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Dlaczego warto tam być?
Za kilka dni jubileuszowa
edycja Festiwalu Marketingu
i Druku w Warszawie. Wrześniowe targi od samego ich
powstania, czyli od 10 lat,
zawsze stanowiły świetną
okazję do zapoznania się z
najnowszymi rozwiązaniami
branżowymi.

sne. Produkty są dostępne
w 3 kolorach, czarnym, granatowym oraz niebieskim w
rozmiarach S-3XL w męskim
kroju i XS-2XL w damskim.

Wybrani wystawcy uchylają nam rąbka tajemnicy, zapowiadając swoje nowości
i zapraszając tym samym
w dniach od 12 do 13 września do warszawskich hal
EXPO XXI. Oto kilka powodów, dla których z pewnością warto tam być.

Lockwood – nowy polar w ofercie
Texet Poland. (Zdjęcie: Texet)

Texet Poland:
sezon jesienno-zimowy
Nowości w Texet Poland
na sezon jesienno-zimowy
są wyjątkowo liczne w tym
roku. Kilka zasłużonych produktów spotkało swoich następców oraz kilka nowości
rozszerzyło dotychczasową
ofertę.
Z pierwszej grupy nowości, powoli na emeryturę
odchodzi bestsellerowy polar Lancaster (damski odpowiednik Sarasota) oraz również wieloletni hit – softshell
Snyder (damski odpowiednik
Savannah). Następcy, odpowiednio Lockwood (Lockwood Lady) i Myers (Myers
Lady), wykonano z jeszcze
lepszych materiałów, są odporniejsze oraz nowocze-

Pozostałe nowości to kamizelki, które powstały na
bazie kurtek Trial oraz Deer
Ridge, kurtka Expedition
(Expedition Lady) i polar Miles (Miles Lady). Trial Vest
(Trial Vest Lady) oraz Deer
Ridge Vest (Deer Ridge Lady),
choć należą do nowego asortymentu, to produkty znane i
sprawdzone ze względu na
pierwowzory. Warto nadmienić, że pierwszy z nich
posiada możliwość dobrania
pullerów zamka, aby lepiej
odzwierciedlały
identyfikację wizualną firmy, natomiast drugi model można
bez problemu, zwinąć i
spakować do wewnętrznej
kieszeni. Reszta nowości to
Expedition, lekki softshell z
możliwością dobrania pulle-
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rów, oraz Miles, gładki polar
z materiału „Waffle-Knitted”
dla maksymalnej izolacji
i odprowadzania wilgoci.
Kolorystyka wymienionych
produktów to 7 kolorów typowych dla marki Printer
Essentials modeli Trial Vest
oraz Expedition, czarny, granatowy i niebieski w modelu
Miles oraz czarny i granatowy w Deer Ridge Vest.
www.texet.pl
Sico Polska: 3 nowe
urządzenia
Na stoisku Sico Polska
prezentowane będą trzy
nowe urządzenia: Mimaki
UCJV 300-160, Mimaki UJF
6042 MkII oraz Laminator
Mistral.
Ploter
drukująco-tnący
UCJV300-160 to coś więcej niż możliwość druku
i cięcia: przekracza granicę
i daje możliwości uniwersalnego i wszechstronnego
zastosowania. Drukarka Mi-

maki UCJV300-160 oferuje
możliwość cięcia w linii,
jest wyposażona w biały
atrament do drukowania
czterowarstwowego. Tworzy
olśniewające panele podświetlane, które „zmieniają” schematy kolorystyczne
w zależności od źródła światła. Drukuje i tnie - a raczej
najpierw tnie, potem drukuje - etykiety, naklejki, grafiki samochodowe, szablony
opakowań itp., wszystko na
jednym urządzeniu. Cztery
kolory atramentów UV dają
większe możliwości zastosowań, poszerzają ofertę, co
zwiększa konkurencyjność.
Plotery drukujące Mimaki
UJF MkII posiadają właściwości pozwalające użytkownikom (dostawcom usług
druku komercyjnego, reklamowego, drukarniom materiałów reklamowych i produktów personalizowanych,
producentom, technologom,
wykładowcom i wytwórcom)

Ploter drukująco-tnący Mimaki UCJV300. (Zdjęcie: Sico)
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na tworzenie produktów specjalnych, nagród, produktów
personalizowanych, personalizowanej produkcji „od
ręki”, elementów składowych i wiele innych. Drukują z maksymalną prędkością
3,52 m2/godz., czyli o 20%
szybciej niż aktualne modele, oraz mogą drukować na
obiektach o grubości do 153
mm. Mają zaawansowane
rozwiązania mechaniczne,
w tym stół, który przemieszcza się podczas drukowania
w celu zmniejszenia wibracji drukarki, co zapewnia
precyzyjne nanoszenie atramentu i druk wysokiej jakości na szerokiej gamie obiektów i materiałów. Poza tym
umożliwiają ustawienie rozszerzeń kolorystycznych w
oprogramowaniu RasterLink
w celu lepszego odwzorowania kolorów – co zapewnia bardziej realistyczne
i ciągłe kolory oraz jaśniejsze odcienie skóry. Plotery
Mimaki UJF MkII zapewniają bezproblemowe działanie dzięki automatycznemu
wykrywaniu i czyszczeniu
zatkanych dysz, zastępując
je dobrymi dyszami podczas
tego procesu, co pozwala na
ciągłe drukowanie i redukuje odpady z powodu wadliwych dysz; Mimaki Circulation Technology (MCT)
uruchamia cyrkulację białego atramentu w regularnych
odstępach czasu, aby zapobiec sedymentacji pigmentu,
która może prowadzić do
nieprawidłowego działania
dysz. A co szczególnie waż-

ne w środowiskach detalicznych – całkowicie zakryty
stół w tych nowych drukarkach poprawia bezpieczeństwo przy jednoczesnym
zachowaniu jakości druku,
ponieważ zapobiega przedostaniu się kurzu i innych
zanieczyszczeń do systemu.
Zaprojektowane i produkowane we Francji! Najnowsze laminatory KALA
świetnie wpasowują się w
potrzeby nowoczesnej drukarni cyfrowej dzięki oferowanej technologii i ciekawym designie. Sico Polska
ma do zaoferowania nowej
generacji laminatory Mistral
160 i 2100, które dostarczają
wysoką wydajność w dobrej
cenie. Mistral 1650 i 2100
to: laminowanie jednostronne z podkładem lub bez, laminowanie z jednoczesnym
naklejaniem na płytę, kapsułkowanie w jednym przebiegu, taśma transferowa,
możliwość naklejenia kolorowej folii na spód wydruku,
maksymalna grubość laminowania 50 mm, prędkość
do 6,20 m/mn, laminowanie
do grubości 50 mm, wysokiej wydajności laminator
z górnym podgrzewanym
wałkiem o zakresie temperatury od 30°C do 60°C. Lami-
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Russell R284M/F HD Zipped Hooded Sweat. (Zdjęcie: Ies Polska)

nator dostępny w szerokości
165 cm oraz 210 cm.
www.sico.pl
Ies Polska: newsy tekstylne
Poszukujący
najnowszych rozwiązań w zakresie
odzieży promocyjnej, koniecznie powinni zajrzeć do
Ies Polska, gdzie czekają na
nich między innymi: Spiro
S287X – Performance AirCool Tee (100 % poliestru, 17
kolorów do wyboru, 130 g,
rozmiary XXS-5XL, brak metek producenta), Fruit of the
Loom 61-422-0 Ringspun
Premium T (100% bawełny
czesanej, 15 kolorów do wyboru, 190/195 g, rozmiary S-5XL, jedyny produkt na rynku o takiej specyfikacji, który
można prać w 60 stopniach),

Dla odwiedzających
Miejsce: Centrum EXPO XXI Warszawa
ul. Prądzyńskiego 12/14
01-222 Warszawa
Data: 12-13 września 2018
Godziny otwarcia: 10:00 – 17:00
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Fruit of the Loom 61-4260 Original V-Neck (bardzo
dobry stosunek ceny do jakości, bawełniana koszulka
tkana w drobny splot, który
sprawdzi się w drukowaniu
oraz jako produkt promocyjny), koszulka bawełniana
61-428-0 Original Longsleeve (nowy produkt od Fruit
of the Loom, polecany jako
odzież promocyjna oraz
BHP) oraz Russell R284M/F
HD Zipped Hooded Sweat
(współczesny, dopasowany
krój, kieszeń na smartfona,
dostępny także dla Pań).
www.iespolska.pl
Amatec Polska:
DGen Papyrus Arete
Premierowy pokaz w
Polsce świętować będzie
Dgen Papyrus Arete (dawniej
740k). Drukarki wielkoformatowe koreańskiego producenta DGen dostępne są od
kwietnia tego roku w ofercie
Amatec Polska. Papyrus Arete oferuje znakomitą jakość
w 6 kolorach (standard CMYK
oraz opcjonalne Grey, Oran3/2018
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ge, Red, Blue, Fluo-Yelow,
Fluo-Pink oraz Turquoise),
w rozdzielczości do 2
400dpi uzyskanych z najnowszych głowic Xaar 1201
(kropla 2,5 pL) przy szybkościach do max. 80 m2/h.
Przy szerokości druku wynoszącej od 300 do 1 800mm,
systemie dynamicznej korekcji naprężeń na rolce i możliwości obsługi rolek typu
jumbo do 120 kg wagi, wyposażeniu w zintegrowany
system suszenia oraz możliwość wyboru RIP od renomowanych producentów
jak Caldera, Wasatch, Onyx
czy Ergo jak również umiarkowanej cenie – drukarka ta
może być bardzo ciekawą
opcją tak dla klientów z rynku tekstylnego poszukujących szybkiego rozwiązania
do druku sublimacyjnego jak
i tradycyjnych drukarni reklamowych
stawiających
sobie za cel efektywny i niedrogi druk na papierach blueback/whiteback.
www.amatec.com.pl
L-Shop-Team:
Premiera „miners mate”
Dystrybutor hurtowy L-Shop-Team wprowadza do
swojej oferty, i tym samym
na rynek polski, nową markę „miners mate”. Pochodzi
ona z rejonu Zagłębia Rury,
a jej idea opiera się na wartościach takich jak trwałość
i niezawodność. Podczas
branżowego Festiwalu w
Warszawie będziemy mogli
podziwiać startową kolekcję
marki o nazwie „my mate“.
3/2018

kaczkami,
pluszowymi
zwierzątkami, figurkami antystresowymi.
www.l-shop-team.pl

Dgen Papyrus Arete. (Zdjęcie: Amatec)

W sumie 16 artykułów: sześć
męskich, siedem damskich
i jeden „Unisex-Longsleeve“. Wśród nich znajdziemy luźne bluzy z kapturem
zapinane na zamek, bluzy
z wycięciem typu V, koszulki polo, t-shirty oraz topy.
Wszystkie pozycje dostępne
w modnych kolorach. Pełna
kolekcja dostępna jest od
września tylko i wyłącznie
w ofercie L-Shop-Team.
Poza tym zwiedzający
będą pod wrażeniem katalogu Nowości jesień/zima
2018. A w nim, na 60 stronach aż 400 nowych produktów! W ofercie 16 marek
ze 100 oferowanych przez
L-Shop-Team, możemy odnaleźć atrakcyjne nowości.
Promodoro uzupełnia gamę
swojej odzieży o kolejne t-

Przykładowe pozycje ze startowej
kolekcji marki „miners mate”.
(Zdjęcie: L-Shop-Team)
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-shirty, topy oraz koszulki
z długim rękawem. Również
marka JHK może pochwalić
się nowościami w koszulkach.
TeeJays, Stormtech
i Elevate, na które czeka
wielu wymagających klientów, przekonują po raz kolejny dobrą ofertą kurtek,
kamizelek
ocieplanych.
Natomiast marka Regatta, oprócz kurtek i bezrękawników, oferuje również
z
nowości
wytrzymałą
odzież roboczą, buty robocze i bezpieczną odzież
HI-VIS. Także marka Result
błyszczy produktami HI-VIS. Obszar sportowy tym
razem zabiera marka Spiro.
W markach: Karłowski, CG
Workwear i Exner miłośnicy gastronomi mogą doszukać wielu nowościach.
Czapki z daszkiem, czapki
typu beanie, kapelusze itp.
w różnych kolorach oraz
kształtach są reprezentowane przez wspaniałe produkty od marek Beechfield i
Flexfit. Ofertę nowych tekstyliów frotte znaleźć można
u marki Bear Dream. „Zabawna” marka MBW uzupełnia ofertę piskliwymi

Epson: premiera SC-T5100
Wśród urządzeń LFP, które dostępne będą na stoisku
firmy Epson, zobaczyć będzie można m.in. drukarkę
SC- F2100 służącą do nadruku na tekstyliach oraz zaprezentowaną po raz pierwszy
w Polsce najnowszą drukarkę wieloformatową SCT5100.
Epson SC-F2100 jest to
urządzenie, które powstało
z myślą o małych i średnich
firmach, które oferują usłu-

Epson SC-F2100. (Zdjęcie: Epson)

gi związane z drukiem na
odzieży. Drukarka umożliwia tworzenie odbitek na
T-shirtach, bluzach czy torbach reklamowych. W porównaniu do poprzedniego
modelu SC-F2100, dzięki
trybom szybkiego uruchamiania pozwala na szybsze
drukowania, z kolei udoskonalenia rastrowania zapewniają jeszcze płynniejszą
reprodukcję zdjęć i szerszą
paletę barw. Drukarka wyposażona jest w głowicę drukującą PrecisionCore TFP,
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posiada także tryb automatycznej konserwacji z osobnym wkładem. Do każdego
urządzenia dołączane jest
bezpłatne
oprogramowanie Garment Creator, które
umożliwia dodawanie tekstu
oraz zdjęć, jak i tworzenie
indywidualnych
ustawień
ich korekty.
Na FestiwaDruku.pl odbędzie się także polska premiera drukarki wielkoformatowej Epson SureColor
SC-5100. Jest to atrakcyjne
cenowo rozwiązanie dla
mniejszych firm, które oczekują szybkości i jakości przy
zachowaniu niewielkich gabarytów urządzenia – dzięki
głowicy PrecisionCore Micro
TFP wydruk strony A1 zajmuje zaledwie 31 sekund.
Z kolei wkłady atramentowe
o pojemności do 50 ml w
przypadku tuszu kolorowego oraz 80 ml czarnego zapewniają najwyższy poziom
wydajności. Za najwyższą
jakość wydruku opowiada
kolejna generacja specjalnego atramentu UltraChrome XD2. Samo urządzenie
jest także wyjątkowo łatwe
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w obsłudze i wyposażone
w duży, 4,3-calowy wyświetlacz LCD. Dzięki modułowi
Wi-Fi możliwy jest również
szybki dostęp do drukarki
z pozycji urządzeń mobilnych takich jak tablety czy
smartfony.
www.epson.pl
Atrium: rozwiązania dla
małego i dużego formatu
Atrium zaprasza na prezentację nowej serii Mutoh UR. Rolowy ploter LED
- Mutoh ValueJet 1638UR
to 2-głowicowa drukarka
piezo LED-UV o szerokości
roboczej 1.62 m. Oprócz
kolorów CMYK, znajdziemy
także kolor biały oraz lakier.
Taka konfiguracja pozwala
na druk wielowarstwowy w
jednym przebiegu (symultaniczny). Daje to wielokrotnie większe możliwości od
zwykłych drukarek „eko”
i konkurujących rozwiązań.
Ponadto na stoiku Atrium
pracować będzie Hybrydowy EFI Pro 16h, czyli rolowo-stołowy ploter LED
o szerokości 165 cm i produktywności do 91 m2/h. To

Papier Ikonos T-Shirts to łatwy proces produkcji i niski koszt wejścia
w nowy biznes! (Zdjęcie: Atrium)

Kaszkiet Melton Wool Ivy marki Beechfield: kaszkiet w nowoczesnym
wydaniu, wykonany z 80% wełny i 20% wiskozy z łatwo odrywaną metką.
(Zdjęcie: Falk & Ross)

przemysłowa drukarka, wyposażona w głowice drukujące w technologii zmiennej
wielkości kropli (grayscale).
Dla zainteresowanych małym formatem, firma Atrium
przygotowała nowość – papier Ikonos T-Shirt przeznaczony jest do zadruku za
pomocą „zwykłej” biurkowej drukarki atramentowej.
Papier zapewnia doskonałe,
kolorowe, ostre obrazy na
białym oraz ciemnym tle.
Kolor pozostaje taki sam po
wielokrotnym praniu.
Falk&Ross:
Nowości jesień-zima 2018
Dystrybutor odzieży reklamowej Falk&Ross zaprasza do zapoznania się z nowościami katalogowymi na
jesień i zimę 2018. Wśród
nich między innymi: lekka
kurtka Tee Jays Newport z
miękkim, wysokiej jakości
podszyciem Dupont, czapeczki Beechfield (Corkscrew, Suprafleece, kaszkiet
Melton Wool Ivy), odporna
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na wodę i wiatr kurtka Regatta Benson III oraz Softshell Regatta Ablaze Printable dostępny w 10 kolorach
i wersji damskiej oraz męskiej. Nowości w ofercie Falk&Ross nie koniec. Bogatą
ofertę dystrybutora rozszerzą również kurtki, softshel-

Stormtech Chakra: wysokiej jakości
kurtka polarowa odprowadzająca
wilgoć z zamkiem na całej długości
oraz kieszeniami zapinanymi na
zamek. (Zdjęcie: Falk&Ross)

le i kamizelki marki Result,
jak również skarpetki Spiro, kurtki, bluzy i kamizelki
Stormtech.
www.falk-ross.eu
3/2018

