Etikett-Matrica - Copymania

There are no translations available.

Etikett - Matrica - Címke nyomtatás

Cégünk a Copy-Mánia Kft képes sokféle öntapadó anyagra, etikettszerű szabványos hordozóra,
vagy riccelt műanyag alapú öntapadó anyagra nyomtatni, akár hagyományos lézer-xerografikus
eljárással, akár zselés, akár tintasugaras: vízbázisú, vagy oldószeres eljárással nyomtatva az
etikettet, c
ímkéket vagy matricákat készíteni.

Etikett, vagy cimke nyomtatás:

Találkozott Ön már a következő problémákkal a címkenyomtatás során?
- Szeretett volna néhány címkét nyomtatni egy párszáz postai levélre, de emiatt kellett
vennie egy teljes doboz etikett c
ímkét?
- Pont olyan méretű etikett címkéje nincs , amely ellene, de mégis sürgősen kellene
késziteni néhány c
ímkét?
- Nemigazán viszi az otthoni nyomtatója a drága pénzen megvett etikett címke hordozót?
- Nehezen tudja pontosan elhelyezni a címkén a nyomtatást, mert a nyomtatója nem
eléggé pontosan nyomtat?

Ha nehézkesnek érzi az otthoni, vagy irodai címke nyomtatást, akkor forduljon hozzánk
bizalommal!
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Nyomtatási eszközeink, a hordozóanyagokkal kapcsolatos beszállítóink, és az alkalmazott
szoftvernegoldásaink seg
íts
égével pillanatok alatt elkész
í
tjük az etikett vagy c
í
mkenyomtatását, és nem kell amiatt idegeskednie, hogy hogyan fog otthoni körülmények között
használható c
í
mkéket gyártani!

Üzeltünkben rendelkezésre áll sokféle: akár papíralapú, akár műanyag alapú etikett papír,
vagy matrica anyag (akár A4, vagy A3 formátumban is) és arra akár statikus szöveget
(mindegyik c
í
mkére ugyanazt a grafikát nyomtatva), akár változó adattartalmat is (adat lista alapján
perszonalizált szöveget) is tudunk nyomtatni.

Matrica gyártás:
A szélesformátumú berendezéseinkkel képesek vagyunk kisebb-nagyobb (valójában
akármilyen méretű) matrica készítésére és természetesen kontúrvágására. A hordozóanyagok
között szerepel beltéri felhasználású öntapadó anyag, amelyre fényképminőségben vagyunk
képesek nyomtatni, illetve kültéri, időjárásálló megoldásban is amely lehetőséget ad a
szélsőséges körülmények közötti matrica felhasználásra is.

Természetesen korszerű kontúrvágó berendezésünkkel a matricát akár teljesen kivágjuk, akár
csak a kontúroknál ricceljük, kontúrvágjuk.

Az új SummaCut D140 berendezés 140cm szélességben képes az anyagot kezelni, tehát a
MUTOH VJ1324 berendezés teljes szélességét (137cm) maximálisan tudjuk matrica készítésre
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használni.
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