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Nyhedsbrev2009
Printech 
udvider 
mod vest
Sammen med det spirende 
forår har Printech budt vel-
kommen til to erfarne 
konsulenter, Finn Christensen 
og Lars Søndergaard, som 
fremover vil hjælpe os med at 
servicere det stærkt voksende 
marked i Jylland. 
Du kan læse mere om Finn 
og Lars samt se, hvordan du 
kommer i kontakt med dem 
på www.printech.dk.

Finn Christensen

Lars Søndergaard

Den 1. april er det ét år siden, at vi slog dørene op for en helt ny type grafisk 
supermarked, hvor du både kan få grafiske totalløsninger og finde alle dine 
daglige forbrugsvarer samlet på ét sted.

Vores koncept med billige priser, god faglig  
service, hurtig levering og én samlet faktura 
har allerede skaffet os en stor kreds af 
tilfredse kunder, og det fejrer vi ved give 
en original Cuddelbug krammepude til 
alle kunder som køber hos os i maj. 
Findes i Ferrari rød eller sort. 

Krammepuden er den nye trend 
i Europa, og kan tages med overalt! 
Værdi kr. 150,- + moms.

Printech
fylder ét år
– og det skal fejres

Litotryk vælger                igen www.ryobi.de180 dages kredit
I samarbejde med Ryobi tilbyder vi en økonomisk vækstpakke i 
form af 180 dages kredit ved køb af Ryobi 52-serie eller 78-serie.

Ryobi er nok verdensmester i A3 format og Ryobi 520 serien findes i modeller 
fra 1-farve op til 6-farveværker med forskellig grad af automatisering.  
GX-modellerne findes også med skøn- og vidertryk.

Sugebændelfremføring, CIP4 og semi-automatisk pladeisætning er standard og 
giver mulighed for hurtig indretning. Indstilling af register (omfang, sidevers og 
diagonal register) følges automatisk i udlægget. Automatiske afvaskningsfunk-
tioner til farveværk og gummiduge letter det daglige arbejde for trykkeren. 

Største arkformat: 520 x 375 mm og 
mindste format 100 x 105 mm!

Ryobis produktudvikling følger mange trykkeriers 
ønsker om en økonomisk maskine i halvark format. 

780 serien leverer imponerende trykkvalitet og 
passer nøjagtigt til kravene i moderne trykkerier om 
korte leveringstider, højere kvalitet og lavere omkost-
ninger. Med et papirformat op til 765 x 545 m (type 
XL: 765 x 580 mm) kan der trykkes mange opgaver.

Ryobi 52-serien findes som 1 - 6 farve

Ryobi 78-serien 
er en kompakt økonomisk 

4-f maskine i halvark format.

Se mere om betingelserne og om Ryobis
brede produktprogram på www.printech.dk

Vidste du at Ryobi er den 
mest solgte trykmaskine 
i Norge? Og den 3. mest 
solgte i Sverige?
 
Det er selvfølgelig ikke uden grund 
at Ryobi er med i toppen i Europa, 
alle maskinerne er opbygget med 
en dobbelt stor modtrykscylinder og 
dobbeltstor overføringscylinder som 
giver en jævn og ridsefri transport af 
op til en millimeter tykke ark. Ryobis 
produktsortiment spænder vidt – fra 
DI-maskinen Ryobi 34DI i A3+ for-
mat til det nye flagskib i B1 format, 
som fik sin debut på Drupa sidste år.
 
Tag med Printech til Ryobis 
flotte Europæiske demo-
lokale i Hamborg og oplev selv 
det utrolige produktprogram.

Litotryk Købehavn A/S er et mo-
derne trykkeri med en strategi om 
at være teknologiførende, for hele 
tiden at følge med udviklingen. Der 
produceres i 2 skift på de 4 stk. 
5-farve trykmaskiner. I DTP’en arbej-
der man i ét skift så derfor indkøbte 
Litotryk for 4 år siden en fuldauto-
matisk Basysprint, der nu er skiftet til 
den nye 5. generation Basysprint. 
Den nye Basysprint er bygget i  
Belgien på samme fabrik som 
bygger Agfa’s CTP maskiner og er 
nu med dioder i stedet for lamper. 
Maskinen er ligesom tidligere 
fuldautomatisk med 3 kassetter og 
inline puch. Hvis Litotryk senere 
skulle få behov for endnu hurtigere 
plade eksponering kan maskinen 
opgraderes med ekstra dioder, 
ligesom det er muligt at opgradere 

med yderligere 2 kassetter til andre 
pladeformater eller større online 
pladekapacitet.
 
Direktør Jesper Pedersen, 
Litotryk, udtaler:
”Pladerne til Basysprint koster ca. 
det halve i forhold til andre CTP 
maskiner. Med vores årlige forbrug, 
sparer vi rigtig mange penge på 
pladekontoen. At vi så samtidig 
opnår en fantastisk kvalitet, super-
hastighed og meget stabil 
produktion er nogle af de 
”sidegevinster” vi har op-
levet lige siden den første 
Basysprint blev installeret. 
Vi havde brug for den 
ekstra hastighed, som den 
nye model kunne give os, 
da vores deadlines hele 

tiden bliver kortere og oplagene 
falder. Det stiller naturligvis store 
krav til CTP maskinen, der skal pro-
ducere plader hurtigt og effektivt, 
men også workflowet skal kunne 
følge med, så her blev vi også op-
graderet med det nye superfleksible 
OdyStar workflow. Det har faktisk 
betydet, at vi kunne reducere med 
en mand i prepressen, så alt i alt 
føler vi os godt rustet til fremtiden”

Ring til Printech så kom-
mer vi ud til Jer og 
laver en økonomisk 
beregning, der viser 
hvordan i kan reducere 
driftsomkostninger ligesom hos Litotryk.

Flemming, Per, John og Pernille foran den 
nye hurtige diode baserede Basysprint 
CTP maskine.

Alle priser er excl. moms og leveringsomkostninger. Vi tager forbehold for prisændringer fra vore leverandører.



Printech er klar med grafiske vækstpakker
Køb dine daglige forbrugsvarer her – vi har ikke sat priserne op!

Vi har valgt at sige nej tak til prisstigninger og fastholde 
vores attraktive priser. Med Printechs brede forbrugsvare-
sortiment kan vi endda gøre det endnu billigere for dig 
med en pakkeløsning, sammensat så den passer til jeres 
specifikke behov. Giv os et ring på 72 40 62 42 og lad 
os sammen finde en pakke og en god pris, der kan sætte 
gang i væksten.

Tilfredshedsgaranti! – Fuld returret i 30 dage*
X-Proof Cromalin® er det nyeste højkvalitets low-cost 
prøvetrykssystem med fantastisk pris/ydelse forhold.

Printech er meget stolte af at kunne introducere den nye 
konkurrencedygtige X-Proof Cromalin® proofing system.

Den komplette pakke består af avanceret, men bruger-
venlig proofing/colormanagement software i kombina-
tion med den nyeste Canon iPF 12-farve inkjet plotter i 
bredder fra 43 cm til 111 cm.

Vi tilbyder et bredt udvalg af Cromalin® papir, Fogra certi-
ficeret papir samt papir til foto og udskydningskontrol.

*Hvis du ikke er tilfreds med din X-Proof Cromalin® 
løsning, kan du frit returnere løsningen inden for de første 
30 dage, og du får dine penge retur. Dog tages blæk 
og papir ikke retur, ligesom installationsomkostningerne 
ikke refunderes.

Alt-i-en Cromalin® pakke: 
Høj kvalitets 12-farve inkjet plotter 
X-Proof Cromalin® software (Rip)
DeviceLink profiler
Fine Tune Certification værktøj
ISO certificerede forbrugsvarer
Installation, undervisning 
og support
3 års garanti

Introduktionspriser:

Pris for 43 cm løsning 49.995,-

Send os en PDF i dag og vi kvitterer med et fantastisk prøvetryk 
i ægte Cromalin® kvalitet!

Pris for

færdigt A3 proof 

kr. 39,-
Pris for 61 cm løsning 59.995,-

Pris for 111 cm løsning 99.995,-

Presstek ægte kemifri CTP
Presstek CTP løsninger gør vejen til tryk 
enklere ved at fjerne kemi fra pladefrem-
kaldningen. Du sparer tid, plads og penge 
og er med til en positiv miljøpåvirkning. 
Pressteks ægte kemifrie systemer kræver 
ingen fremkalder, ingen gummi og sam-
tidig opnår du en fantastisk trykkvalitet, 
stor stabilitet, mindre makulatur, optimeret 
vand/farve balance.

Hvis du allerede har et termisk CTP anlæg 
har du nu mulighed for at prøve Pressteks 
kemifrie plade: Presstek’s kemi-fri Aurora 
Pro termiske CTP-plader er beregnet til 
termiske CTP systemer herunder Screen’s 
PlateRite og Kodak termiske CTP systemer. 
Pladerne kan håndteres i dagslys, og  
kræver ikke mere energi af laseren, så  
hastigheden på dit CTP anlæg forringes 
ikke - modsat andre kemifri plader på  
markedet. Aurora Pro kræver kun en  
enkel skylning med vand, og de er klar  
til 1. klasses tryk. 

Ny kemifri termo plade
Vækstpakke i 4UP format
Dimension 425
Kr. 695.000,-

Vækstpakke i 2UP format
Vector TX52
Kr. 495.000,-

Køb 4 og få 5 
Ring og oplys format,  
gælder både med og  
uden skinner

Gummiduge:

Køb 80 liter 
og få 100 liter 
Til termo, negativ eller 
positiv plader

Pladefremkalder:

Kimtech 7644 ”trykkeri-klud”
Kraftig fnugfri kvalitet

160 stk kr. 400,-
Normalpris kr. 456,-

Klude:

Eggen Aluvator 2000 pladerens
Vælg mellem CTP, analog og 
intensiv

10 x 1 liter kr. 1395,-
Normalpris kr. 1550,-

Pladerens:

10 rl. Canon 90 g mat coated papir

10 rl.: 610 mm x 45 m kr. 1900,-

10 rl.: 914 mm x 45 m kr. 2850,-

10 rl.: 111 cm x 45 m kr. 3460,-

Inkjet papir:

Besma Auto 2000 
emulgerbar opløsningsmiddel,
mal-code 1-1

210 liter kr. 3995,-

Afvaskning:
Agfa
Besma
Canon
Dupont
Huber
Imaf

Kodak
Kimberly-Clark
Polycell
Presstek
Tetenal
Vulcan Reeves

Make it simple med 
Print-On-Demand
En Print-On-Demand 
website er et B2B online-
system, som giver dig og 
dine kunder en lang række 
fordele. Ring og bestil en 
demonstration allerede i 
dag, så er du allerede godt på vej mod 
nye indtjeningsmuligheder.

B2B online-system, giver dig en lang række fordele: 

• Spar penge og timer på grafisk design 

•  Gør bestillingsprocessen let for dig og dine kunder 

•  Kunderne kan designe egne visitkort, invitationer  
m.m. og bestille tryksager uanset hvor de er hele 
døgnet rundt

•  Alle ordrer er gemt under kundens personlige profil, 
så fremtidige genbestillinger er endnu lettere 

• Mulighed for online betaling

•  Få kundens forespørgsler direkte via din hjemmeside 

•  Dit websted vil producere høj kvalitets pdf filer klar til 
at udskrive 

•  Upload ubegrænset antal produkter til dit websted 

• Kontroller/opdater produktpriser 

•  Få adgang til tusindvis af high-end grafik til din 
umiddelbare online-brug 

• Tilføj så meget grafik, som du ønsker 

• Administrer dine ordrer og kunder 

•  Opret dedikerede sider på din hjemmeside til dine 
kunder, tillad at deres medarbejdere har adgang 
til virksomhedens side, kan se deres selskabs trykte 
produkter og afgive deres bestilling 

• Vis statistikker og rapporter


