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Igepa CZ Select

– podzimní akce roku
SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA PARTNERSKÉ DNY IGEPA – VŠE, CO POTŘEBUJETE VIDĚT
A VĚDĚT O MATERIÁLECH, SOFTWARU I TECHNOLOGIÍCH PRO DIGITÁLNÍ A VELKOFORMÁTOVÝ TISK NA JEDNOM MÍSTĚ!
Akce Igepa CZ Select, která 1. a 2. listopadu
proběhne v Kácově, nabídne v ČR unikátní
spojení nejvýznamnějších dodavatelů materiálů, softwaru i strojů pro digitální tisk. Na jednom místě se tak představí výrobci materiálů
pro velkoformátový i digitální tisk v arších, jako
jsou Mondi, Sappi, General Formulations nebo
Guandong, ukážeme novinky v car wrappingu
(3M) i velmi trendové oblasti interiérového designu (Avery Dennison), svá řešení představí
firmy Kyocera (využití produkčního archového
inkoustového tisku), DataLine (novinky v tiskových strojích HP), Canon spolu s Grafie CZ
(Web2print), Konica Minolta a chybět samozřejmě nebudou ani velké stroje, jako je eco-solvent nebo resin od Epsonu, řezací plotry
Graphtec, tiskárny pro přímý potisk textilu
od společnosti Ricoh, ale ani zažehlovací lisy
a materiály pro heat transfer společnosti Stahls‘. Z digitálních produkčních tiskáren se mo-

hou návštěvníci těšit na Versant a Iridesse od
společnosti Xerox, Colorado od Canonu, PRO
C7200 od Ricohu a dále na řadu dokončovacích zařízení Horizon „domácí“ společnosti
Graffin, v jejíž prostorách se Igepa CZ Select
bude konat.

Softimage Contrast ® Whiteback
A brilliant picture experience

NEPRŮSVITNÝ TEXTIL
S BÍLOU POTISKNUTELNOU
ZADNÍ STRANOU:

PONGS® PrintTex® Softimage
Contrast® Whiteback

S celkovým programem prezentací a workshopů se budete moci brzy seznámit na stránce
https://www.igepa.cz/igepa-cz-select-program.html, registrovat se můžete pomocí přihlašovacího formuláře zde.
Moc nás těší velký zájem partnerů akce a věříme, že tolik technologií a novinek z polygrafického světa na jednom místě zaujme i vás.
NEZMEŠKEJTE PŘÍLEŽITOST VIDĚT VŠE NA
JEDNOM MÍSTĚ A PROMLUVIT SI S ODBORNÍKY PŘÍMO OD VÝROBCŮ.

NĚMECKÝ VÝROBCE PONGS® GROUP
PŘICHÁZÍ S NOVÝM BLOCKOUT
TEXTILEM – PRINTTEX® (SOFTIMAGE
CONTRAST® WHITEBACK).

KDY A KDE?
1.–2. 11. 2022 | KÁCOV 332 | DEMONSTRAČNÍ A ŠKOLICÍ STŘEDISKO GRAFFIN

DVOUDENNÍ AKCE JE KONCIPOVÁNA JAKO:
•	V ÝSTAVNÍ – jednotliví partneři budou mít své „stánky“, kde představí své produkty individuálně a bude dostatek času a prostoru na diskuzi;
•	PREZENTAČNÍ – v rámci doprovodného programu vám Igepa i partneři odprezentují nejžhavější novinky a trendy;
•	PRAKTICKÁ – součástí programu budou i krátké workshopy, kde vám ukážeme prakticky, jak na jednotlivé materiály, jejich lepení či potisk (např. car wrapping, ochranné fólie,
tapety) nebo obecně představíme technologie (např. Epson Resin, či produkční tiskárny,
práci na DTG tiskárnách a zažehlovacích lisech atd.).

Vzhledem k vysoké poptávce po neprůsvitném
textilu s bílou potisknutelnou zadní stranou se
společnost PONGS® rozhodla vyvinout nový
PrintTex® Softimage Contrast® Whiteback. Jedná se o vysoce kvalitní polyesterovou textilii,
která nabízí dokonalý tiskový výsledek a reprodukci barev. Je kompatibilní s UV a latexovými
inkousty.
PrintTex® Softimage Contrast® Whiteback lze
potisknout na obě strany a díky své vlastnosti
blokování světla je obzvláště oblíbená u jevištních aplikací, výstav, zástěn, rolet a dalších, kde
je třeba neprůsvitný tvarově stabilní materiál.
Textilii lze libovolně tvarovat a natahovat bez
ztráty struktury nebo deformace motivu. Lze ji
využít do kedrových rámů.
Pro více informací kontaktujte COMIMPEX
PRINT na e-mail: obchod@c-print.cz, distributora společnosti PONGS® v České republice a na Slovensku. www.c-print.cz
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HSW VZORNÍK MATERIÁLŮ PRO DIGITÁLNÍ TISK
Vybírat médium pro digitální tisk jen podle
popisu, případně obrázku na webu může být
někdy ošemetné. Zvlášť když se jedná o průhledné, strukturované nebo one way vision
materiály. Někde se můžeme podívat i na
vzorek nepotištěného materiálu, takže posoudíme tloušťku, rovinnost a strukturu. Pořád ale nevíme, jak bude potištěný materiál
vypadat a jak se bude po tisku chovat.
Není se proto co divit, že tištěné vzorníky materiálů pro digitální tisk jsou dlouhá léta vyhledávanými pomocníky každého tiskaře. V novém
vzorníku od HSW Signall najdete 42 nejoblíbenějších materiálů napříč celým dodávaným
sortimentem. Samolepicí materiály všech typů
s celkem devíti variantami různých druhů lepidel
doplňují bannery, backlity, okenní fólie, papíry, tapety a další materiály.
Všechny vzorky se tiskly přímo v HSW Signall.
Vlastní výroba takového vzorníku totiž umožňuje získat další praktické zkušenosti a know-how
ke každému zpracovávanému materiálu. Vzorník
v praktickém formátu A5 je silný zhruba 15 mm
a každý vzorek je opatřen přehlednou tabulkou,
kde jsou uvedeny základní parametry – provedení, materiál, tloušťka, životnost, kompatibilní
tiskové technologie, dostupné šířky, varianty lepidel apod.
Vzorník si můžete vyžádat u našich obchodních
zástupců nebo na e-mailu prodej@hsw.cz.

jedna z OWV fólií

clear film

strukturované materiály

Zadní strana
vzorníku

DENCOP LIGHTING ROZŠIŘUJE SORTIMENT
O DALŠÍ DRUH KEDROVÉHO PROFILU
Kedrový profil pro obrazy (kód: 35540) je dalším rozšířením našeho sortimentu profilů. Vedle
kedrových profilů pro výrobu světelných boxů
a nábytkového profilu, nově nabízíme i profil
pro výrobu nesvětelných obrazů. Tento snadno
sestavitelný rám pro reklamní, marketingová či
jiná sdělení najde široké uplatnění v mnoha oblastech. Hliníkový profil nabízíme v eloxovaných
tyčích o délce 6 m. Konce profilu se formátují
na 45° a rohy se spojují pomocí rohové spojky
(kód: 35541 - spojka je dodávaná včetně šroubů). Službu formátování nabízíme také.
NÁZORNÁ
UKÁZKA
SESTAVENÍ
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IMAGEPERFECT™ PROTISLNEČNÉ,
BEZPEČNOSTNÉ, ARCHITEKTONICKÉ
A ŠPECIÁLNE OKENNÉ FÓLIE
Bratislava, Slovakia, SEPTEMBER 2022
– Spandex, dodávateľ inovatívnych riešení pre
reklamný a grafický priemysel, ako aj displej
systémy, ponúka vo svojom portfóliu aj materiály zo série 7000 so širokou škálou funkčných
samolepiacich fólií pre vonkajšie aj vnútorné
okenné aplikácie zaradených do ôsmych skupín produktov ImagePerfect™:
I
magePerfect™
7100
- protislnečné exteriérové fólie

Sun

Protection

I
magePerfect™
7200
- protislnečné interiérové fólie

Sun

Protection

ImagePerfect™
7300
Safe
and
Safety
- bezpečnostné a zabezpečovacie fólie pre interiérovú
a exteriérovú aplikáciu
ImagePerfect™ 7400 UV Protection and Specialty
- UV ochranné a špeciálne fólie, pre interiérovú aplikáciu
ImagePerfect™
7500
Specialty
Window
- špeciálne okenné fólie pre interiérové aplikácie
ImagePerfect™
7600
Coloured
Window
- farebné fólie na sklo pre interiérové aplikácie
I
magePerfect™
7700
Styling
Window
- fólie so stýlovými vzormi pre interiérové aplikácie
ImagePerfect™ 7800 Decorative Window Films
- dekoratívne okenné fólie pre interiérové a exteriérové
aplikácie
V rámci týchto ôsmych skupín si zákazníci
môžu vybrať až zo 130 jednotlivých produktov
pokrývajúcich širokú škálu estetických, bezpečnostných či funkčných atribútov.
Od špecialistov na tónovanie okien a firiem
zaoberajúcich sa renováciami až po signmakerov majú zákazníci prístup ku širokému
výberu cenovo efektívnych a zaujímavých fólií
pre všetky typy projektov, od veľkých korpo-

ImagePerfect 7602
Coloured Window – Dichroic Ice
rátnych, cez maloobchodné prevádzky a bary,
až po kancelárske a obytné priestory.
Firmy a majitelia domov čoraz viac hľadajú riešenia na reguláciu teploty v teplejších mesiacoch roka a zároveň riadenie svojich nákladov
na energiu. Protislnečné fólie ImagePerfect
7100 a ImagePerfect 7200 Sun Protection
Films ponúkajú efektívny a štýlový spôsob,
ako blokovať slnečnú energiu, minimalizujúc tak tepelný zisk a oslnenie v komerčných
a bytových budovách.
Trh s bezpečnostnými a zabezpečovacími
produktami rastie rovnako rýchlo, pretože
spoločnosti sa snažia riadiť riziká úmyselného a náhodného poškodenia a udržiavať svoje
priestory zabezpečené a otvorené pre podnikanie. Bezpečnostné a zabezpečovacie fólie ImagePerfect 7300 sú vyvinuté pre exteriérové a interiérové použitie na sklenené dvere,

ImagePerfect 7503
Specialty Window – Projection Film
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okná a priečky. Poskytujú účinnú ochranu
pred poškodením, zabraňujú poraneniu rozbitým sklom, zastavujú votrelcov a udržujú sklo
neporušené, kým ho nebude možné vymeniť.
Rad ImagePerfect 7400 obsahuje výber UV
ochranných fólií pre interiérové aplikácie, ktoré
absorbujú UV svetlo a zabraňujú vyblednutiu
a poškodeniu. Sú ideálne pre múzeá a budovy
kultúrneho dedičstva, alebo na ochranu nábytku v komerčných a bytových priestoroch.
Ostatné špeciálne fólie poskytujú funkčnú
ochranu pre rôzne špeciálne aplikácie, napríklad pre fotochromatické doplnky, ktoré menia svoj odtieň v závislosti na intenzite svetla.
ImagePerfect 7500 Specialty Window zahŕňa technické fólie pre prostredia, kde záleží na
ochrane súkromia. Fólie z produktového radu
IP 7500 umožňujú zatemniť okná, ochrániť
obsah na obrazovkách a monitoroch, vytvoriť
videoprojekčné plochy alebo variabilne meniť
priehľadné zasklené plochy na nepriehľadné
jednoduchým stlačením tlačidla na diaľkovom ovládači. Všetko toto dokážete pomocou
ľahko aplikovateľných samolepiacich fólií IP
7500.
Perfektným riešením, ktoré dodá každému
zaskleniu interiéru nádych farby je ImagePerfect 7600 Coloured Window. Pre efekt
zmeny farby na skle, podsvietených a osvetlených oknách je možnosť výberu z dvoch
pútavých dichroických možností Dichroic Fire
a Dichroic Ice. Po aplikácii na sklo dichroické fólie menia odtiene a farby v závislosti od
uhla pozorovania. Môžu tvoriť teplé (IP 7601
Dichroic Fire) alebo studené (IP 7602 Dichroic
Ice) farebné spektrum. Ďalšie farebné fólie
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ImagePerfect 7700
Styling Window

ImagePerfect 7504
Specialty Window – Screen Privacy
tejto série poskytujú sklu po aplikácii farebný
odtieň, pri súčasnom zachovaní jeho svetelnej
priepustnosti. Môžete si vybrať z lesklých aj
matných odtieňov. Sú vhodné ako alternatíva
pre farebné leptané sklo, vytvárajú jemné svetelné podmienky a istý stupeň súkromia.

Séria ImagePerfect 7800 Decorative Window Film predstavuje 5 vysoko kvalitných
kalandrovaných PVC fólií pre dekoratívne
okenné interiérové a exteriérové aplikácie. Tri
ďalšie textilné produkty rozširujú ponuku
nad rámec tradičných okenných fólií.

Vytvoríte nimi moderný vzhľad, ktorý oživí
sklenené priečky a ostatné sklenené prvky
v interiéri. Pútavý dynamický farebný efekt dichroických a farebných fólií oživí priestory hotelov, reštaurácií, nákupných centier, divadiel,
ako aj iných miest. Vysokokvalitná PET fólia
sa vyznačuje tvrdým povrchom odolným proti
poškriabaniu čo zvyšuje životnosť a umožňuje
jednoduché čistenie presklených plôch. Fólie
sú určené pre interiérové aplikácie.

Translucentné matné PVC fólie vhodné predovšetkým pre aplikácie na oknách a presklených plochách, kde sa vyžaduje vytvorenie
efektu pieskovaného alebo leptaného skla.
Produkty sa úspešne využívajú v architektúre, ale i v komerčných aplikáciách (obchodné
centrá, hotely, reštaurácie, banky, a iné).

ImagePerfect 7700 Styling Window je séria
34 materiálov so štýlovými vzormi pre interiérové sklenené aplikácie. Jednoducho stimulujte svoju kreativitu pomocou štýlových
dekoratívnych vzorov. Ľahko aplikovateľné,
pútavé a odolné materiály pre väčšie súkromie
a vylepšený interiérový dekor v komerčných
aj súkromných prostrediach. Vysokokvalitné
PET fólie v kombinácii s potlačou po aplikácii
na sklo pridávajú interiéru originalitu a charakter. K pútavým dizajnom patria kvetinové,
geometrické a vlnové vzory ako aj vertikálne
a horizontálne lineárne vzory.
Tieto vzory zahŕňajú celý rad efektov, pridávajú priestoru prvok súkromia a jemného moderného dizajnu. Produkty nachádzajú široké
využitie v korporátnej ako aj komerčnej sfére (konferenčné priestory, kancelárie, hotely,
predajne, reštaurácie atď.).

Materiál je potlačiteľný digitálnymi veľkoformátovými tlačiarňami a je kompatibilný s eco-solventnými, solventnými, latexovými a UV
vytvrdzovanými atramentami.

ImagePerfect 7810
Decorative Window – White

Medzi ďalšie produkty tejto série patria tri
textilné materiály:
ImagePerfect 7810 WindowTex White
ImagePerfect 7811 WindowTex Pebble
ImagePerfect 7810 WindowTex Charcoal
Sú to ideálne produkty pre architektonické
aj komerčné aplikácie (vhodné pre obchodné
centrá, hotely, reštaurácie, banky, atď.) Materiály sú plotrovatelné na flatbed plotroch a ľahko aplikovateľné. IP 7810 (biela) je potlačiteľná
digitálnymi veľkoformátovými tlačiarňami.
Pre viac informácií volajte prosím:
Spandex CZ na tel.: 800 100 741,
Spandex SK na tel.: +421 2 3333 5555,
alebo navštívte naše webové stránky
www.spandex.com.

ImagePerfect 7602
Coloured Window – Dichroic Ice

www.reklama-fair.cz

ImagePerfect 7800
Decorative Window – Silver Frost

ImagePerfect 7812
Decorative Window – Charcoal

ImagePerfect 7811
Decorative Window – Pebble

ImagePerfect 7600
Coloured Window – Dichroic Fire
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NOVÝ MUTOH XPERTJET 1341WR PRO
VSTUPNÍ BRÁNA DO SUBLIMAČNÍHO TISKU
Hledáte tiskárnu na pokrytí poptávek potisku textilu? Společnost COMIMPEX PRINT Vám nabízí řešení firmy MUTOH – tiskárnu XpertJet
1341WR PRO v šíři 1,37 m. Díky svým univerzálním rozměrům se dá umístit do každého výrobního prostoru. Exkluzivní 3letou záruku
a bezkonkurenční barevný gamut ocení uživatel zejména při tisku černé grafiky.
XpertJet 1341WR PRO vychází z úspěšných
modelů řady eco solvent a mild solvent. Tento
model doplňuje sublimační tiskárnu XpertJet
1642WR PRO v šíři 160 cm. Vyznačuje se unikát-

ní technologickou koncepcí zajišťující konzistentní výkon při vysoké kvalitě tisku. Nabízí řešení
úspory materiálu při vyskládání dané šíře
v kombinaci s vysokou produkční rychlostí.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI
•	Šířka tisku až 137,1 mm
•	
Nový typ sublimačních inkoustů MUTOH
DS v inkoustových vacích
•	Nové tiskové hlavy AccuFine zajišťující jak
kvalitu, tak i rychlost tisku
•	Nový typ vlnkování i-screen
•	
Automatická kontrola chybějících trysek
a selekce trysek NozzleAreaSelect
•	Automatická kalibrace obousměrného tisku
DropMaster2
•	Automatické podávání papíru FeedMaster
•	
MediaTracker eviduje spotřebu vytištěného
materiálu
•	3 výšky tiskové hlavy: 1,5 | 2,0 | 2,5 mm
•	Produkční rychlosti: 11,8 | 15,2 | 20,1 | 29,2 m2/h
•	Volitelně navíječ médií na 20 nebo 30 kg
•	Ekologický provoz při vysoké úrovní bezpečnosti obsluhy
•	Ovládání tlaku každého přítlačného kolečka
samostatně ve čtyřech stupních

Pro více informací kontaktujte obchodní zástupce společnosti COMIMPEX PRINT
nebo pište na technologie@c-print.cz

•	Mutoh Status Monitor – vzdálené monitorování tiskárny ze smartphonu nebo tabletu

Displeje kopírek Canon jsou chráněny
antibakteriální fólií HEXIS PURE ZONE®
Společnost CHIYODA INTEGRE SLOVAKIA,
s.r.o., s mateřskou společností v Japonsku,
používá antibakteriální fólii HEXIS PURE
ZONE® na ochranu displejů, které dodává
do tiskáren Canon. Koncoví uživatelé oceňují snahu zaměstnavatele snížit šíření virových a bakteriálních nemocí a cítí se na
pracovišti bezpečněji.

Toto řešení používáte již více jak rok. Jak se
vám osvědčilo?
Poptávka po tomto typu polepu roste. I dle
vlastních testů, které jsme s odstupem času
pro svou kontrolu dělali, se ukázalo, že účinnost fólie HEXIS PURE ZONE® zůstala nezměněná. Samotné nás toto zjištění překvapilo.
Upřímně, čekali jsme lehkou odchylku oproti
prvotním měřením.

COMIMPEX PRINT, exkluzivní distributor fólie
HEXIS PURE ZONE®, krátce zpovídala firmu
CHIYODA INTEGRE SLOVAKIA, proč se rozhodli používat konkrétně tuto ochrannou fólii.
Na jaké aplikace využíváte antibakteriální
fólii HEXIS PURE ZONE®?
Jsme dodavatelem dílčích komponentů do tiskáren Canon. Fólii používáme na polep displejů
multifunkčních kancelářských strojů, tj. kopírek
a tiskáren Canon.
Co vás vedlo k použití právě tohoto materiálu?
Potřebovali jsme vyřešit otázku ochrany zdraví
uživatelů multifunkčních kancelářských strojů

www.reklama-fair.cz

a kopírek Canon. A to nejen v nelehké době
šíření COVID-19, ale i s přesahem na období
běžných chřipek, letních ataků salmonely, či jiných virových a bakteriálních nemocí, které se
velice snadno přenáší pouhým dotekem. Pokud si představíte fluktuaci lidí, která se u tiskáren a kopírek vystřídá, zejména ve velkých
korporátních společnostech, je tato ochrana
opravdu na místě. Vzhledem k evropským
certifikacím a unikátnosti materiálu v podobě
ochrany pomocí iontů stříbra, jsme si vybrali
právě fólii HEXIS PURE ZONE®. Jiný materiál
na trhu nesplňoval naše vysoké požadavky.
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Velmi dobrá zpětná vazba je i od samotných
uživatelů tiskáren a kopírek. Dle hodnocení
oceňují zvýšený zájem o jejich zdraví a cítí se
na pracovištích bezpečněji.

Chcete vědět více informací o antibakteriální
fólii HEXIS PURE ZONE®? Kontaktujte obchodní oddělení společnosti COMIMPEX PRINT.
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ŠIROKÁ NABÍDKA DESEK V HSW
CÍLEM HSW SIGNALL JE NEUSTÁLE
ROZŠIŘOVAT NABÍDKU DESKOVÝCH
MATERIÁLŮ, AŤ UŽ JDE O EKOLOGICKÉ
ALTERNATIVY PLASTOVÝCH DESEK
NEBO PRODUKTY PRÉMIOVÉ KVALITY
PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ APLIKACE.
KATZ DISPLAY BOARD
KDB je ekologický produkt s buničinovým
jádrem, oboustranně potažený polomatným
papírem. Je ideální ekologickou alternativou
plastových desek, jelikož je 100% recyklovatelný. Katz Display Board je speciálně navržený pro digitální tisk. Používá se hlavně pro
značení POP/POS, závěsné displeje, interiérový design nebo volně stojící reklamní plochy. Více informací v HSWinfo 113 na straně
20 až 21 (v PDF jako 22–23) zde.

PLEXIGLAS®
Do portfolia HSW přibyl nejznámější brand v oboru akrylátových desek. Je
to PLEXIGLAS® od firmy Röhm, která jako první na světě vyrobila polymethyl
methacrylate (PMMA), lidově známý jako plexisklo.
Nejprodávanější skupinou jsou plné akrylátové desky a bloky, ale v nabídce jsou i komůrkové a vlnité desky a také akrylátové filmy. Z akrylátu vyrábí
společnost Röhm i trubky a tyče, pod obchodním názvem Acrifix pak nabízí
širokou škálu lepidel. Do segmentu reklamy spadají hlavně plné desky a bloky, dále pak trubky a tyče. Podrobné informace najdete v aktuálním vydání
HSWinfo na straně 16 až 17 (v PDF jako 18–19) zde.
PC DESKY EXOLON®
High-tech pevné plastové desky Exolon® nabízejí optimální kombinaci odolnosti, využitelnosti a vzhledu. Jsou lehké, odolné vůči povětrnostním vlivům a esteticky příjemné. Polykarbonátové deskové
materiály Exolon® jsou ideální pro kreativní značení a vizuální komunikaci. Ve srovnání s materiály, jako je sklo, vinyl nebo akryl nabízejí
řadu výhod včetně vysoké odolnosti proti nárazu, snadného opracování, údržby a dobré požární klasifikace. Dají se snadno obrábět, tvarovat za tepla, ohýbat za studena a řezat do jakéhokoli tvaru, takže
jsou vhodné pro kreativní a náročné koncepty značení a řadu dalších
aplikací. Více informací na webu HSW Signall zde.

NOVÉ ČÍSLO HSWinfo MÍŘÍ KE SVÝM ČTENÁŘŮM
V našem oboru by se asi nenašlo mnoho lidí, kteří se s časopisem HSWinfo
nikdy nesetkali. V současnosti jediné tištěné médium o signmakingu
a velkoformátovém tisku u nás vychází již více než dvacet let a dávno překonalo sté vydání.
To aktuální má na titulce číslovku
115 a jako obvykle v něm najdete řadu zajímavých a inspirativních článků.

www.reklama-fair.cz

Digitální potisk etiket a flexibilních obalů,
který získává na trhu stále větší
podíl • špičková XXL
rolová tiskárna s šířkou
tisku 5,24 m a LED UV
inkousty • bezeztrátová
řezačka rolí • nová značka akrylátových desek, trubek a tyčí v nabídce HSW •
nehořlavá tapeta vhodná i do
únikových koridorů • produkty
oceněné v oblasti robotických
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a softwarových řešení • rozdíly mezi litými
a válcovanými carwrapingovými fóliemi • originální rip dodávaný zdarma s tiskárnou • dojmy
z oborového veletrhu nebo představení autorky, která ze starých firemních tiskovin vytváří
svěží, praktické nové produkty.
To jsou témata, o nichž si můžete v HSWinfo
115 přečíst na webu HSW - v sekci Časopis.
Nebo si objednejte zasílání zdarma na e-mailové
adrese prodej@hsw.cz.
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UŽITEČNÉ VYCHYTÁVKY OD NESCHENU
Vývoj i výroba laminátorů Neschen probíhají v ČR a díky tomu můžeme těžit z mnoha výhod. Jednou z nich je kompatibilita
nových dílů a různých doplňků se staršími
stroji. Vzhledem k dlouhé životnosti laminátorů nejsou žádnou výjimkou žádosti o servis strojů starších 15 let, které by
mohly sloužit dál, kdyby na ně existovaly
náhradní díly.
Proto společnost Neschen vyvinula v roce 2016
novou řadu strojů, jejichž kompatibilita a záměnnost většiny dílů spolu s evropskou sériovou výrobou zaručují dlouhodobý servis i v dobách, kdy se dodávky ze zahraničí zpožďují.
Kompatibilní jsou i různé doplňky, o které můžete svůj laminátor Neschen zpětně dovybavit.
ŘEŠENÍ K OŘEZU OKRAJŮ
A LAMINOVÁNÍ DESEK
Jde například o nový modul řezání okrajů, který se objevil v loňském roce. Lze jej doinstalovat na všechny modely Coldlam i Hotlam již od
roku výroby 2016. Dalším zajímavým doplňkem
jsou také speciální válečkové dráhy na desky,
které promění rolový stroj ve špičkový deskový
laminátor pro kašírování velkých desek. Vzhledem k tomu, že deskové laminátory jsou dražší
a zabírají více místa, ušetříte tímto řešením nejen podstatnou část ceny, ale i prostor. Cena
setu dvou kusů válečkové dráhy je 48 000 Kč.
Pro majitele laminátorů Neschen a Flexilam
řady 1650 je však připravena speciální 30%
podzimní sleva.

NA ŘEZÁNÍ ROLÍ
Dalším užitečným zařízením značky Neschen,
které přispívá k lepšímu
využití materiálu a efektivitě výroby, je přesná,
bezeztrátová řezačka rolí.
Neschen Rollcutter je konstruovaný pro role s maximální šířkou 165 cm, takže
je kompaktní a díky kolečkům se snadno přemístí,
když ho právě nepoužíváte. Je určený pro provoz
v běžné kanceláři, a je tedy lépe ergonomicky
řešený a uživatelsky bezpečnější než průmyslové řezačky. Můžete jej využít nejen pro řezání
celých rolí, ale i pro přesně definované množství materiálu na konkrétní zakázku. Role se
samozřejmě dají řezat nejen před tiskem, ale
i po něm. Při správném postupu práce a nastavení odpovídajícího přídavku na ořez si lze
ušetřit obrovský objem práce s ručním ořezáváním.

Neschen Rollcutter

I když se cena Neschen Rollcutteru blíží ceně
laminátoru, je to stále jen zlomek toho, co stojí
velké řezačky. Pro spoustu uživatelů může být
velkým pomocníkem, který zjednoduší některé krajně neoblíbené a zdlouhavé práce a sníží
objem odpadu.
Pro další informace a ceny se obracejte na
e-mail jan.bejcek@hsw.cz

POHODLNÁ LAMINACE DESEK S VÁLEČKOVOU DRÁHOU NESCHEN
PRO MAJITELE LAMINÁTORŮ NESCHEN A FLEXILAM ŘADY 1650
JE PŘIPRAVENA SPECIÁLNÍ 30% PODZIMNÍ SLEVA NA VÁLEČKOVÉ DRÁHY.

IGEPA_partnerske dny_Igepa CZ Select_09_2022_save the date_210x99.indd
www.reklama-fair.cz

1

| 8 |

Nůž v pevném kovovém bezpečnostním
pouzdře lze velmi snadno a přesně polohovat. Na inovativním panelu se nastavuje
rychlost a směr řezu, digitální displej zobrazuje délku a šířku formátovaného materiálu.
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BITCON NA MSV 2022 V BRNĚ
BITCON ZVE VŠECHNY ZÁJEMCE NA MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ VELETRH DO BRNA
VE DNECH 4.–7. 10. 2022 NA SVŮJ STÁNEK Č. 086 V PAVILONU P.
Na stánku Vám představíme technologie
pro UV potisk a automatické řezací
a frézovací systémy, zejména maloformátovou
UV flatbed tiskárnu XENONS X6090
a automatický řezací systém iECHO BK3-2517.
MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ VELETRH

BRNO | 4.–7. 10. 2022
PAVILON P, STÁNEK č. 086

NOVÉ ROLAND TRUEVIS TISKÁRNY V BITCONU
ZNAČKA ROLAND PŘICHÁZÍ S NOVOU GENERACÍ KOMBINOVANÝCH TISKÁREN ROLAND TRUEVIS SG3/VG3, KTERÁ NABÍZÍ DOKONALÝ
PŘEHLED O STAVU STROJE A PRACOVNÍCH ÚLOH. KOMBINACE TISKU A ŘEZU ŠETŘÍ ČAS A PROSTOR A SPOLU S RŮZNÝMI BAREVNÝMI
KONFIGURACEMI VČETNĚ ORANŽOVÉ, ZELENÉ, LIGHT BAREV A BÍLÉ BARVY OTEVÍRÁ DVEŘE K DALŠÍM MOŽNOSTEM PODNIKÁNÍ.

DOSTUPNÉ A PROFESIONÁLNÍ
ROLAND TRUEVIS SG3
Typy SG3 jsou k dispozici ve dvou šířích 762 mm
a 1371 mm a v konfiguraci CMYK.
PERFEKTNÍ BARVY A VYSOKÁ
PRODUKTIVITA ROLAND TRUEVIS VG3
Ať kladete důraz na rychlost nebo co nejpřesnější barevnou reprodukci, stroje VG3 ve dvou
šířích 1371 mm a 1625 mm, si můžete nakonfigurovat dle Vašeho záměru v těchto barevných
konfiguracích:

PŘÍSLUŠENSTVÍ ROLAND
V případě potřeby co nejrychlejších výstupů je možné stroj opatřit externí sušící jednotkou.
Všechny nové stroje TrueVIS VG3 jsou již
z výroby vybaveny originálním navíjecím zařízením Roland, které umožňuje
využít perforovaný „odřez“ materiálu po
skončení každého tiskového jobu a pokračování v navíjení, což vede ke snadnějšímu třídění zakázek.
DOKONALÝ PŘEHLED
Nová řada TrueVIS Vám nabízí dokonalý přehled a intuitivní ovládání stroje pomocí dotykového barevného displeje.

CERTIFIKOVANÉ INKOUSTY
Inkousty TrueVIS 2 jsou opatřeny certifikacemi
Greenguard Gold a Avery ICS a nabízí dlouhodobou stálost barev a možnost laminace po
tisku po kratší době než dříve.

Již brzy budete mít možnost se seznámit
s novým Rolandem v showroomu společnosti Bitcon.

www.reklama-fair.cz
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