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Korzyści z utrwalania światłem LED

1. Streszczenie
Drukowanie za pomocą drukarek atramentowych wykorzystujących
promieniowanie UV od dawna stanowi preferowaną technologię druku,
ponieważ jest bardziej oszczędne, bardziej uniwersalne i bardziej przyjazne
dla środowiska. Tusz UV musi zostać utrwalony za pomocą źródła
ciepła. Lampy rtęciowe stały się dominującym sposobem utrwalania.
Tymczasem źródła światła LED torują sobie drogę do głównego nurtu.
Ich zalety są znaczące. Emitują o wiele mniej ciepła, dzięki czemu
powierzchnie i rodzaje materiałów, na których można drukować
są praktycznie nieograniczone. Ponieważ utrwalają przy niższych
temperaturach, zużywają mniej energii i mniej tuszu oraz nie stwarzają
żadnego zagrożenia w razie pęknięcia powierzchni lampy.
Ostatnie spowolnienie gospodarcze dużo nas nauczyło. Firmy dzisiaj muszą
przestrzegać koncepcji lean management, mieć przewagę konkurencyjną
oraz muszą być gotowe do wyznaczania nowych kierunków i celów dla
swoich produktów i usług. Technologia LED daje możliwość spełnienia tych
wymagań. Pozwala oszczędzać pieniądze i umożliwia firmom oferowanie
obecnym klientom nowych produktów oraz zapewnienie nowym branżom
nowych możliwości. Jednocześnie jest bardzo przyjazna dla środowiska,
co jest ważnym czynnikiem dla wielu zleceniodawców projektów
drukarskich przy wyborze dostawców usług druku.

Aby zamówić próbkę wydruku w technologii LED, przejdź do strony tinyurl.com/PowerUp-LED.
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2. Wstęp
Szukając argumentów na poparcie dowolnej technologii, należy najpierw przyjrzeć się
siłom napędowym, które doprowadzają do jej stworzenia — zarówno pod względem
rynkowym, jak i ekonomicznym.
2.1 Wpływy związane z rynkiem
Przyjrzyjmy się, w jaki sposób zmienia się strona
drukowana. Oczywiście, że poczta bezpośrednia
i materiały marketingowe są nadal używane, i to bardzo
skutecznie. Jednak tradycyjne dokumenty zostały
praktycznie zastąpione przez nośniki elektroniczne.
Trend ten wkracza w inne obszary. Pamiętacie prawo
Moore’a, zgodnie z którym został trafnie przewidziany
gwałtowny postęp technologii komputerowej.
Chociaż wolimy myśleć, że pracujemy w branży
poligraficznej, to tak nie jest; pracujemy w branży
komunikacji, a ta branża jest napędzana przez
technologię komputerową. Zastanówmy się nad tym.
Jest mało narzędzi branżowych, które nie są napędzane
procesorem. A z pewnością ostateczny konsument
obrazów graficznych jest motywowany elektroniką.
*Chociaż wolimy myśleć, że pracujemy w branży
poligraficznej, to tak nie jest; pracujemy w branży
komunikacji, a ta branża jest napędzana przez
technologię komputerową.
Głównym powodem, dla którego elektronika rozwija
się tak szybko jest to, że media zapewniają prawdziwe,
zmieniające życie korzyści, takie jak mobilność,
łączność w czasie rzeczywistym — i nie zapominajmy,
rozrywka. Technologia mobilna rozciągnęła czas,
skróciła odległości, a nawet uratowała życie. Nie ma
już odwrotu.
Nie ma wielu punktów kontaktu, przy których nie widać
efektów rozwoju technologii. Nawet billboardy stają się
cyfrowe. Duże monitory zastępują drukowane tablice.
Mogą one wyświetlać najnowsze informacje dla klientów
w czasie rzeczywistym za pomocą elastycznych opcji
obsługi wiadomości. Obrazy i komunikaty można
błyskawicznie zmieniać bez konieczności drukowania
lub kosztów instalacji. Ponadto mogą one przekazywać
powiadomienia o zagrożeniach i krytyczne komunikaty
bezpieczeństwa. Nie ma już odwrotu.
Jest to istotne dla drukarek wielkoformatowych.
Oznacza to, że w ich przypadku nowych strumieni
przychodów należy poszukać gdzie indziej.
Trzeba zwrócić uwagę na rynki rozwijające się.
Spełnienie potrzeb rynków rozwijających nie jest wcale
takie skomplikowane. Zastanówmy się, jakie rodzaje
druku nigdy się nie zdezaktualizują. Opakowania są
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świetnym przykładem. Trudno jest sprzedać produkt
bez pudełka lub innego opakowania. A konsumenci
wybierają tylko te, które rzucają się w oczy na półkach.
Mało prawdopodobne jest więc to, że opakowania
znikną w najbliższym czasie.
Guy Gecht, dyrektor generalny firmy EFI,
mówi o koncepcji „obrazowania rzeczy”. Uważa on,
że druk przechodzi od tradycyjnych podłoży do „rzeczy”.
Rzeczy obejmują obiekty, takie jak drewniane panele
do mebli, zdobione lustra, spersonalizowane malowidła
ścienne, formowana termicznie (kształtowane tworzywo
sztuczne) grafika wystawiennicza, grafika na pojazdach,
folie do oklejania budynków, tekstylia, płytki ceramiczne
itd. Być może to są kierunki, które trzeba zbadać.

2.2 Czynniki ekonomiczne
Jeśli „Wielka recesja” czegoś nas nauczyła, to tego,
że prowadzenie firmy nigdy nie będzie takie same.
Nigdy już nie można czuć się bezpiecznie w swojej
niszy. Bez względu na to, jak duże odnosi się sukcesy,
należy spodziewać się, że zmiana czai się tuż za rogiem.
Ponieważ niektóre rodzaje firm, w szczególności
sprzedawcy detaliczni, z trudem wychodziły
z kryzysu, przybywa kreatywnych pomysłów,
aby zwabić konsumentów do centrów handlowych.
Takie przedsiębiorstwa zapraszają muzea do pracy nad
obszarami, gdzie firmom nie udało się przyciągnąć
kupujących do centrów handlowych.
Wiele firm poligraficznych zbankrutowało z powodu
recesji. W tym samym czasie sprzedawcy obcięli swoje
wydatki lub przenieśli fundusze na tanie nośniki. Branże,
które opierały swoją działalność na tradycyjnych
nośnikach druku, takie jak turystyka, podupadły.
Chociaż liczba zakładów poligraficznych zmniejszyła się,
to te zakłady, które pozostają, konkurują o mniejszy udział.
Firmy, którym udało się przetrwać recesję, to te,
które produkowały więcej przy mniejszym nakładzie
zasobów, które zminimalizowały koszty i wykorzystały
technologię do poprawy wydajności.
Wyciągnęliśmy trzy ważne wnioski. Firmy dzisiaj muszą
przestrzegać koncepcji lean management, muszą mieć
przewagę konkurencyjną oraz muszą być gotowe do
wyznaczania nowych kierunków i celów dla swoich
produktów i usług.
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3. Korzyści z utrwalania światłem LED
3.1 Proces utrwalania tuszu
Trend w kierunku tuszy utrwalanych promieniowaniem
ultrafioletowym (UV) jest dobrze rozwinięty.
Tusze UV mają wiele zalet w porównaniu z tuszami
rozpuszczalnikowymi i lateksowymi. Tusze UV nie
odparowują; muszą zostać utrwalone. Źródło światła
UV generuje ciepło, powodując reakcję chemiczną,
w której fotoinicjatory sprawiają, że składniki
tuszu łączą się w ciało stałe. W rezultacie tusz nie
wnika w podłoże. Ponieważ „schną” zaraz po ich
utrwaleniu, tusze te łatwo przylegają do podłoży
niechłonnych, takich jak PVC, karton, drewno,
aluminium, szkło i ceramika; ponadto podłoża mogą
być układane w stos, walcowane i wykańczane
natychmiast po wydrukowaniu. Krzepnięcie tuszu
powoduje również to, że wytwarzane jest intensywne
zabarwienie i uzyskiwana jest wyjątkowo wysoka
jakość. Ponadto połączenie formuły tuszu UV
i procesu utrwalania sprawia, że drukowanie UV nie
wydziela praktycznie żadnych lotnych związków
organicznych (LZO).

3.2 Rtęć vs. utrwalanie LED
Tradycyjnie lampy rtęciowe były używane do
utrwalania tuszy UV. Ze swojej natury lampy rtęciowe
wytwarzają skrajnie wysoką temperaturę. Jednak tylko
pięć procent tej energii jest wykorzystywane do
utrwalania tuszu. Pozostałe 95 procent nagrzewa
podłoże i cały mechanizm drukujący.
Diody LED (diody elektroluminescencyjne)
to maleńkie źródła światła (żarówki), które są
wyjątkowo energooszczędne. Występują one
powszechnie w długopisach z latarkami, elektronice,
panelach instrumentów, a ostatnio można je zobaczyć
zawieszone razem jako oświetlenie bożonarodzeniowe
lub wystrój tarasu. Dziesiątki, a nawet setki tych
żaróweczek zgrupowanych razem tworzy pojedyncze
źródło świata lub lampę LED. Zaletą tej matrycy jest to,
że jeśli jedna dioda ulega awarii, intensywność światła
powierzchni jest tylko minimalnie zmniejszona.
Co najważniejsze, lampy LED osiągają maksymalnie
40 stopni Celsjusza, podczas gdy lampy rtęciowe
nagrzewają się do ponad 60 stopni.

1

W przeciwieństwie do lamp rtęciowych lampy
LED używają około 20 procent promieniowania
UV do utrwalania, a tylko 80 procent energii jest
zamieniane na ciepło. Ciepło to jednak jest zazwyczaj
odprowadzane z lamp za pośrednictwem rozpraszaczy
ciepła wykorzystujących do chłodzenia powietrze lub
wodę, które chronią zarówno podłoża, jak i mechanizm
drukujący przed skrajnie wysoką temperaturą.
Lampa LED gwarantuje działanie przez kilka lat,
a lampa rtęciowa zapewnia od 2000 do 3000 godzin
użytkowania, co przy siedmiu godzinach pracy na
dzień, pięć dni w tygodniu, odpowiada w najlepszym
razie okresowi 1,5 roku .
W przypadku lampy rtęciowej trzeba włączyć
urządzenie i zaczekać kilka minut, aż osiągnie ono
temperaturę utrwalania. Jest to konieczne przy każdej
zmianie rodzaju pracy, co prowadzi do straty czasu.
Lampa LED natychmiast osiąga temperaturę utrwalania.

3.3 Zużycie energii
W porównaniu zużycia energii przez dwa podobne
systemy 3,2 m, jednego do utrwalania stosującego
lampę rtęciową i jednego stosującego w tym celu
technologię LED, wyniki radykalnie się różnią.
Drukarka VUTEk GS3250 wykorzystuje cztery
lampy rtęciowe. Zużywa mniej więcej 15 kW energii
elektrycznej na godzinę. Jej odpowiednik LED,
model VUTEk GS3250lx, zużywa tylko 3,6 kW na
godzinę. W przypadku pracy na dwie zmiany przez pięć
dni w tygodniu drukarka GS3250 (rtęć) zużywa 46 800
kilowatogodzin energii każdego roku, podczas gdy
drukarka GS3250lx (LED) około 9000 kilowatogodzin.
Jest to różnica 37 800 kilowatogodzin energii.
W przypadku pracy na trzy zmiany przez sześć dni
w tygodniu zużycie energii przez drukarki wyposażone
w lampy rtęciowe wynosi 2160 kilowatogodzin
na tydzień, co daje łącznie 108 000 kWh w ciągu
50 tygodni. Dzięki zastosowaniu diod LED liczba ta
spada do 30 420 kWh na rok, co oznacza oszczędności
wynoszące 77 580 kWh rocznie.

„Efektywność energetyczna systemów druku wielko- i małoformatowego”
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Badanie przeprowadzone przez organizację Fogra Graphic
Technology Research Association wykazało, że utrwalanie
LED, zwłaszcza w przypadku drukarek EFI VUTEk,
charakteryzuje się obniżeniem zużycia energii nawet
o 82% w porównaniu z urządzeniami, które wykorzystują
konwencjonalne łukowe lampy rtęciowe. Nawet w trybie
gotowości do druku wykazano, że diody LED oszczędzają
do 77% energii elektrycznej, co wynika po prostu z faktu,
że diody LED są wyłączone, w przeciwieństwie do
łukowych lamp rtęciowych, które wciąż zużywają energię,
gdy urządzenie znajduje się w stanie bezczynności
pomiędzy zadaniami. Obliczenia pochodzące z projektu
poświęconemu efektywności energetycznej (Energy
Efficiency Project) zrealizowanego przez instytut Fogra
wykazały, że użytkownicy mogą w zakresie zużycia
energii zaoszczędzić corocznie około 16 000 euro
na drukarkę.
1

„Badanie poświęcone efektywności energetycznej
(Energy Efficiency Study) przeprowadzone przez
instytut Fogra wykazało, że utrwalanie LED
charakteryzuje się obniżeniem zużycia energii
nawet o 82% w porównaniu z urządzeniami,
które wykorzystują konwencjonalne łukowe
lampy rtęciowe.”

3.4 Prędkość drukowania
Nowe technologie dysz atramentowych i większe
głowice drukujące prowadzą do coraz szybszego druku
atramentowego, dlatego utrwalanie tuszu UV musi
nadążać za tymi postępami. Kluczowym elementem
procesu utrwalania jest tusz. Dzięki opracowaniu
tuszy UV tak, aby odpowiadały długości fali diod LED,
systemy utrwalające za pomocą lamp LED są równie
szybkie, jeśli nie szybsze niż systemy utrwalania
rtęciowego. Co więcej, wśród najnowszych zdobyczy
technologicznych systemy LED dorównują prędkości
szybkich drukarek produkcyjnych. Jedną z przyczyn
takiej sytuacji jest to, że suszenie LED oznacza krótszy
czas przerwy po zakończeniu procesu drukowania.
Grafika jest suszona natychmiast po drukowaniu,
co przyspiesza ogólną prędkość produkcji.

3.5 Niższy koszt eksploatacji
Oprócz o wiele mniejszego zużycia energii technologia
LED zużywa również mniej tuszu. Tusze opracowane dla
tej technologii są bardziej czułe. Ponadto zaawansowane
cyfrowe oprogramowanie typu front-end kontroluje
aplikację tuszu, wymuszając stosowanie jego
cieńszej warstwy. Dlatego oprócz oszczędzania
energii technologia LED zużywa mniej tuszu.
Oprogramowanie do zarządzania kolorami,
które znajduje się w systemie front-end Fiery XF firmy
EFI zapewnia również dokładność odwzorowania
kolorów, zmniejszając w ten sposób ilość odpadów.
®

3.6 Korzyści środowiskowe
Technologia LED zużywa mniej energii, używa mniej
tuszu i wytwarza mniej odpadów. Oprócz tego
lampy LED są bezpieczne. Uszkodzenie zewnętrznej
osłony nie spowoduje żadnych szkodliwych
skutków. Natomiast w razie pęknięcia zewnętrznej
żarówki lampy rtęciowej jest emitowane intensywne
promieniowanie UV. Wystawienie na działanie
promieniowania UV może spowodować oparzenia
oczu i skóry, niewyraźne lub podwójne widzenie,
bóle głowy i nudności.
Jak poinformowała Laurel Brunner w czasopiśmie
Spindrift, „Od 13 kwietnia 2015 roku rtęć używana
w wysokociśnieniowych lampach utrwalania
i niektórych aplikacjach utrwalania będzie
niezgodna z prawem. W przypadku jednak niskoi średniociśnieniowych lamp częściej stosowanych
w grafice zwolnienia wygasają dopiero w lipcu
2016 roku.”
Chociaż autorka pisze również o elastyczności
w dostosowaniu się pod względem czasu dla
większości firm poligraficznych, to w swoim raporcie
wskazuje na ważną przewagę źródeł światła LED.
Zleceniodawcy projektów drukarskich coraz częściej
chcą robić interesy z firmami, które mogą udowodnić
swój wkład w zrównoważony rozwój. W przypadku
technologii LED łatwo jest chwalić się jej korzystnym
wpływem na środowisko.

Gwarancja 3M™ MCS™ obejmuje grafikę drukowaną za pomocą tuszy 3M™ wspólnej marki i wybranych nośników 3M™,
pod warunkiem drukowania i jej nanoszenia zgodnie z instrukcjami dołączonymi do produktu 3M™ i zawartymi w ulotkach
informacyjnych. Odwiedź stronę www.3M.eu/efi, aby się zarejestrować i uzyskać szczegółowe informacje.

2
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3.7 Tusze opracowane w technologii LED

3.9 Rozszerzanie zasięgu rynkowego

Tusz zawiera kombinację od ośmiu do dziesięciu
składników. Jednym z nich jest fotoinicjator. Jest to
substancja chemiczna, która reaguje na długość
fali lampy do utrwalania UV. Aby technologia
LED zapewniła odpowiednią prędkość i jakość,
tusze muszą zostać opracowane za pomocą pakietu
fotoinicjatorów, który reaguje na nową długość fali
LED, jednocześnie zachowując dobrą przyczepność,
elastyczność i odporność na warunki pogodowe.

Tusze UV o intensywnym zabarwieniu, które utrwalają
się w niskich temperaturach otwierają drzwi do
niezliczonych możliwości. Na przykład w branży
etykiet menedżerowie i projektanci marek nieustannie
poszukują nowych sposobów przyciągnięcia uwagi
konsumentów. Możliwość druku na nietypowych
podłożach takich jak silnie odbijających materiałach
metalicznych, bardzo szorstkich powierzchniach lub
wyjątkowo cienkich, wrażliwych na ciepło foliach
stanowi zdecydowaną zaletę.

Aby drukarka wielkoformatowa pracowała z wysoką
prędkością produkcyjną, wymaga ona superszybkiego
nanoszenia tuszu. Oszałamiająca jakość wymaga
mniejszych rozmiarów kropli. Dostosowanie tuszy do
tych warunków wymaga rozdrobnienia pigmentów
i sterowania nimi w celu zapewnienia gęstej,
równej dystrybucji. Odpowiednia jakość i konsystencja
składników tuszu jest tym, co umożliwia szybsze
nanoszenie przy jednoczesnym zapewnieniu
pełnego utrwalenia.

3.8 Wyższa jakość
Tusze są również kluczowym elementem wpływającym
na jakość druku. Odpowiednie kombinacje
pigmentu i nośnika mogą rozszerzyć gamę kolorów.
Właściwie opracowane tusze LED UV współpracują
z oprogramowaniem do zarządzania kolorami,
aby zapewnić niemal idealne dopasowanie
i spójność kolorów.
Podczas utrwalania LED tusz nie jest wchłaniany
do podłoża, a zamiast tego 100 procent pigmentu
krzepnie, intensyfikując zabarwienie.
Aby objąć gwarancją 3M™ MCS™ własne systemy
druku, firma EFI opracowuje tusze we współpracy
z marką 3M™. Gwarancja 3M™ MCS™ zapewnia
właścicieli marek, że grafika wyprodukowana za
pomocą technologii druku atramentowego firmy EFI
w połączeniu z nośnikami 3M™ zachowa oczekiwany
poziom jakości przez cały okres użytkowania
grafiki. Aby było to możliwe, firma EFI zastosowała
pigmenty pochodzące z branży motoryzacyjnej,
rozdrabnianie ich i sterowanie nimi w celu utrzymania
wąskich zakresów tolerancji.
2
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Dzięki technologii LED można drukować na
laminowanej tekturze falistej, uzyskując doskonałe
wyniki, co otwiera kolejne drzwi do branży opakowań.
Poliester oraz inne specjalne tkaniny są podatne na
zniekształcenie w warunkach wysokiej temperatury.
Możliwość druku na tych materiałach pozwala wyjść
poza typowe zastosowanie wystawiennicze i drukować
na tkaninach przeznaczonych do wystroju domu,
fresków wielokrotnego użytku, pokryć ściennych
i obrusów.
Twardy materiał PVC o grubości 8 mm jest niezwykle
trudny do zadrukowania. Technologia LED umożliwia
drukowanie na cienkim materiale PVC 2–5 mm.
Możliwość druku na tańszych podłożach nie tylko
pozwala wejść na nowe rynki, ale pozwala również
oszczędzać pieniądze — Tobie i Twoim klientom.
Na delikatnych powierzchniach, takich jak lustra,
drukowanie jest utrudnione. Wysoka temperatura może
spowodować uszkodzenia, a zwykłe tusze mogą nie
zachować trwałości. Dzięki technologii LED można
zainteresować się dziedziną dekoracji wnętrz lub
zwrócić uwagę na inne rynki, na których używane jest
cienkie szkło i inne delikatne materiały.
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4. Fachowe opinie
Właściciele wielu różnych drukarek atramentowych LED przedstawiają poniżej ostatnie
argumenty za utrwalaniem LED.
„Utrwalanie LED jest dostosowane do naszej filozofii
lean manufacturing — chociaż koszty inwestycji są
wyższe, zwraca się ona w postaci niższych wydatków
na energię.”
„Stały rozwój i podążanie za innowacjami
technologicznymi są kolejnym elementem naszej
strategii biznesowej. Stąd wzięła się inwestycja
w innowacyjną technologię utrwalania UV LED firmy
EFI. Pozwala nam ona zaoferować naszym klientom
jeszcze szerszy wachlarz zastosowań i bogatszą gamę
nośników. Obecnie nie mamy żadnych problemów
z drukowaniem na przykład na bardzo wrażliwej
na temperaturę piance Kapa lub folii statycznej.
Ponadto lampy LED mają dłuższy okres użytkowania
niż konwencjonalne lampy, dlatego dzięki ich mniejszej
częstotliwości serwisowania, koszty eksploatacji
i konserwacji są dużo niższe.”

„W porównaniu z drukarką lateksową lub tradycyjną
UV zużycie energii jest mniej więcej trzy razy
niższe. Jeśli by dokonać obliczeń w ujęciu rocznym,
szybko wyjdzie nam różnica kilku tysięcy euro.
Co więcej, lampy LED zapewniają 10 000 godzin pracy,
czyli około dziesięć razy dłużej niż konwencjonalna
lampa UV. Kolejną zaletą technologii LED jest to,
że nie wydziela ona prawie wcale ciepła podczas
utrwalania, dzięki czemu idealnie nadaje się do druku
na materiałach wrażliwych na wysoką temperaturę.”
„Dzięki inwestycji w drukarkę VUTEk dysponujemy teraz
gotowym rozwiązaniem zarówno do wewnętrznych,
jak i zewnętrznych zastosowań. Bez względu na
to, czy mamy do czynienia z tekstyliami, winylem,
czy innymi podłożami, to nie robi żadnej różnicy.
Wszystko przechodzi przez jedno urządzenie
i uważamy, że jest to po prostu wspaniałe.”
JOHAN CEULEERS,
DYREKTOR GENERALNY,
PRINTIX, MECHELEN,
BELGIA

MICHAŁ MAKARUŚ,
WICEPREZES ZARZĄDU,
VOIGT PROMOTION,
POLICE, POLSKA

Michał Makaruś

Johan Ceuleers (po lewej)

„Wykorzystanie wszystkich możliwości zależy teraz od
naszej pomysłowości i pomysłowości naszych klientów.
W połączeniu z wysoką rozdzielczością drukarka H1625
LED przewyższa sitodruk pod wieloma względami.
Kiedy mówisz klientom, że możesz teraz drukować
w formacie 162 × 300 cm o grubości do 5 cm, robi to
na nich duże wrażenie.”

„Kwestie środowiskowe są niezwykle ważne dla
klientów, którzy między innymi wymagają danych
dotyczących emisji CO przy użyciu papieru
z recyklingu. Posiadanie sprzętu, który pozwala
nam spełnić te wymagania jest bardzo pomocne.
Podczas kryzysu ostatnich kilku lat byliśmy
świadkami spadku popytu, ale widzimy, że sytuacja
zaczyna się poprawiać, dlatego nie wahaliśmy
się, czy zainwestować. W ten sposób jesteśmy
przygotowani, aby zaoferować naszym klientom lepsze
usługi, a także możemy dotrzeć do nowych rynków.”

JOSEF RECHBERGER,
DYREKTOR GENERALNY,
DRUCKEREI WALDING,
LINZ, AUSTRIA

2

BERNARDO VELÁZQUEZ,
DYREKTOR GENERALNY,
ALGO + EDICIÓN DIGITAL,
MADRYT, HISZPANIA

Josef Rechberger

Bernardo Velázquez (w środku)
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„Zdecydowaliśmy się na nową drukarkę VUTEk LED 3 m,
ponieważ jest to drukarka wyposażona w najnowszą
technologię umożliwiającą nam tworzenie wydruków
o najlepszej jakości na rynku, a tym samym zwiększenie
naszej przewagi konkurencyjnej. Płyty nie stają się
tak gorące i nie wyginają się, co sprawia, że transport
jest bardziej niezawodny. Możemy teraz drukować
cieńsze folie z tworzyw sztucznych, całe urządzenie nie
nagrzewa się tak bardzo, a lampy oszczędzają ogromną
ilość energii.”
ANDRÉ STUTZ, DYREKTOR
ZARZĄDZAJĄCY,
RICHNERSTUTZ AG,
VILLMERGEN,
SZWAJCARIA

„Mając do dyspozycji różne nośniki i doskonałą
wiedzę na temat zamiany ich na produkty,
możemy dostarczyć dywany, szczotkowaną bawełnę,
PVC i kleje do naszych klientów w ciągu 24 godzin.
Rynek skłonił nas do rozwijania nowych umiejętności:
wytwarzamy tkaninę do sufitów napinanych,
sklepowe materiały wizualne i znaki oraz folię
z efektem lustrzanym i tak dalej. Produkujemy również
lustra wykonane z folii polimerowej zamiast szkła.
Folia jest silnie odbijająca, a poziom odbicia może
przekroczyć 95% dzięki wyjątkowo małej gramaturze
900 g/m², co sprawia, że nadaje się ona do wielu
zastosowań. Technologia LED jest lepsza pod tym
względem, dlatego że ten delikatny nośnik wymaga
pewnej ostrożności podczas druku, w szczególności
jeśli chodzi o proces suszenia, ponieważ nie można
stosować podgrzewania.”

André Stutz (po lewej) i zespół

„Drukarka VUTEk pozwoliła nam wedrzeć się na nowe
rynki z bardzo wysokimi wymaganiami dotyczącymi
odwzorowania kolorów: imprezy, dekoracje sceniczne,
wystawy fotograficzne, projektowanie wnętrz.
Głównie korzystamy z innowacyjnych nowych
podłoży, takich jak tektura o strukturze plastra miodu,
których wciąż bardzo często brakuje tutaj w Maroku.
Jest to kolejny sposób na wyróżnienie się.”
SOPHIE LECOMTE,
DYREKTOR DS.
MARKETINGU,
VISUAL IMPACT,
CASABLANCA, MAROKO

PATRICK ROQUE
I ARNAUD DURAND,
DYREKTORZY,
CTN GROUP, SAINTDENIS, FRANCJA
Malowidło iluzjonistyczne na
starym szpitalu Laennec

„Czas drukowania został zmniejszony do 25 procent
tego, z czym mieliśmy do czynienia w starych
drukarkach, a natychmiastowe utrwalanie LED daje
nam znaczącą oszczędność czasu w przypadku
rynków takich jak imprezy, gdzie czas ma często
kluczowe znaczenie.”
NABIL MIKOU,
WŁAŚCICIEL I DYREKTOR
ZARZĄDZAJĄCY,
VISUAL IMPACT,
CASABLANCA, MAROKO

Sophie Lecomte

Nabil Mikou

Aby zamówić próbkę wydruku w technologii LED, przejdź do strony tinyurl.com/PowerUp-LED.
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EFI napędza sukces.
Jako firma opracowujemy przełomowe rozwiązania technologiczne używane do produkcji
tablic informacyjnych i reklamowych, opakowań, artykułów tekstylnych, płytek ceramicznych i
spersonalizowanych dokumentów. Naszym klientom proponujemy bogatą ofertę drukarek, tuszów
drukarskich i cyfrowych systemów front end oraz kompleksową gamę procesów biznesowych
i produkcyjnych, które przekształcają i optymalizują cały proces produkcyjny, zapewniając im
zwiększoną konkurencyjność i maksymalną produktywność. Odwiedź stronę www.efi.com lub
zadzwoń pod numer +90 532 2278617, aby uzyskać więcej informacji.
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