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Premiery i nowości
Odbywające się na początku każdego roku Międzynarodowe Targi RemaDays Warsaw to zawsze
idealna okazja do premierowych pokazów i prezentacji
nowinek branżowych.
Zapraszamy do przeglądu
wybranych nowości produktowych, które ujrzały swoje
pierwsze światło dzienne
właśnie podczas tegorocznych targów RemaDays Warsaw.
Easy Subli
Primar-B, firma zajmująca
się sprzedażą technologii i
materiałów do wykonywania
nadruków transferowych, zaprezentowała podczas tegorocznych targów RemaDays
nowość producenta Siser,
którego jest bezpośrednim
przedstawicielem, a mianowicie flex do sublimacji Easy
Subli. Pozwala na dekoro-

Siser Easy Subli prezentowany na
stoisku dystrybutora Primar-B.
(Zdjęcie: Primar-B)
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wanie tkanin bawełnianych i
kolorowych nadrukami sublimacyjnym. Zachowuje żywe
kolory, jest miękki i przyjemny w dotyku. Jego grubość to
220 mic., może zostać poddawany praniu w temperaturze 60 st. C i jest dostępny
w formatach A4, A3 oraz w
rolkach o szerokości 50 cm
i długości 10 m.
www.primar-b.pl
NL-33 Auto Maxi
Na stoisku firmy Thermopatch, specjalisty w produkcji emblematów, transferów
i rozwiązań w zakresie znakowania tkanin, zaprezentowana została nowość – prasa
NL-33 Auto Maxi. Jest to zasilana sprężonym powietrzem
(pneumatyczna) prasa z bliźniaczymi płytami dolnymi.
Urządzenie może pracować
w trybie manualnym – ręcznym lub automatycznym poprzez wcześniejsze zaprogramowanie cykli wgrzewania.
Innowacyjny element grzewczy zapewnia równomierne
rozprowadzenie temperatury
na całej powierzchni płyty.
Nowoczesny elektroniczny
panel został zaprojektowany tak, aby w prosty sposób
umożliwić ustawienie pożądanych parametrów takich
jak czas wprasowywania
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Nowość Thermopatch – prasa NL-33
Auto Maxi. (Zdjęcie: Thermopatch)

czy temperaturę. Programator pozwala na zapamiętanie
pięciu wcześniej zdefiniowanych ustawień, dzięki czemu
przy zmianie rodzaju wgrzewanych transferów (np. z
transferu Truflex na Flextrans)
wystarczy nacisnąć jeden
przycisk. Panel wyposażony
jest także w licznik, na którym wyświetlana jest ilość
wykonanych zadań. Licznik
może zostać wyzerowany w
dowolnym momencie.
Happy HCH-701
W ofercie EMB Systems
pojawiła się nowa hafciarka od Happy Japan, model
HCH-701 (bez litery P w
oznaczeniu). Premierowy
pokaz hafciarki odbył
się na stoisku dystrybutora Happy w Polsce – firmy EMB Systems. HCH-701
oferuje haftowanie 7 kolorami nici, i jak twierdzi jej

dystrybutor – jest propozycją dla firm rozszerzających
swoją działalność o haft
komputerowy, które szukają
niezawodnej i sprawdzonej
maszyny od renomowanego
producenta.
Jak każda maszyna Happy
również HCH-701 została
wyprodukowana w całości w
Japonii, z charakterystyczną
dla Japończyków dbałością o
detale. Nie są to przy tym puste slogany, bo na wszystkie
hafciarki Happy udzielamy
najdłuższej na rynku, 3 letniej ograniczonej gwarancji.
Dzięki zastosowaniu silnika
szczotkowego wysoka jakość
nie przełożyła się jednak na
wysoką cenę urządzenia.
Hafciarka dostępna jest za

Nowość w ofercie dystrybutora EMB
Systems – hafciarka Happy HCH-701.

(Zdjęcie: EMB Systems)
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nieznacznie ponad 20 000 zł
netto, co sprawia, że jest to
obecnie jedna z najtańszych
hafciarek produkcji nie-chińskiej na rynku.
www.embsystems.com.pl
LDP GUV 2,5D
Na stoisku firmy Alubest
swój premierowy pokaz miała maszyna LDP GUV 2,5D,
będąca końcowym efektem
wieloletnich prac w tematyce
druku strukturalnego. Dzięki
zastosowaniu innowacyjnej
technologii nadbudowywania warstwowego tuszu na
drukowanej
powierzchni
przy jednoczesnym bieżącym utrwalaniu UV każdej

Premiera Alubest – hafciarka LDP
GUV 2,5D.
(Zdjęcie: Alubest)

warstwy jest możliwe budowanie przestrzennych struktur na materiałach elastycznych i sztywnych.
Zastosowanie tej innowacyjnej technologii umożliwia,
po pierwsze – prawdziwą re-

“Szukaj & Sprzedawaj

“

z T&P Marketplace
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alną reprodukcję dzieł malarskich odzwierciedlającą nie
tylko barwy, ale także przestrzenną strukturę nałożonej
farby. Po drugie, drukowanie
prawdziwej struktury materiałów np: drewno, kamień
itp. PO trzecie, drukowanie
znaków z Alfabetu Braille’a,
strukturalnych tapet, a także
wytłoczeń. Konfiguracja głowic drukujących umożliwia
dodatkowo uzyskanie następujących efektów: końcowe
lakierowanie nawierzchniowe matowe lub błyszczące,
lakierowanie ze strukturą
graficzną, drukowania w kolorze z powierzchnią matową lub błyszczącą. Maszyna
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umożliwia druk 8 kolorami,
farbą białą i bezbarwnym lakierem, a zastosowanie lamp
UV LED gwarantuje niskie
zużycie energii.
www.alubest.de
Haftex 1503
Na stoisku Haftex zaprezentowana została nowość
– hafciarka komputerowa
Haftex 1503 – nowy model
z serii hafciarek kompaktowych
wielogłowicowych.
Trzy głowice w kompaktowej konstrukcji to minimalne
wymiary, duże pole pracy
40x40cm i stabilna prędkość
pracy do 1000 wkłuć/min.
Maszyna w standardowym

Chcą Państwo sprzedać
używaną maszynę?
Szukają Państwo
wykwalifikowanych pracowników?

Wystarczy zamieścić
ogłoszenie w T&P Marketplace!

Poznaj szczegóły oferty reklamowej
+48 (91) 461 34 69
info@tp-textil.net
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Nowość – hafciarka komputerowa
Haftex 1503. (Zdjęcie: Haftex)

wyposażeniu posiada dziesięciocalowy ekran dotykowy z intuicyjnym panelem
obsługowym, kompletny system tamborków, uchwytów
do czapek, ramę do metrażu
wraz z blatem, jak i oprogramowanie do tworzenia
wzorów hafciarskich oraz
pakiet szkoleń. Do głównych
jej funkcji należą: automatyczna zmiana kolorów, automatyczne obcinanie nici,
automatyczne
limitowanie
pola pracy, szybka zmiana
kolorów.
www.haftex.com
Druk sublimacyjny
Grupa Ventus, specjalista
w szyciu i zdobieniu odzie-

ży reklamowej i sportowej,
oferuje od niedawna swoim
Klientom również odzież
zdobioną techniką sublimacji. Wysokiej jakości fotografie, grafiki, napisy w pełnym
wymiarze kolorów czy zadruk całej powierzchni ulubionej odzieży, torby, ręcznika, pościeli – to wszystko
już teraz w ofercie Grupy
Ventus z Krakowa! Odwiedzający tegoroczne targi
RemaDays nie mogli przejść
obojętnie obok stoiska Grupy Ventus. Nietuzinkowa
aranżacja oraz interesująca
oferta przyciągała zainteresowanych ekspertów branżowych.
Mexa Vego
Swoją premierę podczas
tegorocznych targów RemaDays Warsaw świętowała
także hafciarka Mexa Vego.
Jest to klasyczna, jednogłowicowa, 15 kolorowa
maszyna standardowo wyposażona w 6 rozmiarów
tamborków, ramę do metrażu, stolik, oraz pełne oprzy-

Wyjątkowe stoisko z wyjątkową ofertą Grupy Ventus.
(Zdjęcie: Grupa Ventus)
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ną. Karol Świderski: „Mimo
bardzo atrakcyjnej ceny hafciarki Mexa Vego, zachowaliśmy ten sam standard
obsługi klienta. Mowa tutaj
o instalacji i 2 dniowym
szkoleniu u klienta z technologii haftu komputerowego
i projektowania wzorów.”
www.exongroup.com.pl

Nowa hafciarka Mexa Vego na
stoisku Exon Group.
(Zdjęcie: Exon Group)

rządowanie do haftowania
czapek z daszkiem. Karol
Świderski, Exon Group, dystrybutor hafciarek Mexa w
Polsce: „Uważam, że jest to
hafciarka idealna dla małych
agencji reklamowych i osób
rozpoczynających
swoją
przygodę z haftem komputerowym.”
Szeroka gama tamborków, bardzo szybki system
zmiany uchwytu do czapek, oraz prędkość pracy
do 1200 obr./min sprawia,
że Mexa Vego jest hafciarką
uniwersalną i bardzo wydaj-

Nanodiy – ekonomiczny
system zadruku
Po raz pierwszy na targach
RemaDays zaprezentowany
został ekonomiczny system
druku Nanodiy. System wymaga jedynie posiadania drukarki, najlepiej Epson L310,
L130, L382 lub L1300. Poza
tym, użytkownikowi potrzebny jest tusz Nanodiy CMYK,
papier Nanodiy w formacie
A4 lub A3 oraz Nanodiy Stablizer (biały, srebrny, złoty,
vintage).
Wykorzystując nowy system zadruku możemy znakować powierzchnie bawełniane, nylonowe, drewniane
i inne.
www.nano-diy.com

Nanodiy Stablizer wykorzystywany do nowego i ekonomicznego systemu
druku Nanodiy.
(Zdjęcie: Nanodiy)

