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Печат на РеКЛаМна
ПРодуКция

Външна и вътрешна реклама, стикери и магнити

Само за 2014 г. бизнесът е инвестирал над 1 185 млн. лева в реклама, 
13 % от тях директно са отишли за печатна реклама (по данни на 
GARB). Печатна реклама е едно събирателно понятие, което включ-
ва в себе си външна, вътрешна реклама, стикери, брошури,  менюта 
и много други нестандартни продукти, като например реквизити за 

телевизионни студия. За изработка на всяко едно от тях ви е не-
обходимо подходящо оборудване за печат, а в някои случай и до-
вършителни операции. Ние от Адком ще се постараем да Ви пре-
доставим оптимално решение на вашите задачи, което ще внесе и 
допълнителна стойност на крайния продукт.

VJ-1624 е с ширина на печат 160 см, което го прави 
универсален инструмент за изработка, както на мал-
ки етикети, така и на широкоформатни отпечатъци за 
външна реклама. Проектиран е за големи натоварвания  
и различни работни скорости достигащи до 29 м2/ч. 
Надежността му го прави оборудването на което можете 
да разчитате 24/7.

VJ-628 е с компактни размери, ширина на печат 60 см  
и скорост от 3 до 16 м2/ч. Той е чудесен избор за стар-
тиращ бизнес, тъй като притежава функционалноста, 
качеството и надежността на всички Mutoh принтери. 
Оборудван е с последно поколение пиезо печатна глава, 
3 нагряващи секции и технологията i², която драстично 
повишаваща качеството и скоростта и намалява разхода.

ValueJet са най-успешните на пазара еко-солвентни принтери, 
които използват технологията i2 и предлагат най-доброто ка-
чество на отпечатъци за знаци, дисплеи, автомобилна графика 
и др., съчетано с достъпна инвестиция за оборудването и ниска 
себестойност на консумативите. Моделите от серията са с ши-
рини: 60 см, 136 см, 160 см, 190 см и 260 см.

Основното предимство на дигиталната широкоформатна технология е, че изработката на големи и мал-
ки тиражи е с една и съща рентабилност, което би могло да даде конкурентно предимство на офсето-
вите печатници, желаещи да осъществяват къси тиражи плакати, етикети/ стикери и др. 

Продуктите на външната и вътрешна реклама много често се припокриват, като технология на изпълнение и 
материали. Външната реклама включва: билборди, брандиране на транспортни средства и витрини, знамена, 
постери и др. Вътрешната реклама включва: банери, постери и реклами на PVC фолио.

Приложение:  
• стикери и етикети
• малки постери
• PVC реклами
• щампи върху тениски
• художествени репродукции

• етап - печат

ValueJet 628

Seriesекосолвентни решения

Приложение:
 

• стикери и етикети
• постери на разнообразни 
медии
• щампи върху тениски
• широкоформатни PVC 
реклами
• брандиране на витрини и 

транспортни средства чрез 
PVC и перфо фолиа
• винилна външна реклама
• художествени репродук-
ции
• банери
• отпечатъци за задно 
засветяване

ValueJet 1624

Продукти на екосолвентния печат:

!



ValueJet TD принтери - Най-високо качество на печат 
и изключителна гъвкавост. ValueJet TD с е оборудван с 
8 мастилени слота и две пиезо печатни глави последно 
поколение с технология „piezo drop on demand“ и 1440 
дюзи. Това дава възможност на потребителите да печатат 
с два CMYK, 8 цвята или дори с два вида мастило едно-

временно (сублимационни мастила и директни дисперсни мастила). Ултра качествени отпечатъци могат да бъдат 
произведени, с разделителна способност до 1440 dpi. С ValueJet TD можете да печатате на рециклируеми не-разте-
гливи полиестерни платове с отворена или затворена структура. Това е възможно чрез специален канал, разполо-
жен на пътя на печат, който събира остатъчното мастилото. При закрит канал ValueJet TD може да се използва за 
сублимационен печат върху хартия. Височината на печат може да се регулира до 4 мм, което гарантира максимална 
съвместимост с различни субстрати.

Висока резолюция печат върху плат 
ValueJet 1628 TD

Приложение                 
текстилна рекламна гра-
фика

Приложение: 
• ефектни печатни продукти за 
вътрешна реклама
• къси серии опаковки
• декоративни плоскости за тв. 
студия
• дисплеи
• плексигласови реклами
• продукти от риборд

Приложение: 
• опаковки
• декоративни плоскости за тв. 
студиа
• плексигласови рекламни продукти
• продукти от риборд
• светещи кутии
• дисплеи

решения за текстилни рекламни продукти

UV решения за печат върху плоскости

ValueJet 1626UH е 165 cм широк 
LED UV хибриден принтер, който 

осигурява висококачествени отпеча-
тъци върху широка гама от твърди 
материали и обекти, включително 
ABS, PC, PE, PET, PMMA (акрил), 
PP, PS, PVC, непромазан Tyvek® и 
стъкло. Отпечатаните с бяло ди-
зайни върху прозрачни материали 
се открояват, а с лака можете да 
създавате впечатляващи продукти с 
частичен лак.

Плоскопечатни SIGNRACER  LED UV

Серията SIGNRACER 
LED UV включва 3 
модела плоско  
печатни принтера с ва-

куумна маса с размери :  
1600 x 1000 мм, 2500 x 1250 мм 

и 1600 x 3100 мм 
• Скорост на печат до 50 м2/ч 
• Максимална дебелина 10 см 
• Циркулация на бялото мастило 
• Печатна резолюция до 1200 dpi 
• Автоматична настройка на височи-
ната за печат 

• Печатни глави: Ricoh Gen5 – конфи-
гурируеми от 2 до 8 бр 
• 4 или 6 цвята + Бяло + Лаково по-
критие (в зависимост от броя глави) 
• Подравняващи пинове за перфектно 
позициониране на медията  
• Премиум електроника и LED систе-
ма за максимална производителност   
• Въздушно-охлаждана LED система  
с мощност 2 до 8 вата/cм2 
• Ниската LED температура позволя-
ва печат на всякакви медии 

• знамена
• банери
• транспаранти 

• сублимационни 
продукти: облек-
ло; сувенири и др.  



Приложение: 
• ефектни печатни продукти 
за вътрешна реклама
• къси серии опаковки
• декоративни плоскости за 
тв. студия
• дисплеи
• плексигласови рекламни 
продукти

• продукти от риборд
• печат върху мебелни 
плоскости
• керамични плоскости за 
интериорни приложения
• стъкло
• ефектни фирмени табели 
и знаци
• светещи кутии

решения за билборди

Anapurna M2050i
Производителността е от ключово значение за Anapurna M2050i. Включвайки най-новото поколение печатащи глави 
с двойно количество печатащи дюзи, той предлага висока производителност и качество. С ширина на печат до 205 см 
и максимална скорост на печат до 90 м² / час  позволява печат с шест цвята вкл. бял- върху хартия, дърво, керамика. 
UV-мастилата, с които Anapurna M2050i работи освен, че съхнат бързо, имат  широка цветова гама и висока адхезия, 
позволяваща печат  върху по-трудни субстрати. Може се добави автоматично устройство за подаване на медия, за да 
се увеличи производителността на печат върху средни по размер плоскости.

:Anapurna M3200i RTR  
е специално предназначен за тежки 24/7 натоварва-
ния. С него може да отпечатвате богат набор от голя-
мо-форматни банери с ширина до 3,2 метра за външна 
и вътрешна реклама със забележително качество при 
високи производствени скорости до132 м2/ч. Работи в 
конфигурация с 6, 4  или 4 плюс бяло мастило.
Anapurna M3200i RTR плюс бялото работи с най-но-
вото поколение бели мастила на Agfa Graphics, които 
са силно непрозрачни. Това означава, че се получава 
качествен бял печат с ниска консумация на мастило 
върху цветни или тъмни субстрати, върху прозрач-
ни материали за осветяване отзад или отпред. Освен 
това, можете да използвате бялото като чист цвят. С 
:Anapurna M3200i RTR лесно отпечатвате грабващи 
вниманието графики.

Продукти на печата върху плоскости:

Продукти:

Менюта, флаери, брошури, фирмени печатни материали и др.

Продуктите на дигиталните преси имат разнообразно приложение, най-познатите от които е печата на менюта, 
флаери, брошури, дипляни, визитки, каталози, фирмени бланки и пликове, опаковки, покани, книжки, календа-
ри, малки плакати и др. Излишно е да споменаваме, че марката Xerox е станала нарицателна за този вид техно-
логия. Винаги можете да разчитате на оборудването на Xerox, то е надеждно и лесно за работа.



гр. София 1408, ул. „м-р Първан тошев“ 18-20 (Вход откъм прохода)
тел. 81 81 081, 
GSM: 0888 83 16 90, 
Факс: 958 6135
e-mail: sales@adcom.bg

www.adcom.bg

независимо от това в каква сфера сте решили да развивате своя бизнес във външна или вътрешна 
реклама, екипът на адком ще намери на-доброто производствено оборудване за вашите нужди.

Съчетава желаното качество за Graphic Arts потребители с ме-
сечно натоварване от 50 000 до 400 000 страници. Възможност 
за печат с “прозрачен” тонер за специални ефекти. Emulsion 
Aggregation (EA) тонера дава мек  матов завършек на отпечатъ-
ците.

Versant 2100 печата до 100 стр/мин върху носители с тегло до 
300 гр/м2 и до 80 стр/мин върху носители с тегло до 350 гр/м2. 
Към отличната производителност се добявя и повече качество 
- ултра HD резолюцията осигурява изключително фини детай-
ли от 1200 x 1200 dpi рендиране и технологии за изобразяване 
VCSEL ROS.

Color 800 / 1000 i

Versant 2100

Продукти на изработени с дигитална преса:

Оптималната комбинация  качество / скорост с месечно натовар-
ване от 10 000 до 50 000 страници. Позволява печат върху картон 
до 300 гр/м2.

Xerox® Color C60

Versant 80 e с повече скорост, качество, универсалност и автома-
тизация, отколкото всяка друга преса в този клас. Отпечатва до 
80 стр/мин върху медии с тегло до 350 гр/м2, с макс. размер на 
хартията 330 x 488 мм. Препоръчително месечно натоварване 
80 000 стр. С Versant 80 получавате лесен за използване достъп 
до сканиране и копиране със силата на високопроизводителна 
цифрова преса с вградени автоматизирани контроли, които сле-
дят функциите за статус и поддръжка.

Versant  80


