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Sublimacja w Viscar.pl
Viscar.pl poszerzył swoją ofertę o nowy dział, poświęcony technice zdobienia
zwanej sublimacją.
Już teraz Klienci mają do
wyboru atramenty sublimacyjne hiszpańskiego producenta Afford, a także całkowitą nowość - atramenty i
chemię nowej, polskiej marki
Chromatec. „Atramenty, cleanery i lakiery sublimacyjne
Chromatec charakteryzują
się wyjątkową jakością. Dzięki nanotechnologicznym filtrom, oddzielane i usuwane
są najmniejsze cząsteczki (>
0,3 mikrona), które mogłyby
zagrozić delikatnym systemom drukującym. Chromatec bazuje na najwyższej
jakości komponentach, jego
ważną cechą jest też wysoka
trwałość - do 60 miesięcy”,
zapewnił Łukasz Kołodziej z
Viscar.pl.
Ofertę sublimacji viscar.
pl uzupełniają folie, papiery,
sprzęt i inne akcesoria do
sublimacji.
www.viscar.pl

XXLs do powierzchni
płaskich
Dla wszystkich, którzy
chcą wykonywać nadruki
T&P 4/2013

na powierzchniach płaskich,
Agawa.pl przygotowała specjalną ofertę: automatycznie
otwieraną prasę transferową
XXLs z zamykaniem kanapkowym.
Kupując prasę warto
zwrócić uwagę na parametry tj. stała temperatura na
płytach grzewczych, równomierny docisk oraz monitoring czasu wgrzewania i
temperatury na elektronicznym wyświetlaczu.
Szeroki zakres temperatur
(1 - 220°C) umożliwia wykonywanie na prasie transferów z sublimacji, papierów
do druku laserowego oraz

zaś następuje wyłączenie
grzałek. Korzystanie z możliwości wymiany płyt grzewczych umożliwia precyzyjne wykonanie nadruków na
różnych nośnikach (czapkach, parasolach, rękawach,
nogawkach). Dodatkowo do
prasy można zainstalować
laser pozycjonujący, który
umożliwia precyzyjne rozmieszczenie nadruku na tkaninie.
Prasa doskonale nadaje
się do nadruków na koszulkach, torbach, puzzlach,
podkładkach pod mysz, blachach i innych.
www.agawa.pl

Niemiecki producent maszyn hafciarskich ZSK Stickmaschinen GmbH zaprosił

nowo opracowanej, czterogłowicowej JAFA 0412 oraz
technicznej hafciarki JCW,
przeznaczonej do zadań specjalnych, na przykład w przemyśle samochodowym.
Spotkaniu w Plauen towarzyszyły także prezentacje
znanych, branżowych firm
jak Madeira (producent nici),
Groz-Beckert
(producent
igieł), Goezze (producent
tekstyliów użytkowych) oraz
Walz (dystrybutor ZSK w
Niemczech).
Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się hafciarki
SPRINT 5 z systemem ClickStyle Shop, dzięki którym
można haftować między
innymi na butach, a także
hafciarka JCW 0100 do haftu
technicznego, bardzo aktualnego ostatnio w branży hafciarskiej.
Goście spotkania branżowego w Plauen byli także

specjalistów z branży na
specjalne spotkanie do Plauen (Niemcy). Od 25 do 26
października 200 odwiedzających obejrzało i zapoznało
się z pracą jednogłowicowych hafciarek SPRINT 5,

pod wrażeniem szerokich
możliwości
optymalizacji
procesów hafciarskich, które przedstawił im producent
i organizator spotkania ZSK
Stickmaschinen GmbH.
www.zsk.de

Spotkanie branżowe
ZSK

folii flex i flock. Czas regulowany jest co 1 sekundę,
temperatura co 0,1 stopnia
°C. Dodatkowym atutem
prasy XXLs jest możliwość
„przeprasowywania” tkanin.
Co więcej, urządzenia może
pracować w trybie „ECO”,
który znacznie zmniejsza
zużycie energii elektrycznej.
Funkcja ECO jest sterowana automatycznie i posiada
trzy tryby: "ECO 1", "ECO 2",
"ECO 3". Ich zastosowanie
w zależności o trybu obniża
temperaturę płyty grzewczej
o 50°C po 30, 60 i 120 minutach. Po dalszych 60 min
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