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Nowe folie
transferowe
Producent folii Poli-Tape
wprowadził na rynek dwa
nowe produkty do druku na
tekstyliach. Poli-Flex Sport
jest matową folią transferową popartą certyfikatem
Oeko-Tex Standard 100. Jak
twierdzi producent, materiał
przekonuje wyśmienitą trwałością kolorów oraz odpornością na pranie i jest oprócz
tego wolny od ftalanów. Folia znajdzie zastosowanie w
zdobieniu t-shirtów, trykotów
i odzieży sportowej. Kolejny
nowy produkt – folia Ultimate Print Soft - dostępna jest
w dwóch wariantach: matt
oraz gloss. Ultimate Print Soft
4031 Gloss to biała, powlekana folia poliuretanowa o
grubości 80µ do termotransferu, odpowiednia do stosowania na jasne i ciemne
tekstylia. Gwarantuje wysoką
jakość druku połączoną z
efektem połysku i przyjemnym dotykiem. Produkt Ultimate Print Soft jest zgodny ze

wszystkimi bieżącymi maszynami używającymi tuszy eco-slventowych i solventowych.
Posiada certyfikat Oeko-Tex
Standard 100 klasy I.
www.poli-tape.de

Mutoh ValueCut
Seria ploterów tnących
„Mutoh ValueCut” zawiera
teraz trzy modele o szerokościach roboczych: 610, 1.320
oraz 1.830 mm. Według producenta, urządzenia wyróżniają się precyzją, prędkością,
jakością cięcia oraz atrakcyjną
ceną. Plotery Mutoh przezna-

czone są zarówno dla profesjonalnego, jak i prywatnego
użytkowania.
www.mutoh.de

Viscom nagradza
innowacje

Folia Ultimate Print Soft jest
zgodna ze wszystkimi maszynami
używającymi tuszy eco-solventowych i solventowych
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Targi Viscom, organizowane od ponad 20 lat przez
światowego lidera w branży
wystawienniczej Reed Exibitions, to największe w świecie wydarzenie marketingowe
branży reklamowej i poligra6

ficznej. Targom zawsze towarzyszą liczne imprezy i spotkania branżowe: konferencje,
seminaria, pokazy, dyskusje
i konkursy.
Podczas tegorocznej edycji
specjalnym wyróżnieniem zostaną uhonorowani wystawcy,
którzy wykażą się najwyższą
innowacyjnością. Do udziału
w konkursie „Viscom BEST
of Award” zaproszeni zostali
wystawcy, których produkty,
projekty i usługi wyróżniają
się dobrą ekonomią, dostępnością na rynku i ekologią.
Tegoroczny konkurs objął następujące kategorie: singmaking, druk wielkoformatowy
LFP, reklamę świetlną, zdobienie tekstyliów oraz oprogramowania, i zakończył się 30
sierpnia 2013 roku. Laureaci
konkursu zostaną nagrodzeni
podczas targów Viscom 2013,
które odbędą się od 7 do 9 listopada w Duesseldorfie.
Uprawnieni do konkursu
zostali wystawcy targów, zarówno producenci, jak i dystrybutorzy (za pozwoleniem
producenta).
Zwycięzców

wyłoni jury, w którego skład
wchodzą przedstawiciele czasopism i związków branżowych.
www.viscom-messe.com

Katalog folii
flex i flock
Jakie są rodzaje folii flex
i flock? Czy każdy rodzaj
folii możemy stosować na
wszystkie tkaniny? Która folia
sprawdza się lepiej na materiałach bawełnianych, która
na poliestrze albo na materiałach rozciągliwych? Agawa.
pl przygotowała dla swoich
Klientów specjalny katalog folii flex i flock. „Zależało nam
na tym, by nasi Klienci mieli
wszystkie rodzaje folii wraz z
ich przeznaczeniem oraz kolorystyką w jednym miejscu”,
powiedziała Pani Danuta Misiak (Specjalista ds. Marketingu Agawa.pl).
Katalog jest gotowy do pobrania na stronie http://www.
agawa.pl/opisy/folie.pdf
www.agawa.pl

