
NEWSLETTER
O N D R Á Š E K  I N K  -  J E T  S Y S T E M  s p o l .  s  r .  o .

01/14

Stále se vezeme na zlaté vlně.
Jubilejní čtyřicátá SALIMA přilákala více než 28.000 návštěvníků. Mezinárodních veletrhů 
SALIMA, MBK, INTECO, VINEX, EMBAX a PRINTexpo se zúčastnilo 786 vystavujících firem 
ze 35 zemí a ve všech ohledech tím veletrhy překonaly statistiky z roku 2012. Zlatou 
SALIMU z nominovaných strojírenských produktů získaly pouze dva a jedním z nich je 
naše špičková laserová CO2 tiskárna SmartLase C350. Jsme velice hrdí na to, že naše 
společnost obhájila vítězství z posledního ročníku. Zúročila se tak nejen příprava celé 
firmy na veletrhy, ale především filosofie Markem-Imaje, díky jejímž inovacím jdou 
značící technologie stále dopředu.

Veletrh EMBAX jsme však nepojali pouze staticky – ukázkami tiskáren 
na stánku, ale stejně jako před dvěma lety nebo loni na Mezinárodním 
strojírenském veletrhu jsme se aktivně zúčastnili projektu Packaging Live 
– balicí linka v provozu. Naše tiskárny se postaraly o veškeré označení 
baleného zboží čárovými kódy, šarží výroby, logy partnerů a dalšími pro-
měnnými parametry. Pro potisk na všechny druhy materiálů se nejlépe 
osvědčila ink-jet tiskárna Markem-Imaje 9232, která získala Zlatou medaili 
Embax 2012 za ino-
vace. Tiskárna dispo-
nuje širokou škálou 
barev a typů inkoustů 
s rychlostí tisku až 
1000 m/min. V balicí 
lince byly k vidění také 
tiskárny s tzv. horkým 
voskem typu 5800, 
které jsou vhodné pro 
potisk kartónů velkými 
znaky, piktogramy, logy 
či brandy. Čtyřikrát 
denně se linka spustila 
a naše tiskárny bez-
chybně značily krabice 
plné obrandovaných 
mýdel. 

Zlatá SALIMA 2014 byla vyhlášena při slavnostním večerním zahájení 
v úterý 25. února v Rotundě pavilonu A na brněnském výstavišti. Hod-
notitelská komise pro strojní sekci vybírala z osmi 
navržených exponátů a naše laserová CO2 tiskárna 
SmartLase C350 dokázala zaujmout celou řadou 
zajímavostí. Nejenže obsahuje patentovou 
inovativní technologii vykreslování znaků, 
má prodlouženou životnost, nižší 
náklady na údržbu a provozní dis-
ponibilitu až 99,9 %, ale dokáže 
potisknout více než 100 000 
produktů za hodinu. 
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