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I urodziny portalu
InfoHaft.pl
InfoHaft.pl - Pierwszy
Polski Portal Haftu Komputerowego świętował w maju
2014 roku swoje pierwsze
urodziny. Serwis powstał z
inicjatywy trójki pasjonatów,
którzy od lat byli związani
z haftem i uważnie śledzili
jego losy na polskim rynku.
Zauważyli dużą niszę w tym
zakresie, brak fachowej literatury na ten temat oraz bardzo małą dostępność szkoleń. Postanowili to zmienić.
InfoHaft.pl powstał przede
wszystkim, jako źródło wiedzy dla początkujących, a
także osób które dopiero
rozpoczynają swoją przygodę z branżą hafciarską. Portal
jest także miejscem wymiany
poglądów i doświadczeń biegłych „hafciarzy” (forum).
Wychodząc
naprzeciw
potrzebom użytkowników,
InfoHaft.pl od stycznia bieżącego roku organizuje również szkolenia z technologii
haftu oraz projektowania
wzorów hafciarskich i wspiera swoich użytkowników
fachowym doradztwem w
zakresie technologii haftu
oraz zakupu odpowiedniej
maszyny.
Niewątpliwie
największym sukcesem zespołu InfoHaft.pl jest nawiązanie
współpracy z australijskim
producentem
światowej
klasy oprogramowania. W
T&P 2/2014

marcu tego roku InfoHaft.pl
został oficjalnym dystrybutorem firmy Wilcom.
Portal cieszy się coraz
większym zainteresowaniem,
codziennie odwiedza go
średnio 100 użytkowników
ściśle związanych z branżą
haftu komputerowego.
www.infohaft.pl

Sol‘s przedstawia
nowe T-Shirty
Męski T-Shirt „Regent”
francuskiej marki Sol’s jest
teraz dostępny w nowej,
bardziej dopasowanej wersji
„Regent Fit“. Posiada okrągłe
wycięcie pod szyją, został
uszyty ze 100 procentowej
bawełny Jersey (150 g/m2) i
jest dostępny w siedmiu kolorach i rozmiarach od S do
2XL.
Podobnej, przylegającej
do ciała wersji doczekał się
również T-Shirt „Imperial“.
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Różnicą jest jedynie wyższa
gramatura190 g/m2 oraz dostępność w dwóch kolorach:
białym i czarnym.
www.sols-europe.com

Wszechstronność
i ekonomiczność
Drukarki z domu Oki są
dowodem na to, iż nieograniczone możliwości zastosowania mogą iść w parze z
ekonomicznością, zapewnia
sam producent Oki.
Pierwsza z nich - C711WT
to kolorowa drukarka z białym tonerem, oparta na niezawodnej technologii LED
firmy Oki. Posiada szeroką
gamą zastosowań rynkowych: od nadruków na koszulkach i druku na folii, po
innowacyjny w formie druk
materiałów marketingowych.
Wysoka jakość, wydajność,
solidność i przystępna cena
czynią z niej doskonałe rozwiązanie dla przedsiębiorstw
mających w swojej ofercie
usługi graficzne. C711WT
pozwala drukować z wykorzystaniem czterech kolorów
(CMY oraz białym) na papierze o gramaturze do 250g/
m2.
Drukarka numer 2 to
C920WT, z serii produktów Oki White Toner (WT).
Oferuje użytkownikom możliwość niedrogiego drukowania przy użyciu białego
koloru w formacie A3 i po-

zwala na drukowanie jednolitych białych grafik i tekstów
obok żywych kolorów – na
ciemnym papierze, folii przezroczystej lub materiałach
transferowych. Drukarka łączy wysoką rozdzielczość
kolorowego
cyfrowego
druku LED z szeroką gamą
nośników i możliwością
drukowania na papierach
o gramaturze do 300g/m2.
Wyposażona w wysokowydajne tonery o zwiększonej pojemności drukarka
C920WT dla formatów A3/
A4, przeznaczona jest do
wydruków o większej objętości, osiągając prędkość
druku odpowiednio 10 str/
min. i 31 str/min. w formacie
A4. Wydruk zdjęć, layoutów,
drukowanie na ciemnym tle,
nadruki na koszulkach, kalkomanie, druk transferowy
na artykułach reklamowych,
druk krótkich serii opakowań i projektów, grafiki wyklejane w oknach oraz na
przezroczystym
podłożu,
wykonywanie
materiałów
firmowych, tworzenie zaproszeń, menu i innych.
www.oki.pl

