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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 .
Vážení obchodní přátelé,
naše společnost je již tradičně účastníkem většiny odborných veletrhů pořádaných
v České republice a na Slovensku. Nejinak tomu bude i letos, kdy se díky termínovému propojení zúčastníme hned dvou akcí současně. Naši expozici na veletrhu
Embax na brněnském výstavišti tak mohou navštívit i odborníci z potravinářské
SALIMY, jelikož obě akce proběhnou 2.-5. března 2010.

Horké novinky s horkými inkousty
Než se za námi na veletrh vypravíte, rádi bychom Vás informovali o tom, co
připravujeme nového. Ve spolupráci s Markem-Imaje představíme na veletrhu hned dvě novinky. První z nich je model 5800, tiskárna využívající
technologii pro nejpřesnější označování zvrásněných povrchů za pomoci
systému horkého inkoustu Touch Dry. Jde o horký inkoust, který se mění
z tekutého na pevný okamžitě ve chvíli, kdy se dotkne popisovaného
povrchu. Výsledkem je okamžitě suchý tisk, který je trvanlivý a především
čitelný. Tento systém umožňuje potisk kartónů i špatně přilnavých materiálů
jako jsou například balicí fólie. Další novinkou z produkce Markem-Imaje je
tiskárna s označením 5600. Tento stroj je vhodný pro značení kartónových
krabic potiskem s vysokým rozlišením. Tiskárna využívá systému rychlého
schnuti „Quick Dry“ a inkoustu na bázi Glycol-Etheru.

Důraz na bezpečnost potravin? Ano!
V celé naší komunikační kampani i ve strategii formy jsme se zaměřili
na bezpečnost potravin z hlediska značení. Jelikož potraviny jsou produkty, kde musí být škodlivé látky vyloučeny, je třeba ke značení používat
pouze chemické látky splňující přísná kritéria. Popis totiž může zasáhnout
do výrobku samotného prostřednictvím jeho obalu. Typickým příkladem
je např. označování vajíček. Skořápka je porézní a přes tyto póry
může barvivo vniknout dovnitř. Ačkoli se jedná o téměř neznatelné množství, může
barva kvalitu výrobku ovlivnit. Dalším aspektem je samotný provoz tiskárny v potravinářském průmyslu. Tiskárny, které pracují v náročném potravinářském provozu, by měly
být co nejlépe ošetřovatelné. Technologie musejí být z kvalitních materiálů a jejich
vnější obal musí být hladký, aby zde nedocházelo k zachytávání nečistot. Tiskárny
z naší nabídky mají nerezové tělo, které uvedené podmínky splňuje a zaručuje dlouhou
životnost. Směrnice ROHS určuje, že tyto výrobky nesmí obsahovat určité množství
těžkých kovů. Všechny výrobky Markem-Imaje
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Sejdeme se na F 55
Inkoustové i termotransferové tiskárny, lasery i aplikátory etiket Markem-Imaje
e
najdete v naší expozici č. 55 v pavilonu F.
Jsme také partnerem výrobní linky Packaging Live, kde uvidíte
e
v provozu tiskárny Smart Date a nové řady 5000. Výrobní linku najdete
e
rovněž v pavilonu F. Těšíme se na Vás.
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