Druk cyfrowy na tekturze
falistej - korzystaj na różnicy!
Jednoprzebiegowy, wysokiej jakości druk cyfrowy
bezpośrednio na tekturze falistej.

Digit Pack to profesjonalny partner producentów opakowań i POSów
wyspecjalizowany w usługowym zadruku arkuszy tektury.

Oferowana technologia cyfrowego druku z wykorzystaniem Nozomi C18000 firmy
EFI to zupełnie nowa jakość i standard w tej branży, której wykorzystanie daje
sporą przewagę konkurencyjną nad tradycyjnymi (analogowymi) technologiami
jak offset i flexo HD.

Druk cyfrowy to nowa jakość i nowe
możliwości w świecie opakowań

Korzyści z outsourcingu zadruku w Digit Packu uzyskają przede wszystkim:
• Partnerzy potrafiący zidentyfikować szanse, jakie stwarza nasza wyjątkowa
technologia i unikalna oferta
• Partnerzy planujący zakup własnej drukarni cyfrowej - do czasu inwestycji zbudują
rynek i uzyskają realne potwierdzenie
• Partnerzy planujący rozwinąć sprzedaż opakowań z nadrukiem wysokiej jakości bez
konieczności ponoszenia znacznych nakładów na inwestycje we własny park
maszynowy
• Partnerzy wyspecjalizowani w produkcji krótkoseryjnej i ekskluzywnej, których
możliwości produkcyjne w obszarze druku są ograniczone. Strategiczne
partnerstwo i współpraca z Digit Pack zapewniają uzyskanie trwałej przewagi
konkurencyjnej i realną wartość dodaną w biznesie.
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Drukujemy w rozszerzonym trybie
CMYK + Orange + Violet
Możemy uzyskać 92% kolorów z biblioteki Pantone

Perfekcyjne odwzorowanie jakości
drukowanych obrazów.

Drukujemy w 6 kolorach: CMYK + Orange i Violet na różnych
rodzajach tektur. Dzięki dodatkowym kolorom Orange i Violet
nasze barwy uzyskują lepsze nasycenie. Prace drukujemy z
maksymalną rozdzielczością 720 x 360 dpi. Nasz druk jest
zgodny z międzynarodowymi normami ISO w zakresie druku
offsetowego.

Zmiany w drukowanej pracy.

Zawsze możliwe, niezależnie od stopnia realizacji procesu.
Jesteśmy drukarnią cyfrową.

Druk od jednej sztuki.

Możemy realizować nawet najmniejsze pod względem ilości
zamówienie i jednocześnie w ten sposób dostarczyć próbkę
naszych szerokich możliwości w zakresie druku.

Druk cyfrowy Nozomi single pass
to prędkość druku do 75 m/min !

Tektura falista.

Drukujemy bezpośrednio na tekturze falistej - o grubości
od 0,8mm do 12mm

Format zadruku.

Maksymalny format druku to 3000 mm x 1800 mm, minimalny
to 615 mm x 615 mm.

Farby UV.

Drukujemy wyłącznie farbami UV LED – dlatego nasze wydruki
mają wysoką odporność na zarysowanie, jednocześnie tworzą
elastyczną warstwę farby, która nie pęka podczas dalszego
przerobu. Wydruki w tej technologii mogą być natychmiast po
zakończeniu druku wysłane do klienta w celu dalszego
przetwarzania. Farby i sam wydruk są bezwonne.

Zmienne dane na drukowanych pracach.
Posiadamy oprogramowanie VDP umożliwiające umieszczenie
indywidualnej informacji, np. adresu klienta na każdym
wydruku o wspólnym motywie graficznym. Uzyskujemy w ten
sposób personalizację produktu.

Jakość wydruków.

Kontrolujemy jakość naszych wydruków używając do tego celu
zarówno urządzeń do pomiaru barwy typu spektrofotometr, jak
również specjalnej komory świetlnej z ustandaryzowanym
oświetleniem do wizualnego porównania wydruków z wzorcem
klienta.

ECO

Druk cyfrowy nie obciąża środowiska tak, jak technologia
analogowa. Nie zużywamy dziesiątek litrów wody w procesie
druku ani związków chemicznych do przygotowania form
drukarskich. Nie potrzebujemy również narzędzi do druku (płyt
offsetowych, fotopolimerów), które po wykorzystaniu również
są obciążeniem dla środowiska, podlegają utylizacji, generując
tym samym dodatkowe koszty.
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Głęboka czerń

100% Black jest zdecydowanie
bardziej czarny niż w innych
technikach druku.

Zobacz druk tego opakowania
https://youtu.be/dT6-baYNBsU
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Wysoki połysk

Standardowa dyspersja ma
połysk na poziomie 60 glossów.
Standard w druku cyfrowym
może ich mieć nawet 90 co jest
porównywalne z sitodrukiem.

Zobacz druk tego opakowania
https://youtu.be/pX4KLBGfqSw
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Przejścia tonalne

Dzięki technologii cyfrowej,
krople atramentu tworzą
gładkie przejścia tonalne - od 100% do 0%.

Zobacz druk tego opakowania
https://youtu.be/1P4-FSDV11w
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Stabilność produkcji

Dzięki drukowi cyfrowemu,
cały proces druku jest taki
sam. Pierwsza i ostatnia
odbitka mają taki sam kolor.

Zobacz druk tego opakowania
https://youtu.be/fhJdJ8K8_q8
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Więcej niż CMYK

Tryb druku CMYKOV daje więcej
możliwości. Żeby uzyskać szerszy
gamut możemy przygotować
pracę nawet w RGB !

Zobacz druk tego opakowania
https://youtu.be/JOhbklsZp0o
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Efekt połysk / mat

Właściwości farby UV LED
pozwalają zmieniać połysk.
Dzieje się to poprzez zmianę
intensywności farby.

Zobacz druk tego opakowania
https://youtu.be/rm0jShiRLZM
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Inne opakowanie

Opakowania drukowane
cyfrowo mogą tworzyć
zupełnie nowy produkt.

Zobacz druk tego opakowania
https://youtu.be/TscVT1tXbiA
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Duże opakowanie w jednym kawałku

Maksymalny zadruk tektury
to 1800 x 3000mm!
Zobacz druk tego opakowania:
https://youtu.be/AuevHm74hOM

11

Kolory specjalne

Technologia Efi pozwala kontrolować
kolory Pantone, HKS. Możemy tworzyć
własne kolory z próbek klienta.

Zarządzanie kolorem przy użyciu
spektrofotometra pozwala odwzorować
kolory zgodnie z przesłanymi próbkami.

Zobacz druk tego opakowania:
https://youtu.be/6zWaJlNzASA
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Wysoka odporność na ścieranie

UV LED to dobrze utwardzone
farby. Opakowanie jest lepiej
zabezpieczone przed
zarysowaniami.

Zobacz druk tego opakowania:
https://youtu.be/qc7KUo7ANmk
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Druk od jednej sztuki

Dzięki krótkim czasom nastawy
maszyny możemy wyprodukować
bardzo niskie nakłady.

Zobacz druk tego opakowania
https://youtu.be/EwnSn94oNoQ
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Jednolita kolorystyka

Trudne elementy w druku takie
jak brązowe deski, szarości z
CMYK-a będą takie same na
całym opakowaniu.

Zobacz druk tego opakowania
https://youtu.be/lTVnM5KWpEs
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Siedziba:
Digit Pack Sp. z o.o.
ul. Poznańska 52
62-023 Borówiec
Drukarnia
Ul. Fabryczna 6
88-400 Żnin
Skontaktuj się z nami
Sales Manager
Ireneusz KACZOREK
ireneusz.kaczorek@digitpack.com
+48 601 175 263
Process Manager
Roman IMBIEROWICZ
roman.imbierowicz@digitpack.com
+48 601 175 291
Supply Chain Manager
Maja SPITULSKA
maja.spitulska@digitpack.com
+48 663 780 022

Bydgoszcz
Żnin
Poznań
Borówiec

Warszawa

