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Konica Minolta intra pe piata de imprimare industriala din România
Konica Minolta Business Solutions România, lider în furnizarea de echipamente multifunctionale de birou,
precum si de sisteme performante de tipar digital, vizeaza dezvoltarea activitatii pe piata de imprimare
industriala, au anuntat, joi, reprezentanti ai companiei.
JetVarnish 3DS, un sistem complex de lacuire UV, ce permite adaugarea de efecte 3D de exceptie, reprezinta
rezultatul aliantei strategice dintre Konica Minolta si producatorul MGI - lider pe piata de imprimare decorativa
din Franta. Recent, Konica Minolta Business Solutions România a vândut 2 echipamente JetVarnish 3DS catre o
editura si o tipografie, marcând astfel intrarea pe piata de imprimare industriala din România.
Imprimarea industriala se refera la utilizarea tehnologiilor de imprimare în procesul de fabricare. Spre deosebire de
imprimarea traditionala de documente sau grafica, ce este folosita, în principal, pentru scopuri promotionale,
imprimarea industriala este implementata pe linia de productie.
Sistemul JetVarnish 3DS a fost dezvoltat de MGI exclusiv pentru Konica Minolta pentru a aduce plus valoare
furnizorilor de printuri si clientilor acestora, oferind posibilitati nelimitate: o varietate de culori si efecte
tridimensionale spectaculoase. JetVarnish 3DS combina tehnologia de lacuire UV de la MGI cu capetele de
imprimare de la Konica Minolta; dispozitivul poate rula de la o singura coala pâna la mii de printuri pe ora. Lacul
aplicat poate adauga o nota creativa pentru o gama larga de produse, precum: coperte de carti, carti de vizita,
felicitari, brosuri, pliante, plicuri, postere, reviste, albume foto, etichete sau ambalaje.
JetVarnish 3DS poate fi utilizat atât ca o imprimanta comerciala - pentru furnizorii de printuri uzuale, cât si ca
echipament de productie - pentru furnizorii de ambalaje, producatorii de carti sau carduri, dar si de catre toti cei
interesati de un proces digital de lacuire sau adaugare de efecte 3D.
Sistemul JetVarnish 3DS permite o lacuire extrem de precisa a portiunilor selectate, de la dimensiunile unei coli
A4 si pâna la dimensiuni de 36,4x 104 cm. Cu ajutorul acestuia, se pot adauga efecte 3D ce fac ca materialele
printate sa fie mai stralucitoare si tactile. În combinatie cu modulul de înfoliere la cald - iFOIL-S, sistemul asigura
obtinerea unor culori accentuate si a unor efecte impresionante.
În rândul echipamentelor de imprimare industriala detinute în portofoliu de Konica Minolta Business Solutions
România, se remarca si MGI Meteor Unlimited Colors si bizhub PRESS C71cf.
MGI Meteor Unlimited Colors este un sistem de tipar digital cu o tehnologie premium, ce ofera posibilitatea de
imprimare cu o calitate superioara a imaginii si permite combinatii nelimitate de culori cu efecte metalizate,
stralucitoare si holografice. Este singurul produs de pe piata, la ora actuala, ce combina un motor de imprimare cu
o solutie complexa de înfoliere la cald, reprezentând alegerea ideala pentru furnizorii de printuri care doresc sa se
diferentieze prin calitatea produselor imprimate. MGI Meteor Unlimited Colors creeaza efecte deosebite la o
singura trecere si ofera productivitate remarcabila, fiind totodata, foarte usor de utilizat. MGI Meteor Unlimited
Colors poate fi utilizat pentru realizarea de joburi de imprimare personalizate, în productia de ambalaje de lux sau
pentru editii limitate. Noua presa digitala bizhub PRESS C71cf a fost special conceputa pentru aplicatii de baza,
având o tehnologie de imprimare digitala de vârf, la un cost convenabil, pentru crearea de noi oportunitati pentru
producatorii de etichete si pentru cresterea profitului, precum si pentru sporirea productivitatii si a nivelului de
satisfactie al clientilor.
Konica Minolta Business Solutions Romania, filiala a Konica Minolta Business Solutions Europa, a fost înfiintata
pe 1 octombrie 2003, pe structurile companiei Minolta România, existente pe piata locala înca din 1991, ca urmare
a fuziunii la nivel international dintre Minolta Co. si Konica Corporation care a generat noua companie Konica
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Minolta Holdings, Inc.
Konica Minolta Business Solutions România a pastrat structurile si reteaua de vânzari ale Minolta România,
beneficiind de experienta de peste 25 ani de existenta pe piata româneasca si de o retea de distributie de peste 60
de parteneri. La fel ca în anii precedenti, rezultatele anului 2016 plaseaza Konica Minolta în topul furnizorilor de
echipamente de birou din România.
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