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ONDRÁŠEK Slovakia na MSV Nitra 2012
Pro Mezinárodní strojírenský veletrh v Nitře si společnost ONDRÁŠEK Slo-
vakia, která se zabývá prodejem popisovacích zařízení francouzské firmy 
Markem-Imaje, připravila představení dvou nejžhavějších novinek tohoto roku. 
Návštěvníci veletrhu mají skvělou příležitost prohlédnout si nejnovější termo-
transferovou tiskárnu SmartDate X60 pro potisk pružných fólií a skutečně špič-
kovou novinku ink-jet tiskárnu Markem-Imaje 9232. Nejmodernější inkoustová 
tiskárna Markem-Imaje 9232 s množstvím inovativních funkcí letos získala na 
veletrhu  EMBAX/SALIMA v Brně prestižní ocenění Zlatý Embax 2012 a čestné 
uznání poroty na pražském veletrhu FOR INDUSTRY 2012.

Novinky představené na MSV Nitra 2012
Na veletrhu v Nitře čeká návštěvníky v expozici společ-
nosti ONDRÁŠEK Slovakia představení nejnovější termo-
transferové tiskárny SmartDate X60. Jedná se o revoluční 
tiskárnu nové řady se zvýšeným výkonem, která umožňuje 
potisk pružných materiálů na balících linkách s vysokou 
rychlostí provozu. Jedinečnost tiskárny SmartDate X60 
spočívá v unikátním systému Markem-Imaje, který umož-
ňuje nepřetržitý monitoring kvality všech tiskových bodů. 
Termotransferové tiskárny jsou prvotřídním řešením pro 
potisk velkého množství dat na různé materiály. Jsou 
naprostým zlomem v potisku elastických materiálů, fólií 
a etiket. Tento nejmodernější způsob značení pružných 
materiálů je stejně vhodný pro velké i malé provozy. 

Další novinkou, oceněnou jako vítězný exponát soutěže Zlatý Embax 2012, je ink-jet tiskárna Markem-Imaje 9232 s garancí 
maximální plynulosti provozu. Tato tiskárna umožňuje flexibilní instalaci kdekoliv na lince, stěně nebo stole. Výrazně snižuje 
náklady na tisk díky efektivnějšímu využití inkoustové náplně a redukci spotřeby ředi-
dla. Výměna inkoustu i ředidla je rychlá a bezpečná bez nutnosti zastavení tisku.  
Komfortní obsluhu uživatelů zajišťuje dotykový sedmipalcový displej, ochranu 
životního prostředí představují ekologicky šetrné inkousty a stoprocentní ušlechtilá 
ocel vhodná pro recyklaci, z níž je tiskárna vyrobena. Markem-Imaje  9232 přináší 
do světa tisku moderní, kvalitní a přehledné označování výrobků, spolu se snižová-
ním nákladů a ochranou životního prostředí. 
Na MSV v Nitře si návštěvníci v expozici firmy ONDRÁŠEK Slovakia budou moci dále 
prohlédnout tiskárnu velkých znaků s rychleschnoucím voskem MI 5800 nebo termo-
transferovou tiskárnu Markem-Imaje 8018 pro tisk dat.

Co představuje značka Markem-Imaje
Nejvyšší kvalita a spolehlivost. To jsou tiskárny Markem-Imaje. Společnost ONDRÁŠEK 
Slovakia, která francouzského výrobce na slovenském trhu zastupuje, staví svou firmu 
na stejných hodnotách, které představují produkty Markem-Imaje. Patří k nim letitá tra-
dice, kvalitní tým lidí, vynikající produkty, perfektní zázemí servisu, neustálý vývoj a šetr-
nost k životnímu prostředí. Hlavním cílem společnosti ONDRÁŠEK Slovakia je především 
maximální spokojenost zákazníka. S naprostou důvěrou proto nabízíme svým zákazníkům tis-
kárny Markem-Imaje, které představují kombinaci nejmodernějších technologií a efektivního 
a úsporného provozu s důrazem na ekologii.

www.ondrasek.cz

ONDRÁŠEK INK- JET SYSTEM
výhradní distributor Markem-Imaje
komplexní značící technologie pro výrobní a balící linky
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