerokość cięcia 742 / 1200 / 1350 / 1580 mm
Prędkość cięcia 1414 mm/s
Akceleracja  max. 5.5 G
Nacisk noża  0-600 g

Summa S One
Nowa seria ploterów tnących Summa S ONE jest następcą doskonale znanych 
urządzeń SummaCut. Plotery S ONE posiadają wszystkie zalety starszych mo-
deli oraz zostały doposażone w szereg nowoczesnych rozwiązań. Prowadze-
nie mediów oraz cięcie pozostaje na najwyższym poziomie, zwiększono na-
cisk noża oraz rozbudowano system OPOS-XTRA dzięki któremu uzyskujemy 
najwyższa precyzję cięcia nawet przy drobnych błędach w wydruku. 

Kluczowe zalety S One
•	 panel dotykowy
•	 nóż wleczony, który zapewnia nacisk cięcia do 600gr
•	 ulepszona ergonomia, łatwy w użyciu produkt
•	 niezawodny system śledzenia, umożliwiający obróbkę kolejnych zadań 

bez konieczności przeładowywania
•	 precyzyjne prowadzenie za pomocą regulowanych rolek dociskowych 

wysokie prędkości cięcia, uzyskane dzięki szybkiemu serwomechani-
zmowi i wydajnemu systemowi OPOS Y-line

•	 opcje zautomatyzowanego przepływu pracy, takie jak tworzenie kodów 
kreskowych i własne oprogramowanie GoSign, aby zmniejszyć czas pra-
cy operatora i zwiększyć wydajność

•	 gwarancja wyjątkowej jakości cięcia dzięki precyzyjnemu cięciu kontu-
rowemu z ulepszonym systemem czujników OPOS

•	 inteligentne funkcje, takie jak FlexCut, TurboCut lub OPOS Xtra w połą-
czeniu z wysoką inteligencją wewnętrzną i najnowocześniejszymi kom-
ponentami zapewniają wysoką precyzję pracy

Plotery tnące Summa
serii S Class 2 teraz 
40% szybsze
dzięki G-Performance

Kolorowy wyświetlacz dotykowy

Summa S2 T

Czytnik kodów kreskowych

System pozycjonowania OPOS-X 
(SuMMA S-ClASS 2 D i 2 t) umoż-
liwia wycinanie po konturze wydru-
kowanych elementów, nie tylko na 
standardowych materiałach np. przy 
produkcji naklejek, ale również na 
materiałach odblaskowych, hologra-
ficznych, lustrzanych, a także na róż-
nego rodzaju laminatach. 

Nóż aktywny (SUMMA S-CLASS 2 T) 
w odróżnieniu od wleczonego po-
zwala na osiągnięcie jeszcze więk-
szej precyzji i szybkości cięcia, szcze-
gólnie ma to znaczenie przy bardzo 
drobnych elementach, gdzie kieru-
nek noża jest zmieniany dużo szyb-
ciej niż ma to miejsce w przypadku 
noża wleczonego. 

Summa S-Class 2 wyposażona jest 
w dotykowy panel sterowania i intu-
icyjny interfejs, upraszczający obsłu-
gę plotera do minimum. 

Plotery tej serii posiadają 7 razy 
szybszy procesor, czego efektem jest 
szybsza obróbka danych zawierająca 
wektory cięcia. W połączeniu z przy-
spieszoną transmisją danych przez 
USB w ciągu dnia roboczego można 
wyciąć większą ilość prac. 

Ploter posiada 16 MB pamięć RAM, 3 
mocne „serwo-motory”  oraz trzeciej 
generacji system pozycjonowania 
OPOS X.

PREMIERA

Automatyczny podajnik papieru

NOWOŚĆ
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Płyty ABS - do grawerowania i nie tylko
Dla zainteresowanych klientów dysponujemy szeroką ofertą płyt do cięcia i grawerowania - ABS.
ABS to inaczej kopolimer akrylonitrylo-butadieno-sterynowy - tworzywo o wysokiej odporności udarowej 
przeznaczone do zastosowań technicznych. 
Materiał cechuje się lekkością, łatwą obróbką termiczną i mechaniczną oraz dużą elastycznością.
Płyty ABS znajdują bardzo szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu i należą do najczęściej używa-
nych w produkcji materiałów.
Tworzywo świetnie sprawdza się w produkcji różnego rodzaju siedzisk, elementów zabudowy stoisk targowych 
oraz wywieszek, potykaczy czy ekspozytorów.

Lasery CO2

LASERY do cięcia i grawerowania

Artemis SF 9060 / SF 1390 / SF 1610
Obszar roboczy 900 x 600 mm  (SF 9060)
  1300 x 900mm (SF 1390)
  1600 x 1000 mm (SF 1610)
Rodzaje stołów  plaster miodu + panele nożowe
Prędkość pracy  grawerowanie do 600mm/s
  cięcie  do 100mm/s
Moc tuby   60W / 80W / 100W / 150W
Dokładność  ± 0.05 mm
Formaty plików BMP, PLT, DST, AI, DXF, itd.
System chłodzenia  System chłodzenia tuby wodą 
  utrzymujący odpowiednią temperaturę pracy
Pozycjonowanie  czerwony punkt
Akcesoria   system chłodzenia tuby lasera
  kompresor powietrza
  wentylator do wyciągu spalin wraz z rurą elastyczną

NOWOŚĆ

Artemis SF to lasery CO2 idealnie nadające się do cięcia jak i grawe-
rowania w materiałach takich jak: akryl, tworzywa sztuczne, papier, 
drewno, MDF, sklejka, tkaniny, skóra, szkło, guma itp.

Lasery Artemis CO2 posiadają przelotowy stół, który pozwala na 
pracę z materiałami nawiniętymi na rolkę lub o większej długości 
niż pole robocze. Ze względu na łatwość obsługi jak i kompaktowe 
rozmiary urządzenie może służyć do wykonywania krótkich serii pro-
duktów jak również do produkcji masowej. Dużą zaletą laserów  Ar-
temis jest możliwość cięcia lub grawerowania wysokich elementów 
dzięki opuszczanemu stołowi o strukturze plastra miodu. Do mate-
riałów sztywnych przeznaczony jest dodatkowy stół nożowy.

moc tuby do wyboru
od 60 do 150W

2 stoły robocze
plaster miodu oraz 

nożowy

czujnik otwarcia pokrywy 
zapewniający bezpieczną

pracę lasera

możliwość zapisywania plików
na wewnętrznej pamięci urządzenia

łatwe w obsłudze
oprogramowanie

możliwość obróbki
materiałów o wysokości 

do 400 mm

maksymalny obszar 
roboczy

1600 x 1600 mm

Wi-Fi

Grawerowanie lub cięcie: 
PVC, drewno, plexi, szkło, aluminium anodowane, skóra, karton, akryl, guma, pianka...

Oprogramowanie

RIP

Wydobądź to, co najlepsze ze swojej wielkoformatowej drukarki Mutoh 
dzięki oprogramowaniu Mutoh VerteLith RIP, które oferuje zaawansowaną 
obsługe 6 kanałów.

Będziesz w stanie poradzić sobie z szerokim zakresem możliwości druko-
wania, w tym grafik wielowarstwowych, wymagających np. białego atra-
mentu lub lakierowania.

VerteLith™ jest zbudowany wokół hosta renderowego Harlequin® ,który 
zapewnia  szybkie czasy przetwarzania RIP dla plików PDF oraz PostScrip. 
VerteLith RIP integruje rastrowanie półtonów, technologia ta jest opraco-
wana specjalnie dla drukarek atramentowych, ang. Clear Tone

Najważniejsze cechy:

•	 Zbudowany na rdzeniu Harlequin®
•	 Prosty i wydajny interfejs użytkownika
•	 Korekcja kolorów w standardzie
•	 Kalkulacja kosztów zużycia atramentów
•	 Obsługa ploterów tnących oraz trymerów
•	 łatwa obsługa warstw do drukarek gadżetowych
•	 Wybiórczy lakier
•	 Automatyczne pasery, spady i oczkowanie
•	 W zestawie profesjonalne narzędzia do profilowania
•	 VerteLith Clear Tone - rastrowanie półtonów Mutoh: najlepsze możli-

we gradienty i odcienie skóry
•	 Możliwość obsługi innych ploterów niż Mutoh
•	 Helpdesk - obsługa czatu w wielu językach 
•	 Zoptymalizowane funkcje dla drukarek DTO

Najważniejsze funkcje:

MUTOH
CMYK

Japan Color 2011

VerteLith Clear Tone - rastrowanie półtonów,
najlepsze możliwe gradienty i odcienie skóry

Możliwość druku grafik wielowar-
stwowych, wymagających np. białego 

atramentu lub lakierowania

Nagroda EDP w kategorii
 „Technologie przepływu pracy”

Profil ICC z szeroką gamą kolorów. 
MUTOH CMYK powiększa gamę kolorów
w porównaniu z ogólnym „Japan Color”

PREMIERA

Interface programu VertLith. Wydajna technologia przepływu pracy i wykańczania projektów do druku

Symulacja „koloru” drukowanej pracy na ekranie 
przed rozpoczęciem drukowania

Podgląd  „rzeczywistego układu” na ekranie 
przed drukowaniem
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Oprogramowanie

ONYX 21

Oprogramowanie ONYX od lat pozostaje synonimem najwyższej jakości 
wśród programów RIP do obsługi ploterów drukujących. Wielokrotnie na-
gradzane przez profesjonalistów, stanowi prawdziwe centrum kontroli nad 
pracą plotera.

Nowa wersja ONyX 21 to głownie 3 zmiany:

- Swatch books 2.0 – dzięki w pełni automatycznemu generowaniu pró-
bek druku łatwo i szybko dopasujesz kolor do wymagań klienta i druko-
wanej grafiki.

- Dynamic Print labels – narzędzie pozwalające na automatyczne doda-
wanie wybranych przez Ciebie grafik, opisów prac oraz w pełni automa-
tyczne generowanie kodów QR

- PDF tile Maps – służy do generowania pliku PDF z podziałem na poszcze-
gólne sektory pracy, jest to bardzo przydatne podczas montażu i opisywa-
nia wydruków, które wymagają podziału na bryły

Najważniejsze cechy:

•	Najnowszy	oraz	najszybszy	silnik	RIP	Adobe	PDF
•	Dokładne	i	spójne	kolory	na	różnych	urządzeniach	i	typach	plików
•	 Zautomatyzowane,	 powtarzalne	 zadania	 z	 narzędziami	 do	 drukowania	
lub drukowania i wycinania
•	Możliwość	 importowania	projektów	przeznaczonych	do	wycinania	bez-
pośrednio do CUT-Server w celu usprawnienia procesów drukowania 
i cięcia
•	Automatyczne	zagnieżdżanie	i	podglądy	zadań
•	Łatwa	edycja	prac	bez	potrzeby	ponownego	RIP-owania	
•	Łatwe	w	użyciu	narzędzia	do	kalibracji	zapewniające	stałą	jakość	druku
•	Łatwiejsze	przygotowanie	plików	do	druku	dzięki	możliwości	 zapisania	
wcześniejszych ustawień - ONYX QuickSets
•	Możliwość	przeprowadzania	edycji	zadań	w	locie	dzięki	Job	Editor
•	Śledzenie	kluczowych	informacji	o	klientach	i	zleceniach	w	całym	procesie	
druku dzięki job Ticketing
•	Żywe	i	nasycone	barwy	dzięki	oprogramowaniu	opartemu	na	ONYX	Color,	
silniku zaprojektowanym z myślą o druku wielkoformatowym 

Co wyróżnia oprogramowanie ONyX na tle konkurencji? 

•	Najnowsze	oraz	najszybsze	silniki	RIP	gwarantujące	efektywną	i	wydajną	
pracę
•	Możliwość	konfiguracji	wersji	oprogramowania	oraz	 funkcji	do	potrzeb	
użytkownika
•	Dostępność	wersji	tekstylnej	stworzonej	na	potrzeby	rynku	Soft	Signage		
i Textile
•	Możliwość	obsługi	kilku	urządzeń	z	pozycji	jednego	oprogramowania	
•	Idealne	odwzorowanie	kolorów	–	nagroda	EDP	Best	Color	Management	
Solution dla ONYX 21 

Narzędzie  „OCZKOWANIE”

To narzędzie w sposób automatyczny dodaje znaczniki ułatwiające oczkowanie banera po wydrukowaniu. Funkcja 
umożliwia także nadrukowanie markera „z tyłu grafiki” (na zagięciu banera). Znaczniki można dowolnie konfigurować, 
określając ich ilości, odstępy, rozmiary i wygląd. Automatyzacja przez ONYX powtarzalnych zadań graficznych, znacząco 
zwiększy produktywność każdej drukarni i agencji reklamowej.

Narzędzie „ZAKłADKI”

Nowe narzędzie „zakładki” pozwala w sposób automatyczny, bez korzystania z oprogramowania do projektowania, 
powiększyć i modyfikować obszar dookoła istniejącej grafiki. Obrazując sposób jego działania, można wygenerować 
uzupełniające tło, które zostanie zawinięte na blejtramy. Onyx wprowadził kilka trybów uzupełnienia grafiki jak np.: 
kolor, odbicie lustrzane, przeciągnięcia, itd. 

Co więcej, sam Onyx może dodać i wydrukować markery zagięcia, ułatwiające instalację grafiki na blejtramie. Funkcjo-
nalność ta znacząco wpłynie na czas realizacji zleceń takich jak  np. obrazy drukowane na canvasach.

Silnik
Adobe PDF
Print Engine

CIEKAwE NArZĘDZIA

WYPRÓBUJ 
ZA DARMO

Oprogramowanie

Fabryka profesjonalisty

1. RIP-uj i drukuj 2 x szybciej!
2. Oczkuj banery 5 x szybciej! Potrzebujesz 

tylko 2 kliknięć, żeby zaoczkować baner.
3. Przygotuj canvas dla ramiarza 3 x szybciej 

– funkcje spadów.
4. Color Management nigdy nie będzie 

prostszy – korekcja kolorów! Nikt Ci nie 
odrzuci pracy z powodu nieodpowiedniej 
kolorystyki. 

5. Zautomatyzuj pracę w swojej drukarni: 
jeden system – wiele urządzeń.

6. Wykorzystaj pełną moc obliczeniową 
swojego komputera – system oparty na 
architekturze 64 bitowej.

7. Redukcja kosztów: jeden operator = jeden 
workflow = wiele zadań jednocześnie.

8. Zużywaj mniej atramentu - Ink Limit - nie 
zalewaj niepotrzebnie mediów.

PORADA:   8 sposobów na zmniejszenie kosztów dzięki oprogramowaniu Onyx Zostań znawcą druku - ONYX TV

Bezpłatne filmy szkoleniowe na kanale ONYX

Fiery XF to oprogramowanie do zarządzania 
drukiem na urządzeniach cyfrowych. 
jest przystosowane do obsługi urządzeń pro-
dukowanych przez firmę EFI. Oprogramowanie 
jest łatwe w obsłudze dzięki prostemu i intu-
icyjnemu interfejsowi. Umożliwia drukowanie 
w najlepszej jakości i zapewnia wysoki poziom 
zautomatyzowania produkcji. Firma EFI oferuje 
maszyny najwyższej jakości i zapewnia swoim 
klientom oprogramowanie na równie wysokim 
poziomie.

EFI Fiery workstation.

Najważniejsze cechy:

•	Fiery	Accelerated	Technology	(FAST	RIP)	
- dostępny dla wszystkich użytkowników Fiery XF 
- przyspiesza przetwarzanie plików nawet do 10 razy 
- maksymalnie zmniejsza czas przestoju maszyny 
•	EFI	Fiery	Command	WorkStation
- jeden z najpopularniejszych interfejsów do druku na świecie
- intuicyjna i bardzo wydajna edycja zadań druku cyfrowego 
- ponad ćwierć miliona zadowolonych użytkowników 
•	zarządzanie	wieloma	serwerami	Fiery	jednocześnie	
•	Control	mixed	technology	FieryDriven™	printers
- zarządzanie wieloma zadaniami druku za pomocą jednego interfejsu bez względu na rodzaj obsłu-
giwanego urządzenia 
•	W	pełni	elastyczny	workflow	
- edycja zadań w „locie” 
- pół-automatyczna obsługa zadań
- pełna automatyzacja przestrzeni pracy 
- możliwość konfiguracji zapewniającej maksymalną wydajność i wygodę pracy zgodnie z preferen-
cjami operatora niezależnie od środowiska druku i typu pracy 
•	Focused	user	interface	
- obszary robocze do zarządzania zadaniami, edycji oraz administracji serwerów i drukarkek
- interfejs kontekstowy, wyświetla tylko wybrane narzędzia w zależności od potrzeb użytkownika
•	Business-focused	–	funkcje	i	korzyści	dla	biznesu
- Fiery Quick Stats – statystyki do analizy produkcji
- bezpłatne aktualizacje Fiery Command WorkStation
- Fiery jobFlow ™ umożliwiający automatyzację procesów drukowania 
- Fiery Navigator ™ pomocny przy rentowności biznesu 

Najnowsze oprogramowanie stworzone specjalnie dla użytkowników 
ploterów UV do gadżetów. jeżeli zależy Państwu na zwiększeniu moż-
liwości i wydajności swojej drukarki to rozwiązanie jest właśnie dla Was. 
Zwiększenie produktywności wiąże się z bezpośrednim zyskiem w postaci 
krótszego czasu wydruków jak i samego procesu przygotowania grafik czy 
szablonów do wydruków. Nowe oprogramowanie łączy w sobie nie tylko 
funkcje sterownika do obsługi drukarki, ale jest połączeniem RIP-a z moc-
no rozbudowanym edytorem graficznym.

Kluczowe cechy Cadlink Digital Factory uV:
- jeszcze łatwiejsze drukowanie na gadżetach i innych przedmiotach
- łatwe tworzenie i obsługa formatek: wypełnianie, pozycjonowanie, itp.
- dokładne odwzorowanie i zarządzanie kolorem
- łatwa obsługa białego koloru dla grafik wektorowych i rastrowych
- obsługa druku wielowarstwowego (w tym opcja pismem Braille’a)
- kolejkowanie zadań
- możliwość utworzenie „Hot folder-u” dla błyskawicznego RIP-owania prac
- rozbudowana funkcja nakładania filtrów 
- narzędzie do szybkiego usuwania tła z grafik
- możliwość drukowania barcodów pod grafikami 
- „Super Size” unikalna funkcja do powiększania małych grafik w celu usunie-
cia widocznych pikseli
- możliwość tworzenia szablonów
- oprogramowanie dedykowane dla drukarek Mutoh Valuejet 426/626UF 
oraz Xpertjet  461/661UF
- integracja z oprogramowaniem CorelDRAW® i Adobe®
- obsługa Windows 10, 8, 7 (32 i 64 bit)
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Atramenty do wszystkich głowic

Atramenty UltraVision UV / LED

Akcesoria

RAKLE PLASTIKOWE / Z FILCEM

OCZKARKI RĘCZNE

MAGNESY NEODYMOWE DO APLIKACjI

UNIWERSALNE ZACISKI DO ROLEK

WAłKI DO APLIKACjI

PATYCZKI CZYSZCZąCE BEZPYłOWE SZMATKI CZYSZCZąCE BEZPYłOWESTOjAK - WóZEK NA 9 LUB 16 ROLEK

NAGRZEWNICE DO OKLEjANIA

ODKLEjACZ I ODTłUSZCZACZ NOŻE I AKCESORIA OLFA OCZKA IKONOS

Zalety atramentów UltraVision UV/LED

•	 atrakcyjna cena
•	 zgodność chemiczna i kolorystyczna
•	 szeroki gamut barwny
•	 trwałość i odporność mechaniczna
•	 odporne na blaknięcie
•	 kompatybilność z szerokim spektrum podłoży 

sztywnych i rolowych
•	 niepękające na zgięciach
•	 bezpieczne dla głowic plotera

Firma Atrium jest dystrybutorem marki Mutoh oraz Efi oferując oryginalne atramenty UV 
LED OEM. W swoim portfolio posiada również atramenty alternatywne do różnych maszyn 
pod brandem UltraVision. 

Personalizowanie doboru atramentów.
Atrament UltraVision UV lub UV LED jest dobierany pod wymagania klienta ze względu na:
- rodzaj głowicy
- markę maszyny
- prędkości wydruku
- jakość wydruku
- najczęściej używane media do druku

Złoty medal dla atramentów UltraVision

PLATFORMA B2B
www.ikonos.pl

Atramenty do głowic DX4, DX5, DX6, DX7

Atramenty UltraVision

Zalety atramentów ultrAVISION

•	 atrakcyjna cena dopasowana do polskiego odbiorcy
•	 atramenty degazowane i filtrowane - bezpieczne dla plotera
•	 szybkie schnięcie = większa produktywność
•	 ekologiczne - spełniają normy REACH i ROHS
•	 wysoka odporność na warunki atmosferyczne
•	 szeroki gamut barwny
•	 kompatybilność chemiczna i kolorystyczna z atramentami 

OEM (nie są wymagane dodatkowe profile kolorystyczne)
•	 nie zatykają dysz - bezpieczne dla głowic plotera

Dlaczego warto zamienić stare tusze na UltraVision?

•	 stabilny dostawca i szybka dostawa - działamy od 1993 roku
•	 profesjonalny serwis Atrium dokona przelania Państwa plo-

tera wykonując wszystkie niezbędne czynności serwisowe, 
w tym wymianę filtrów - GRATIS

•	 atramenty posiadają najkorzystniejszą cenę na rynku
•	 internetowa baza profili kolorystycznych
•	 gwarancja na blaknięcie koloru oraz na głowicę
•	 brak Cyklohexanonu w twardych atramentach solwento-

wych

Atramenty do ploterów wszystkich marek
RODZAJ NAZWA KOMPATYBILNOŚĆ KOLORY POJEMNOŚĆ OPAKOWANIE

Mutoh UMS

Mutoh XpertJet, ValueJet, Spitfire, Blizzard

ZALETY ATRAMENTÓW ŻYWICZNYCH MUTOH UMS:
- 83% palety Pantone C - druk kolorów korporacyjnych
- certyfikat ekologiczności - drukuj dla szkół, szpitali, itd.
- hermetyczne worki - bezpieczne dla Ciebie i plotera

CMYK 440, 1000 ml kaseta / butla / worek

EKO-SOLWENT

Mutoh Eco Ultra Mutoh ValueJet CMYK 220, 440, 1000 ml kaseta / worek

Ultravision Plus ECO Mutoh, Epson, Mimaki. Do głowic Epson DX4, DX5, DX6, DX7 CMYK LC LM 1 L butla /worek / kaseta

Nakemi do głowic Epson DX5, DX6, DX7, DX9 CMYK 1 L butla

MILD-SOLWENT Ikonos Mild do głowic Epson DX4, DX5, DX6, DX7 CMYK LC LM 1 L butla

SOLWENT

UltraVision KMS II
New Formula do głowic Konica Minolta, Xaar, Spectra (o kropli powyżej 30 pl) CMYK 5 L butla

UltraVision SUPERB do głowic Konica Minolta, Spectra (o kropli poniżej 40 pl) CMYK LC LM 5 L butla

UltraVision SUPERB ECOLINE do głowic Konica Minolta 14 pl, Spectra Skywalker, Spectra Polaris CMYK LC LM 5 L butla

SUBLIMACJA

Ultravision SUB Plus Mutoh, Roland, Mimaki do głowic DX4, DX5, DX6 CMYK 1 L butla

Mutoh DS2 Mutoh XpertJet WR, TX, RJ-900. Roland. Mimaki. CMYK 1 L butla

ULTRA VISION PLUS 
UBLIMACJA FLUO

Mutoh, Roland, Mimaki do głowic DX4, DX5, DX6 Pink i Yellow 1 L butla

Atramenty dostępne 
w systemie zamkniętym
(hermetyczne worki)
jak i dla systemów 
otwartych (w butlach)

Produkowane
w najnowszych
formulacjach:
ekologia +
bezpieczeństwo plotera 

PORADA: Aby wydłużyć sprawność głowicy i plotera pamiętaj 
o przeglądach, wymianie filtrów i dbaj o stację serwisową!

TECHNOLOGIA
ŻYWICZNA

Łatwe przelanie bez potrzeby
czyszczenia układu!

         PLATFORMA B2B 
www.ikonos.pl

NOWOŚĆ
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Fabryka Ikonos dostarcza swoje produkty już do kilkudziesięciu krajów na całym świecie.

Skontaktuj się z przedstawicielem 
handlowym z Twojego terenu

Z każdym miesiącem więcej odbiorców

Centrala

45-446 Opole
ul. Gosławicka 2d
tel.: 77 458 16 81

biuro@atrium.com.pl

Oddział - Warszawa

tel.: 725 992 226
warszawa@atrium.com.pl

Oddział - Kraków

tel.: 725 992 208
krakow@atrium.com.pl

Oddział - Poznań

tel.: 728 410 741
poznan@atrium.com.pl

Oddział - Gdańsk

tel.: 600 081 466
gdansk@atrium.com.pl

* Leasing operacyjny 103% - 36 miesięcy / wpłata 25% / wykup 21%. 
Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki handlowe są własnością odpowiednich firm. Informacje zawarte w niniejszej publikacji mogą bez uprzedzenia ulec zmianie. Niniejsze ogłoszenie nie 
stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego. W przypadku zmian kursów EUR i USD o 10%, ceny zostaną przeliczone zgodnie z kursami. Podane ceny są cenami netto i obo-
wiązują do odwołania lub wyczerpania zapasów. Kupujący decyduje o przeznaczeniu urządzenia i jego przydatności do prowadzonej działalności. Druk: 2022

MIASTO TELEFON MIASTO TELEFON

Białystok 725 992 223 Siedlce 600 081 467

Kielce  725 992 212 Szczecin 728 410 744

Koszalin 728 410 744 Warszawa 725 992 226

Kraków 725 992 208 Gdańsk 735 206 525

Lublin 600 081 467 Toruń 666 838 214

Łódź 666 838 214 Zielona Góra 600 081 466

Olsztyn 725 992 223 Rzeszów 725 992 212

Opole 77 458 16 81 Poznań 728 410 741

Wrocław 600 081 466


