Mistrzowie świata ze Szwajcarii.
G3 - nowa generacja.

Udoskonalony ploter/urza˛dzenie frezuja˛ce
zapewniaja˛ce maksymalna˛ wydajność.

your partner in digital cutting

Aby osiągnąć sukces, musisz się wyróżniać.
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Wyróżnij się wśród konkurencji,
dzięki zaawansowanym technologicznie
cyfrowym ploterom - mistrzowskim
urządzeniom firmy Zünd.
Aktualnie, w warunkach ostrej konkurencji, nie można przecenić
przyciągających wzrok kształtów i nietypowych materiałów. Najnowsze
technologie prowadzonego kamerą wycinania i frezowania firmy Zünd są
w stanie sprostać tym wymaganiom. Wzory strukturalne, konturowo wycięte
etykiety - urządzenie Zünd G3 sprawnie i tanio wytnie wszelkiego rodzaju
tradycyjne, jak i nowoczesne materiały.
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Etykieta wystawowa

Konturowo wycięte polipropylenowe etykiety reklamowe,
służące do wewnątrzsklepowych
promocji lub przeznaczone do
okien wystawowych.

Your partner in digital cutting.
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Konturowo wycięty akrylowy
znak ruchomy, frezowany
z niespotykaną prędkością
dzięki zoptymalizowanemu
przytrzymywaniu
próżniowemu.

Laminowany, przylepny materiał
winylowy, precyzyjnie wycinany
bez przecięcia przekładki papierowej lub wycinany całkowicie,
przeznaczony do kalkomanii
oraz mat podłogowych.

Elementy reklamowe

Grafiki podłogowe
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Wystawy

Wycięte lub frezowane, lekkie
materiały wypełnione wewnątrz pianką
POP/ POS do 50 mm/2“grubości.
Idealnie nadające się do
wewnątrzsklepowej dekoracji.
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Skuteczność G3 daje przewagę nad konkurencją
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Zysk jest zależny od produktywności.
Znakomite urządzenia firmy Zünd
decydują o wydajności.
Oferując coraz większą prędkość wydruku i coraz lepszą jakość, drukarki cyfrowe
umożliwiły wykonywanie rzeczy dotychczas nieosiągalnych - a w połączeniu
z urządzeniem Zünd G3 możliwości są jeszcze większe. Masz do swojej dyspozycji
najszybszy i najdokładniejszy system do wycinania, umożliwiający szybsze
i wydajniejsze niż kiedykolwiek automatyczne przycinanie, wycinanie konturowych
transparentów, plakatów, flag i wielu innych elastycznych materiałów.
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Flagi

Porowate materiały elastyczne
na flagi piórowe, transparenty
i materiały zwijane. Idealne
przycięcie przy pomocy szybkiej
wymiany narzędzi i transportu
materiału.

Your partner in digital cutting.
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Grafiki samochodowe

Winylowy materiał samoprzylepny
do grafik samochodowych, reklamy
na samochodach (vehicle wraps),
kalkomanii. Wycinane precyzyjnie
bez przecięcia przekładki
papierowej lub konturowo.
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Materiały podświetlane

Przesuwane przeglądarki
i wielkoformatowe monitory
z podświetleniem. Drukowane grafiki
winylowe wycięte bezbłędnie
z przeznaczeniem dla wszelkiego
rodzaju oświetlonych znaków.
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Grafiki przezroczyste

Wielkoformatowe transparenty
z tkaniny o strukturze siatki, czy grafiki
na budynkach (building wraps)
wykonywane z dużą prędkością przy
pomocy narzędzia obrotowego.
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Kreatywność sukcesem sprzedaży
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Nowe rozwiązania kreują rynek.
Eksperci firmy Zünd umożliwiają to.
Kreatywność i niski koszt - oto podstawowe cechy w projektowaniu wystaw
dla sklepów detalicznych, salonów i ekspozycji. Zünd G3 umożliwia
swobodę w tworzeniu, usuwając wszelkie limity, również te związane
z materiałami. Sztywne, elastyczne i bigowane materiały dają nieskończone
możliwości. Twoja praca staje się łatwa i zyskowna.
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Wystawy podłogowe

Wystawy z kartonu, odpowiednio
wycięte i bigowane. Idealne
na składane panele wystawowe
i reklamy stojące w salonach i
witrynach sklepowych.

Your partner in digital cutting.
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Przygięta tektura falista
wielowarstwowa. Narzędzie
klinowe Zünd pokazuje,
na co je stać.

Polipropylenowe teczki
i opakowania. Jeden przykład
strukturalnego projektu,
wykonanego z zastosowaniem
konturowego wycinania i bigowania

Pudełka wystawowe

Zestawy prezentacyjne
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Stojaki na broszury

Wycinanie, bigowanie/nacinanie
oraz wrębianie klinowe - wszystko
w jednym urządzeniu. Stojaki na broszury,
systemy służące do prezentacji,
wystawy na półkach oraz projekty
budek promocyjnych.

your partner in digital cutting

Wykańczanie przy pomocy urządzenia G3.
Na czas, tanio,
i z najwyższą jakością.
Stale skracający się czas dostawy i coraz krótsze partie produkcyjne powodują zatory w działach
wykończeniowych. Cięcie ręczne lub z wykorzystaniem przestarzałych technologii prowadzi
do słabej kontroli jakości, błędów, wydłużonego procesu produkcyjnego i nadmiernych wydatków.
Jako iż wykańczanie stanowi ostatni etap produkcji „akurat na czas”, wszelkie poprawki bywają
bardzo kosztowne.
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Nowa generacja wycinarek cyfrowych Zünd G3 minimalizuje do minimum nakład pracy oraz ryzyko,
zapewniając jednocześnie najlepszą możliwą jakość i wydajność. Zwiększ swoją wydajność poprzez
zautomatyzowane, precyzyjne i sprawne przetwarzanie szerokiego wachlarza materiałów sztywnych,
elastycznych i broszurowych. Dzięki zróżnicowanym zastosowaniom, jak np. szybkie wycinanie,
trasowanie, zaginanie/nacinanie oraz kompleksowe precyzyjne wycinanie formatów bez przecięcia
przekładki papierowej (kiss-cutting)/wycinanie, urządzenie G3 zapewnia niezwykłą elastyczność
i wydajność produkcyjną. Otwórz się na innowacje. Przekonaj swoich klientów niezwykłymi
rozwiązaniami. Możesz tego dokonać dzięki rewelacyjnym urządzeniom firmy Zünd.
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