Digital trykning
Uovertruffen kvalitet – velegnet til lynhurtige løsninger...
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Prøv digital trykning – når oplagene er små og tiden knap...

Digital trykning er ikke farveprint
Vi trykker på alle kvaliteter papir, karton og folie. Fra
80 til 350 gram. Der tages højde for papirets baneretning
og efterbehandling udføres på professionelt bogbinderudstyr, der sikrer at det færdige resultat ikke adskiller
sig fra almindeligt arktryk.
Der er mulighed for at påføre mat lak helt eller partielt, og blank lak på hele arket. Vi trykker også masser
af etiketter i alle størrelse på færdigudstansede ark.
Farverne holder – hvergang...
Kodak Nexpress farve-kalibreres under hensyn til ISOfarvestandard. Ganske som resten af Kailow Graphics
grafiske process. Du behøver ikke gøre noget specielt
for at levere materale til digital-tryk. Du kan aflevere RGB
eller CMYK – vi sørger for et ensartet resultat – hver gang.
Variable data er fremtiden...
En af de helt store fordele ved digital-tryk er mulighederne for at arbejde med variable data. Maskinen

kører lige hurtigt, uanset om hele oplaget er ens, eller
alle sider er forskellige.
Kailow Graphic er specialister i håndtering af data.
Vi kan flette, parre, sortere, personificere, nummerere
og password-generere fra alle kendte data-typer. Man
kan skifte tekst, billeder og logoer – alt kan lade sig
gøre. Vigtigst af alt – resultatet er målbart.
Kontakt din konsulent hos Kailow Graphic og få en
demonstration af vores digitale løsninger. Du kan også
rekvirere prøver på papirkvaliteter og eksempler på lak.
Se også vores Factsheets der omhandler Direct Mail og
variable data.

NexGlosser kan opvarme
lakken, så resultatet kan
sammenlignes med blank
UV-lakering.

Maximum arkstørrelse:
Mest anvendte arkstørrelse:
Minimum arkstørrelse:
Maximumprintstørrelse:
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520 mm
450 mm
200 mm
510 mm

Papirtykkelse:
80 g/m2 op til 350 g/m2
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Trykt på Kodak Nexpress 3000. 200 g silk med mat beskyttelseslak.

Kailow Graphic har valgt Kodak Nexpress 3000 til digitale printløsninger. Det er en utrolig stabil og fleksibel
høj-produktions printer, der altid leverer en ensartet kvalitet – på højde med traditionelt offset-tryk.

