Świat druku sitowego przedstawia
Serigrafic Solutions
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Karuzele, prasy, farby i akcesoria
Dla wszystkich, którzy nie
znają firmy Serigrafic Solution, kilka najważniejszych
faktów z jej życia. Oferuje
sitodrukarki, prasy, farby
oraz akcesoria do sitodruku
na tekstyliach i jest częścią
powstałego w 2008 roku
koncernu ATB International Trading, zrzeszającego
również Art et Deco, firmę
specjalizującą się w artykułach do dekoracji domu oraz
Exclusive chic, eksperta ds.
mody męskiej. Założycielami Serigrafic Solutions są

Karuzela do sitodruku na t-shirtach
z serii OH. Stworzona specjalnie
z myślą o mniejszych firmach i
drukarniach. Pozwala na szybką,
profesjonalną i precyzyjną produkcję w 4 kolorach. Duże możliwości
regulacji maszyny zapewniają jej
perfekcyjne ustawienie. Konstrukcja
wykonana w całości ze stali nierdzewnej. Urządzenie posiada w
zestawie 4 palety o wymiarach 55 x
45 cm (z możliwością zamiany na
inny rozmiar), 4 rakle, rynienkę do
emulsji światłoczułej oraz zestaw
narzędzi do montażu i konserwacji. Producent zapewnia 2-letnią
gwarancję. Maszynę wyróżniają
ponadto: regulacja wysokości
ramion za pomocą precyzyjnego
sytemu „off-contact”, gładkie palety
pokryte melaminą oraz możliwość
montażu ram o maksymalnej szerokości 60 cm.

David Bellamy oraz Antoine
Tournier, obecny dyrektor
firmy.
Główna siedziba firmy
znajduje się we Francji w
miejscowości La Bridoire, w
regionie Rodan-Alpy. Tam też
powstają projekty maszyn,
które następnie przesyłane są
do wykonawcy w Chinach.
Serigrafic Solutions posiada
również oddziały we Włoszech, niedaleko Mediolanu,
w Afryce na Wybrzeżu Kości
Słoniowej oraz w Maroku.
Firma planuje dalszy rozwój,
między innymi na terenie
Polski. Sprzedaż produktów
odbywa się za pomocą firmowego sklepu internetowego oraz sklepu na międzynarodowej aukcji Ebay. Klienci
Serigrafic Solutions mogą liczyć na produkcję według
indywidualnych potrzeb, jak
również doradztwo, sprzedaż
i pełen serwis w kilku językach, między innymi we francuskim, włoskim, hiszpańskim, angielskim, niemieckim
i oczywiście polskim.
Maszyny i urządzenia
Jeśli szukamy solidnych
manualnych karuzeli sitodrukowych w dobrej cenie, w
ofercie Serigrafic Solutions
takie właśnie znajdziemy. Są
maszyny do druku w jednym
kolorze z jednym stanowiskiem pracy, ale też do druku
w ośmiu kolorach z ośmio-

Karuzela sitodrukowa serii SP do
druku na t-shirtach w 4 kolorach
(1 stolik). Konstrukcja stabilna,
stalowa. Cechy dotyczące regulacji
i jakości urządzenia podobne do
maszyn serii OH.

ma stanowiskami pracy. Do
wyboru mamy serię OH, SX
z regulacjami mikrometrycznymi oraz SP.
Do znakowania tekstyliów, ale nie tylko, wykorzystywane są bardzo często
prasy transferowe. Serigrafic
Solutions posiada w swoim
asortymencie kilka serii do
zastosowań na różnych podłożach, między innymi na
tkaninach, koszulkach, wizytówkach, opakowaniach
do telefonów komórkowych
i wielu innych.
Farby i akcesoria
Serigrafic Solutions to
również bogata paleta akcesoriów, ramek aluminiowych, siatek poliestrowych
oraz farb wykorzystywanych
w procesie druku sitowego.
Te ostatnie dostępne są w
wersji wodnej oraz plastizolowej. Texprint Mono Amex
oraz Plast Amex Pro przeznaczone są specjalnie do
wysokiej jakości nadruków
na tekstyliach. Pozostałe zaś,
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Texprint Extra Soft i Amex
Printylon dedykowane są innym podłożom, na przykład
papierowym, tekturowym lub
sztucznym
(poliestrowym,
nylonowym).
W sklepie internetowym
Serigrafic Solutions znajdziemy również niezbędne
do druku sitowego emulsje
światłoczułe, rozpuszczalniki oraz kleje. A jeśli chcemy
drukować, to rzecz jasna –
potrzebujemy odpowiedniego podłoża. Tego również nie
brakuje w ofercie Serigrafic
Solutions. Możemy wybierać
wśród t-shirtów, bluz, toreb
i innych. Zapraszamy!
www.serigrafic-solutions.
com

Karuzela sitodrukowa seria SX 6
kolorów (6 stolików). Maszyna
cechuje się ustawieniami mikrometrycznymi oraz zastosowaniem
innowacyjnych rozwiązań, dzięki
którym druk odbywa się szybko,
precyzyjnie i profesjonalnie. Liczne
możliwości ustawień gwarantują
użytkownikowi szybką i komfortową pracę. Regulacja maszyny odbywa się w sposób prosty i intuicyjny,
oszczędzając użytkownikowi czas
i podwyższając jakość produkcji.
Posiada cechy charakterystyczne
dla maszyn Serigrafic Solutions.
Ponadto ramiona Multi-Touch
umożliwiają odpowiednią regulację
(góra-dół, prawo-lewo, tył-przód na
osi X Y Z) i pozycjonowanie ram,
a ramy i stoliki obracają się niezależnie od siebie.
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