
 

Godt nytår og tak for 2021 
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Et godt år - trods alt... 
 

 

 

Vi vil gerne starte med at takke og fremhæve, de kunder som i 2021 valgte at investere trods 

krisen. Fælles for disse kunder er, at de har erkendt, at nogle funktioner skal gøres anderledes 

for at være konkurrencedygtig. Det dækker alt fra ændrede arbejdsgange, flere produkter på 

hylderne til  mere miljøvenlige produktionsformer - alt sammen noget Printech også følger 

nøje og lægger vægt på, når vi udvælger nye produkter til det danske marked. 
  

 

  

 

 

 

Format A/S har investeret i et 

Veloblade fuldautomatisk digital die-

cutter i format 70x100 cm for at lette 

rådgivningen og bedre kunne 

visualisere nye emballage og 

produktløsninger overfor kunderne – 

uden dyre opstarter og stanseforme. 

 

Veloblade perforerer, laver 

bukkestreger og skærer med flere 

forskellige knive og hjul i materialer op 

til 10 mm tykkelse.  
 

 

https://mailchi.mp/bdae6d019190/printech-nyhedsmail-tak-for-2021?e=d9ef814572
https://printech.us3.list-manage.com/track/click?u=5bae428c2d495b78853dad861&id=0f7658d897&e=d9ef814572


 

 

EP Grafisk A/S mistede en stor del af 

deres omsætning da Corona lukkede 

Danmark ned. Nu har de udvidet med 

en vifte af nye produkter og 

muligheder, som de kan tilbyde deres 

kunder udover banko-produkter, og 

står dermed bedre rustet i fremtiden. 

 

EP har investeret i både et Veloblade 

skærebord og en Vivid Matrix 

kacherings- og metal-effekt maskine.  
 

 

 

 

Reklametryk i Herning har haft gang i 

den helt store ombygning henover jul 

og nytår, og den nye DigiFold Pro XL 

er indkøbt for at kunne fremstille flyers 

med harmonika fals, portfals, sik sak 

fals og 3-fløjede brochurer i en fart. 

 

Reklametryk har investeret i en 

Morgana DigiFold Pro XL, som både 

kan perforere, lave bukkestreger og 

false i formater helt op til 1300 mm i 

længden.  
 

 

https://printech.us3.list-manage.com/track/click?u=5bae428c2d495b78853dad861&id=394143822a&e=d9ef814572
https://printech.us3.list-manage.com/track/click?u=5bae428c2d495b78853dad861&id=5462c3babc&e=d9ef814572


 

 

Nemprint A/S har en bred vifte af 

produkter og tilbyder ALT i print, 

hvilket også er firmaets motto. Denne 

gang var det deres Bookletmaker, der 

skulle opgraderes, så de nu kan 

tilbyde tykke hæfter på tykt papir i 

formater fra A6 op til A4 tværformat. 

 

Nemprint har investeret i en 

Bookletmaker 5050 med dobbelt 

højkapacitetsfeeder, heavy duty 

hæftehoveder med hæftetråd, 

forkantskær og firkantryg.  
 

 

 

 

Via University College har investeret i 

en RISO, til deres "Animation 

Workshop" i afdelingen for grafisk 

fortælling, hvor de kan lege med 

speciel farver i deres tryk. 

 

Via har investeret i en RISO A3 Drum 

duplikator med 4 farver: teal, medium 

blue, gul og floureserende pink.  

 

 

https://printech.us3.list-manage.com/track/click?u=5bae428c2d495b78853dad861&id=898e20ff82&e=d9ef814572
https://printech.us3.list-manage.com/track/click?u=5bae428c2d495b78853dad861&id=320740f163&e=d9ef814572


 

 

Den Skandinaviske Designhøjskole 

har investeret i en RISO, til deres "VK" 

linie med grafisk design og visuel 

kommunikation, hvor eleverne kan se 

deres design på papir i flere farver. 

 

Højskolen har investeret i en RISO A3 

Drum duplikator med 6 farver: teal, 

sort, blå, gul, orange og floureserende 

pink.  
 

 

 

 

Tak til de mange kunder som har valgt 

en kemifri pladeproduktion fra os - det 

gavner miljøet, sparer vand og 

eliminerer et ekstra step i fremstilling 

af trykplader. 

 

Kodaks nye Sonora XTRA 3 er klar til 

tryk efter eksponering, pladen har fuld 

kontrast, fuld hastighed i CTP 

maskinen og hurtig opstart i 

trykmaskinen.  
 

  

 

   

Kontakt os for mere information 

om de mange nyheder! 

 

Godt nytår! 

 

 

https://printech.us3.list-manage.com/track/click?u=5bae428c2d495b78853dad861&id=3118aa5021&e=d9ef814572
https://printech.us3.list-manage.com/track/click?u=5bae428c2d495b78853dad861&id=3b9bb7aa09&e=d9ef814572


 

Telefon: 7240 6242 

kontakt@printech.dk 

 
 

 

Kontakt os  
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