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.COLORTEK ברוכים הבאים לעולם הצבע של

כאן מחכים לכם אנשי המקצוע הטובים ביותר בתחום אשר ישמחו לקחת אתכם לטיול במגרש המשחקים שלנו ולספק לכם מענה כולל, החל במגוון 
מדפסות תעשייתיות למטרות שונות, פתרונות חיתוך והדבקה, חומרי גלם, טכנולוגיות צבע ותוכנות מהמותגים המובילים בעולם. בקולורטק לא 

תמצאו רק מוצרים אמינים ואיכותיים, אלא גם ייעוץ והטמעה של הטכנולוגיות השונות והחשוב מכל: שירות וליווי צמוד ללקוחות המעוניינים לבצע את 
המעבר החשוב לקדמת הטכנולוגיה. 

זהו גם החזון שלנו – לסייע לכם לעבור בקלות מהטכנולוגיות המסורתיות לטכנולוגיות החדשניות ביותר של מדפסות, תוכנות וניהול צבע.     

שמחנו להיות חלק מסיפור ההצלחה של לקוחות מובילים:
בלורן, ברק הדפסות, המרכז הישראלי לשילוט, ברעם סיטי פרס, קמפוס לדפוס דיגיטלי, ועוד שמות רבים אשר רכשו מדפסת דיגיטלית	 
בנק ישראל אשר קבע תקן איכות לשטרותיו	 
בית הדפוס של חיל המודיעין, מרכז העתקות, לגין טובופלסט והמדפיס הממשלתי  אשר הטמיעו בעזרתנו תהליכי עבודה חדשים, יעילים וחסכוניים	 
סודה סטרים, צלף, ורבים אחרים שהטמיעו בקרת צבע ומערכות פורמולציה של צבע 	 
אנחנו מכינים מקום לכם ולעוד רבים וטובים.	 

מי אנחנו ומה מניע אותנו?
את צעדינו הראשונים כ- COLORTEK עשינו בשנת 1998 עם הקמת החברה, כאשר כבר מהרגע הראשון שמנו לנו למטרה: להביא לישראל את 

הטכנולוגיות החדשניות ביותר בתחומי הדפוס והדיגיטל. 

אנחנו מקפידים לשמור על איכות ואמינות גבוהה ביותר – מכונות, חומרי גלם,  חומרה, תוכנה, מתכלים. והכל בתקני איכות גבוהים ביותר.	 
אנחנו לא מתפשרים! שביעות רצון לקוחותינו חשובה לנו ביותר ולכן אנו מביאים את הטוב ביותר.	 
מאז ומתמיד אנו שואפים להציב סטנדרט בינלאומי ולהוביל את השוק הדיגיטלי אל עבר הקדמה והחדשנות. 	 
מאז ועד היום, אנו משמשים כיבואנים בלעדיים של מיטב המותגים, ביניהם:	 

      EFI ,EFI Fiery ,Summa, Felix Gluer, Compress , Pantone, ILFORD ,ACTEGA, X-Rite ועוד.

בדיוק לזה התכוונתם!
עם פתרונות ייחודיים המותאמים לצרכים שלכם כמו כפפה לצד שירותי ייעוץ, הדרכה והטמעה אנו מאמינים שיש לכם פוטנציאל להגיע רחוק, לשפר 
את איכות השירותים, לייעל את תהליכי העבודה הקיימים ולהגדיל את הפרודוקטיביות . אם תשכילו לשתף את העובדים בתהליך ולהטמיע את הידע 

בכל רמות הארגון תהנו מרמת רווחיות גבוהה בהרבה וזהו עתידו של עולם הדפוס. אנו כאן כדי לעזור לכל אלו ועוד לקרות בדיוק כפי שהתכוונתם!

קולורטק סיפור של הצלחה צבעונית
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בעזרת שימוש במוצרים המתקדמים שלנו, חברות מובילות במשק הישראלי 
קפצו מדרגה, שיפרו וייעלו את מערך השירותים וההתנהלות שלהן, הגדירו 

תקני איכות ואפילו נכנסו לעולמות חדשים בהן לא התנסו טרם השימוש.

אנו ב-COLORTEK מאמינים שהמהפכה הדיגיטלית נמצאת ממש 
כאן  ולכן שואפים לספק לכם את השירות המקצועי ביותר.

עם ידע וניסיון של 25 שנים ומגוון רחב של מוצרים תחת קורת גג 
אחת,  אנו מזמינים אתכם ליהנות מטכנולוגיית צבע ברמה גבוהה 

ומפתרונות הזרקת דיו בעלי ערך מוסף בהתאם לכל צורך או מטרה.

בין לקוחותינו  

פתרונות פרזול
ועיצוב לרהיטים
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טכנולוגיות פורצות דרך
החברה מובילה בפיתוח טכנולוגיות פורצות דרך עבור יצרני שילוט, אריזות, טקסטיל, אריחי קרמיקה ועוד, ובמיוחד בייצור מגוון מפואר של מדפסות, 

.FIERY RIP דיו, ותוכנות

EFI FIERY 

מפתחת פתרונות תוכנה נוספים המייעלים באופן משמעותי את תהליך ההדפסה של הלקוחות כל זאת כדי שאתם תוכלו להגדיל באופן 
משמעותי את הפרודוקטיביות שלכם וההתמודדות עם התחרות.

בעזרת מוצרי EFI תוכלו: 

	להשתדרג באופן משמעותי באיכות ההדפסות שלכם
	 לייעל משמעותית את תהליך העבודה
	להרחיב את מגוון ההזדמנויות העסקיות ואת הרווחיות שלכם

סוגי טכנולוגיות
 	 LED טכנולוגיית 

טכנולוגיה עוצמתית המאפשרת צריכת חשמל נמוכה יותר, הרחבת מגוון החומרים עליהם ניתן להדפיס, שימוש בחומרים דקים שעלולים להיות 
רגישים לחום.

 	 White Ink 
הלבן של חברת EFI הוא הטוב ביותר בתעשייה. 

 	  UltraDrop™ טכנולוגית 
גודל טיפה משתנה )grayscale( מאפשר מעברי צבעים חלקים, מעבר חלק באזורי אור וצל והדפסת טקסט ברזולוציה גבוהה עד כי ניתן לקרוא 

טקסט בגודל שלוש נקודות. 

EFI היא חברה בינלאומית מבוססת בקליפורניה ארה"ב ובעלת מרכזים ברחבי העולם. EFI מהחברות מהמובילות בעולם לדפוס דיגיטלי, בעלת 
טכנולוגיות מהמתקדמות ביותר ויכולת פיתוח אדירה של טכנולוגיות חדשות תוך הסתכלות רחבה על צרכי הלקוח ומבט קדימה.

חברת EFI יושבת בעמק הסיליקון שבקליפורניה ארה"ב ומובילה את המעבר מדפוס קונבנציונלי לדפוס דיגיטלי, בעזרת מגוון רחב של מוצרים 
ומכונות זוכי פרסים. לחברת EFI נציגויות בכל העולם, ביניהן 'קולורטק' בישראל.

בית אחד
לפתרון מלא 
ללקוח

EFI הינה החברה היחידה 
בתחומה שאחראית לפיתוח 

ולייצור הן של המכונות הן 
של הדיו והן של התוכנה
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מודולריות מדפסות מותאמות לקוח
חברת BIGPRINTER הינה חברה בינלאומית אשר הוקמה ב2002 במוסקבה רוסיה ומתמחה במדפסות דיגיטליות בפורמט רחב באיכות גבוהה 	 

מאוד. החברה גם המציאה מספר טכנולוגיות הדפסה, אשר חלקן ייחודיות ורשומות כפטנט.
לקוחותיהם מרחבי העולם מגיעים ממגוון תחומים  – זכוכית, פרסום ויזמות.

מדפסות BIGJET הינן מדפסות באיכות מאוד גבוהה וטכנולוגיה מהמתקדמות ביותר בשוק.	 
יתרונן הגדול הוא בהיותן מודולריות כך שאנו יכולים להתאים אותן לכל לקוח באופן אישי בהתאם לצרכיו.

מדפסות שאינן תופסות מקום רב ומדפיסות על מגוון רחב
של משטחים קשיחים באיכות גבוהה ובמהירות

חברת COMPRESS הינה חברה מובילה אוסטרלית אשר משווקת את מוצריה בכל העולם, ומייצרת מדפסות דיגיטליות וציוד הדפסה לשווקי 	 
הגרפיקה והתעשייה. מרכזי הייצור והשירות שלה נמצאים בסינגפור, הולנד ומלזיה.

למדפסות COMPRESS מנגנון סיבובי המאפשר להדפיס ישירות על משטחים כגון זכוכית, מתכת, פלסטיק, סוגים שונים של קרטון, עץ, בקבוקים, 	 
כוסות ועוד עד לגובה של 30 ס"מ, כמו גם על מצעי הדפסה רציפים כגון גיליונות, יריעות פלסטיק ויריעות מגנטיות.

הן בעלות משטחי סיליקון דביקים המקבעים את המוצר בחוזקה )יעילים יותר ממשטחי ואקום ואינם זקוקים למקור אנרגיה או לאוויר דחוס(.
במדפסות אלו ניתן להדפיס גרפיקה זהה על מספר לא מבוטל של פריטים זהים או להדפיס גרפיקות שונות ותהליך הייבוש מתבצע באמצעות 

נורות UV LED הפועלות בחום נמוך ובהספק משתנה.
המדפסות בעלות ממשק RIP אינטואיטיבי. 

יתרונן הגדול הוא בהיותן מודולריות כך שאנו יכולים להתאים אותן לכל לקוח באופן אישי בהתאם לצרכיו.
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HYBRID
מכונות הדפסה היברידיות משמשות בעיקר לצרכי הדפסה תעשייתיים ולהדפסה בפורמט רחב. מדפסות אלו הופכות את מנעד 

אפשרויות ההדפסה להרבה יותר רחב בכך שמאפשרות לכם להדפיס על סוגים שונים של חומרים, החל בחומרים קשיחים ועד גלילים.

מבחינת אורך ורוחב, תוכלו להדפיס על חומרים שרוחבם כרוחב המדפסת, אך ארוכים ממנה בהרבה באמצעות שולחנות הרחבה 
תומכים.

מדפסת UV היברידית תספק את הפתרון המושלם גם כאשר אתם חייבים ירידה מדוקדקת לפרטים- מרביתם יכולות להדפיס 
טקסטים קטנטנים ברזולוציה גבוהה. בכל הנוגע לקצב העבודה, אין תחליף למדפסות ההיברידיות עמן הקצב תמיד הרבה יותר מהיר.

Super Wide Format – High Volume

EFI - Vutek H5/H3    
!Higher – אז תופתעו לטובה ,H אם התלבטתם מה מייצגת האות

 	Higher print quality
 	Higher Productivity
 	Higher Technology
 	Higher Accuracy
 	Higher Efficiencies

מדפסת היברידית 3.2 מטר	 
 8 צבעים + צבע לבן	 
Fast 4 – המדפסת עוברת בקלות להדפסה מ 8 צבעים ל 4 צבעים 	 
הדפסה במעבר אחד של הראש של 5 שכבות צבע	 
איכות תמונה גבוהה ומדויקת ביותר בזכות טכנולוגיית ™UltraDrop  ב-7 ראשי 	 

הדפסה
לבן פונקציונלי שמגדיל את מהירות ההדפסה. 	 
אוטומציה: מצלמה ייחודית, שולחן אוטומטי שמאפשר התקנה מהירה והחלפת 	 

מדיה כמעט אוטומטית לחלוטין המאפשרת הפחתת כח העבודה

Colortek מחזיקה מגוון 
מודלים של מדפסות מהירות 
עם אוטומציה מלאה, החל מ 
- 100 לוחות בשעה ועד 300 

לוחות בשעה. 

MODE מ"ר בשעה לוחות בשעה
Express 437 109
X4 Production 223 62
8c Production 139 41
High Quality 111 31

MODE מ"ר בשעה לוחות בשעה
Express 260 73
X4 Production 130 37
8c Production 88 25
High Quality 65 18

EFI VUTEk H5

EFI VUTEk H3
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Super Wide Format– Mid Volume

  EFI - Vutek 32H    
מדפסת היברידית ורסטילית ברוחב 3.2 מ'	 
 הדפסה על חומרים בעובי של עד 5.08 ס"מ	 
 	  UltraDrop™ איכות תמונה גבוהה ומדויקת ביותר בזכות טכנולוגיית
clear INK ליישומים מיוחדים )אופציונאלי(	 
הדפסה במעבר אחד של הראש של שכבות צבע	 
8 צבעים + צבע לבן	 
מהירויות 	 
הדפסה בהמשכיות – לוח אחר לוח ברצף	 

Wide Format

  EFI - PRO 16H   
מדפסת היברידית - מאפשרת להדפיס על גלילים ומשטחים קשיחים.  	 
רוחב הדפסה 1.6 מ'	 
4 צבעים + 2 לבן 	 
שילוב מנצח של עלויות הדפסה נמוכות, איכות הדפסה גבוהה ויכולת הדפסה על 	 

מגוון רחב של משטחים קשיחים.
חסכון של 80% מצריכת החשמל ואפשרות הדפסה על חומרים רגישים לחום 	 

LED בזכות טכנולוגיית ההדפסה ותהליך ייבוש באמצעות נורת

  EFI - PRO 30H    מדפסת חדשה! 

רוחב גדול במיוחד )3.2 מטר(, במהירויות טובות והכל במחיר 
אטרקטיבי!

מדפסת שולחנית  ברוחב 3.2 מטר. שימוש בפרוצס + 2 לבנים	 
מאפשרת הדפסה על מגוון רחב של חומרים עבור מגוון רחב של אפליקציות, והכל 	 

באיכות תמונה מעולה עם יתרונות משמעותיים לאיכות הסביבה
הדפסה ישירה על חומרי גלם קשיחים וגמישים ומצעים דקים	 
טכנולוגית UltraDrop™ 7pL - גודל טיפה משתנה )grayscale( ורזולוציה של 	 

LED עד 5 שכבות בהדפסה אחת וטכנולוגיית ,dpi1200

White ink print modes

FLOOD WHITE SHAPE WHITE DAY/NIGHT BACKLIT FIVE-LAYER
BLOCKOUT GRAPHIC

MODE מ"ר בשעה לוחות בשעה
 Express 223 60
 Production 84 22
High Quality 38 11

MODE מ"ר בשעה
 Express 91
 Production 29
High Quality 11

MODE מ"ר בשעה
 Express 230
 Production 56
High Quality 29



דפוס דיגיטלי

8

EFI -  H1625 – RS   

מדפסת ייחודית להדפסת תמרורים בהתאם לדרישות התקן

 	 3M מדפסת היברידית ברוחב 1.6 להדפסה ישירות על מדיה רפלקטיבית של
בגליל או חומרים קשיחים

6 צבעים מותאמים במיוחד לתקנות תמרורי תנועה ו-8 דרגות טיפה משתנה 	 
™UltraDrop לאיכות תמונה גבוהה ביותר ושימוש אופטימלי בכמות הדיו

Special Applications

EFI -  H1625 – SD   

הדפסה ישירה על מגוון רחב של משטחים שיכולים לעבור 
ואקום פורמינג

איכות ההדפסה הגבוהה הופכת את תהליך הואקום פורמינג לקל ביותר	 
המדפסת חוסכת צביעת משטחים בצורה ידנית או יצירת למינציה למשטחים 	 

בתצורות מיוחדות 
איכות ההדפסה כה גבוהה עד כי התוצאה נראית קרובה מאי פעם לצילום אמיתי 	 

וכל זה בזכות שימוש בארבעה צבעים ותוספת לבן
טכנולוגית UltraDrop™ 7pL - גודל טיפה משתנה )grayscale( ורזולוציה של 	 

LED עד 5 שכבות בהדפסה אחת וטכנולוגיית ,dpi1200

MODE מ"ר בשעה
 Express 43
 Production 23
High Quality - Single layer 12.4
High Quality - Dual layer backlit 3.7

 High Quality - Three layer day/night backlit 2.4

MODE מ"ר בשעה
 Express 42.3
High Quality 10.3
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FLATBED
מכונות הדפסה שולחניות מציעות אינספור פתרונות לעסק המודרני ומאפשרות לו לבצע עבודות הדפסה באיכות יוצאת מגדר הרגיל 

תוך התנסות בהדפסה על חומרים מסוגים שונים. 

מדפסות UV שולחניות מאפשרת לכם לדייק עם הפרטים בזכות טכנולוגיית וואקום שממקמת את חומר הגלם טוב יותר על שולחן 
 ,PVC ,העבודה. באמצעותה תוכלו להדפיס על מוצרים קטנים בצורות שונות, כמו גם על מגוון חומרי גלם קשיחים כמו עץ, זכוכית

פוליפרופילן ועוד. 

העובדה שהיא מקובעת לשולחן מקלה על ההדפסה על חומרים כבדים יותר, עם זאת גודלה שמוגבל על ידי שולחן יכול גם להגביל את 
גודל ורוחב החומר עליו תוכלו להדפיס.

Small Format

  COMPRESS  - 600/1200    

מדפסות שאינן תופסות מקום רב ומדפיסות על מגוון רחב 
של משטחים קשיחים באיכות גבוהה ובמהירות

 Compress iUV-600s – רוחב 600*450 מ"מ, גובה עד 30 ס"מ	 
 Compress iUV-1200s – רוחב 750*1137 מ"מ, גובה עד 30 ס"מ	 

גובה ההדפסה הגדול בשוק:
ניתן להדפיס על מוצרים עד 

גובה 30 ס"מ

מערכת לניהול דיו לבן
לסירקולציה אוטומטית חוזרת 

של דיו לבן 

14 מאפיינים
כלי סיבובי להדפסת אובייקטים גליליים כגון 
בקבוקים.
הדפסת טקסטורות, תוכנה ייחודית לברייל ועוד

RIP  תעשייתי
מופעל על ידי RIPPRO עם 
"מערכת תבניות" ואפשרות 
ליצירת שכבות מרובות

מערכת UV מובילה בתעשייה
 LED דור שלישי של מערך מנורות
כפולות עם מערכת קירור נוזלית 
לאריכות ימים

מנוע הדפסה חזק
ראשי הדפסה לפי דרישה עם ערוצים 
של 6 צבעים )CMYK+ לבן או לכה(

מנוע הדפסה חזק
fphמהירות הדפסה עד         3002

650 X 450 מ"מ
1150 X 750 מ"מ

מ"מ 604
מ"מ 137

:600s

    
:600s    
:600s    

רוחב הדפסה מקסימלי:

שטח שולחן הדפסה:

:1200s

MODE מ"ר בשעה
Draft 35

 Production 12
High Quality 6

MODE מ"ר בשעה
Draft 35

 Production 12
High Quality 6

COMPRESS 600

COMPRESS 1200
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Wide Format

    EFI -  PRO 30F    
מדפסת שולחנית עם שטח הדפסה גדול של 3.05 מ' X 2.04 מ' ובליד	 
אפשרות הדפסה על משטחים בעובי של עד 10 ס"מ והדפסה דו צדדית 	 
ארבעה צבעים בתוספת שני ערוצי לבן והדפסה רב שכבתית בפס אחד	 
ניתן להדפיס על מגוון רחב של חומרים למגוון אפליקציות, עם איכות תמונה 	 

מעולה  
טכנולוגית ™UltraDrop - גודל הטיפה משתנה )grayscale( בין שבעה לעשרים 	 

ואחד פיקוליטר, המאפשרת מעברי צבעים חלקים יותר
מיקום נקודה מדויק עבור שורות וטקסט חדים יותר ומניעת פיזור הדיו	 
מערכת ואקום עם שישה אזורים לבחירה למניעת תזוזה של המדיה	 

      EFI -  PRO 24F    
איכות תמונה יוצאת דופן, מהירויות ייצור גבוהות, טווח צבעים רחב וניצול 	 

אופטימלי של דיו 
למדפסת ארבעה אזורי ואקום לבחירה, אשר מבטיחים אחיזה יעילה, ללא תנועת 	 

הפריטים וכן יכולת הדפסה על משטחים בגדלים שונים באותו הזמן 
מידות הדפסה 1.2x2.4 מטרים	 
הדפסה על חומרים מיוחדים עד לעובי של 5 ס"מ	 

  BIGJET - UV 2031iDS/iPS/iPM/Ism    
מדפסות מודולריות מותאמות לקוח

שטח הדפסה 3 * 2 מטר	 
הדפסה על חומרים בעובי של עד 10.5 ס"מ	 
רזולוציה גבוהה המאפשרת קריאת טקסט של שתי נקודות וכוללת מערכת חכמה 	 

של הדפסה וחיתוך כך שמופיעים סימני החיתוך
בין 4-6 ערוצי צביעה	 
ארבעה אזורי ואקום לבחירה המבטיחים אחיזה יעילה ללא תנועת הפריטים וכן 	 

יכולת הדפסה בגדלים שונים באותו הזמן

MODE מ"ר בשעה
 Express 198
 Production 48
High Quality 25

MODE מ"ר בשעה
 Express 107
 Production 27
High Quality 13

MODE מ"ר בשעה
 Production 28
High Quality 23
Super high-quality 20

MODE מ"ר בשעה
 Production 43
High Quality 36
Super high-quality 30

MODE מ"ר בשעה
 Production 39
High Quality 32
Super high-quality 28

MODE מ"ר בשעה
 Production 30
High Quality 25
Super high-quality 21

BIGJET UV 2031Ids

BIGJET UV 2031iPM

BIGJET UV 2031iPS

BIGJET UV 2031iSM
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R2R
מכונות הדפסה roll-to-roll תוכננו ועוצבו על מנת שתוכלו לייצר פתרונות שילוט פנים וחוץ ברמה הגבוהה ביותר. מדפסות אלו 

מעוצבות למשעי וכוללות מכניקה מדויקת, יציבות, חיישני בטיחות, ראשי הדפסה לינאריים שמדפיסים תוך כדי תנועה, הגנה 
אלקטרונית מפני גלישת דיו ומערכת ניקוי אוטומטית. לכל מדפסת גלילים התכונות הייחודיות לה והיישומים שיספקו לעסק שלכם את 
המענה המדויק. הטיפול המעולה שלהן במדיה, השימוש הנוח והפשוט ומגוון הטכנולוגיות שמוטמעות Built In, הוא שמבטיח תוצאות 

ברמה אחת מעל כולם.

High Volume

    EFI -  Vutek Q3r/Q5r    

מדפסות מהירות במיוחד!

מדפסות באמצעותן ניתן לבצע תהליך הדפסה מלא 
החל מRIP ועד למוצר המוגמר באותה פלטפורמה

מדפסות בעלות מגוון רחב ביותר של אפליקציות אפשריות - לבן נקי, הדפסה דו 	 
צדדית, טקסטיל ועוד

למדפסות אלו איכות מעולה של הדפסת דיו לבן בשכבה אחת או מספר שכבות 	 
וניטור אוטומטי של איכות ההדפסה לזיהוי פגמים בהדפסה ולהתרעה מראש בפני 

המפעיל

       EFI -  Vutek 3r/5r+    
יכולת הדפסה בשכבות מרובות והדפסה מתקדמת של לבן 	 
אפשרויות הדפסה על מגוון רחב של חומרים גמישים וקשיחים	 
אפשרות חיתוך בתוך הקווים, והדפסה דו צדדית אוטומטית	 

מהירות
VUTEK Q3r - מהירות עבודה עד 558 מ"ר בשעה
VUTEK Q5r - מהירות עבודה עד 672 מ"ר בשעה

מהירות
+VUTEK 3r   -  מהירות עבודה עד 406 מ"ר בשעה
+VUTEK 5r   -  מהירות עבודה עד 487 מ"ר בשעה
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MODE מ"ר בשעה לוחות בשעה
High Quality 120 55

MODE מ"ר בשעה לוחות בשעה
High Quality 120 55

 Mid Volume

    EFI - Vutek D3r/D5r    
יכולת הדפסה בשכבות מרובות והדפסה מתקדמת של לבן	 
אפשרויות הדפסה על מגוון רחב של חומרים גמישים וקשיחים	 
אפשרות חיתוך בתוך הקווים, והדפסה דו צדדית אוטומטית	 
 	 m204 מהירות עד ,)width( עד 350 ס"מ רוחב הדפסה פנימי – Vutek D3r

בשעה
Vutek D5r – עד 520 רוחב הדפסה פנימי )width(, מהירות עד m285 בשעה	 

 Wide Format

     EFI PRO 32r+    
מדפסת בעלת רוחב הדפסה 3.2 מטר ומהירות הדפסה עד m207 בשעה	 
4 צבעים להדפסה )CMYK( עם אפשרות ללבן לביצוע עבודות נוספות	 
טכנולוגית ™UltraDrop  – ראשי דיו של שבעה פיקוליטר עם גודל טיפה משתנה 	 

)grayscale(
הדפסת טקסט ברזולוציה כה גבוהה עד כי ניתן לקרוא טקסט בגודל שלוש נקודות	 
ייבוש באמצעות נורות LED לצריכת חשמל נמוכה ולהדפסה על חומרים דקים 	 

ורגישים לחום
 	Fiery מובנית של RIP תוכנת

     BIGJET  - UV RTR iP3300M / iS3300m    
מדפסות חזקות עם איכות ייצור גבוהה ברוחב הדפסה עד 3.2 מטר, קוטר גליל 	 

80 מ"מ
מתאימות לשילוט פנים וחוץ	 

מהירות
VUTEK D3r - מהירות עבודה עד 204 מ"ר בשעה

מהירות
VUTEK D5r - מהירות עבודה עד 285 מ"ר בשעה

VUTEK D3r

VUTEK D5r

MODE 4 צבעים
מ"ר בשעה

Production 104
 Quality 52
High Quality 44

BIGJET UV RTR iP3300M

BIGJET UV RTR iS3300M



דפוס דיגיטלי

עולם האופנה ועיצוב הפנים מתרחב ואתו השימוש במדפסות דיגיטליות עבור טקסטיל, עקב נוחות השימוש, כדאיות תפעולית ואיכות 
התוצאות. 

שימוש במדפסות דיגיטליות בתחום הטקסטיל מאפשר להשתמש בטכנולוגיות המתקדמות ביותר בפרודוקטיביות גבוהה ובכך 
להעלות את האיכות בתחום זה באופן משמעותי  ואת שביעות רצון הלקוחות.

High Volume

מדפסות דיגיטליות למוצרי שילוט - דגלים, באנרים ואביזרי תצוגה )גם תאורה אחורית(.
במדפסת אלו ניתן להדפיס גם על נייר סובלימציה וגם על בד ולעבור בקלות בין חומר גלם אחד לשני

EFI VUTEK FABRIVU 180/340, 340i, 520    
4 צבעי הדפסה עם סולם צבעים רחב וצבע עמוק רווי עבור גרפיקות יוצאות דופן	 
רזולוציה גבוהה במיוחד – dpi2400 ו-4 גווני אפור עם 4pL -18pL גדלי טיפה משתנה	 
ההבדל בין המדפסות הינו ברוחב ההדפסה	 

EFI POWER 340    
רוחב 3.4 מטר, 16-32 תצורות של ראשי הדפסה, 4 צבעי הדפסה עם סולם 	 

צבעים רחב ואחידות הדפסה גבוהה לקבלת צבעוניות עמוקה ורוויה
טכנולוגיית "sticky belt" המבטיחה הדפסה מושלמת ואחידה במהירות גבוהה 	 

וללא קמטים על מגוון רחב של חומרים

EFI COLORS 340    
מדפסת ברוחב 3.4 מטר עם איכות תמונה יוצאת מהכלל 	 
אפשרות ל -  8, 16 ו- 24 תצורות של ראשי הדפסה, 4 צבעי הדפסה עם סולם 	 

צבעים רחב ואחידות הדפסה גבוהה לקבלת צבעוניות עמוקה ורוויה
רזולוציה גבוהה במיוחד –עם 4 גווני אפור עם 4pL -18pL גדלי טיפה משתנה	 
טכנולוגיית "sticky belt" המבטיחה הדפסה מושלמת ואחידה במהירות גבוהה 	 

וללא קמטים על מגוון רחב של חומרים

R2R

הדפסת טקסטיל

14

MODE מ"ר בשעה
 Production 200
High Quality 132

MODE מ"ר בשעה
 Production 250
High Quality 165

MODE מ"ר בשעה
 Production 250
High Quality 83

VUTEK FABRIVU 180VUTEK FABRIVU 340VUTEK FABRIVU 340iVUTEK FABRIVU 520

MODE 16 ראשים
מ"ר בשעה 

32 ראשים 
מ"ר בשעה 

 Production Quality 782 1564
 POP Quality 408 816
 High Quality 204 408

MODE 8 ראשים
מ"ר בשעה 

16 ראשים 
מ"ר בשעה 

24  ראשים 
מ"ר בשעה

 Production Quality 765 850 800
 POP Quality 405 450 428
 High Quality 206 230 218

MODE מ"ר בשעה
 Production 242
High Quality 157



Wide Format

 TELEIOS HEXA    
מדפסת להדפסה ישירה על בדים עם שישה צבעים. 

המדפסת מאפשרת לייצר מגוון רחב של מוצרים ביניהם: טקסטיל לבית, דגלים, 	 
גגוני הגנה משמש ועוד

מערכת הזנת בד ייחודית שמאפשרת עבודה קלה ויעילה, איכות מעולה של 	 
הדפסה על בד ארוג וכן על בד בעל אלסטיות נמוכה לייצור דגלים, בק-ליט, 

וילונות, מצעים ועוד
יציבות צבע מעולה ועמידות גבוהה במים כך ששלטי הבד יהיו עמידים למים 	 

וייראו טוב בשני הצדדים
בהדפסה מתקבלים גווני אדום עשירים שמושכים את העין, שחור עמוק וסגול 	 

מלכותי
רזולוציה של 600dpi עם טכנולוגית greyscale אמיתית. הגרסה האחרונה 	 

של ראש ההדפסה מגיעה עם 1.280 נחירי צבע לכל צבע וgreyscale מלא, 
שמאפשר הדפסה במהירות של 185 מטר רבוע בשעה    

 PAPYRUS GRANDS    
מדפסת המדפיסה על ניירות סובלימציה וישירות על בדים

ניתן לעבור בין חומרי הגלם בקלות

3.3 מטר רוחב )width( ו- 6 צבעי סובלימציה. מהירות הדפסה גבוהה של 96 	 
dpi 1200 מטר לשעה ורזולוציה גבוהה של

ללא cooling effect במדפסת הודות למייבש בעל 3 רמות ומערכת גלילים 	 
פנאומטית לשמירת מתיחות הבד 

15

MODE מ"ר בשעה
 Express 72
 Production 50
High Quality 38

MODE מ"ר בשעה
   High Productivity 96
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HP DesignJet Z6 PostScript    

רוחב 24 אינץ' / 44 אינץ'  

חדות הדפסה גבוהה )HD( של קבצים מורכבים ביותר, תוך 
שימוש מופחת בדיו.   

6 צבעים	 
הדפסה מדויקת המאפשרת להבחין באופן ברור בפרטים העדינים ולזהות 	 

ניגודיות בצבע בזכות ראשי הדפסה חדשים בעלי רזולוציה גבוהה מאוד  
 	 HP אין צורך בצבעי דיו לייט - בזכות טכנולוגית הטיפה הכפולה של
מעברי צבעים חלקים אפילו בשילובי צבעים מאתגרים בזכות בקרת הפיקסלים 	 

HP של
 	HP Vivid Photo Inks צבעים עמידים בפני מים ודהייה בזכות דיו מסוג
הדפסה ברזולוציה של dpi 2400 במהירות גבוהה ב- 20% מהמתחרים בזכות 	 

HP של HD ראש דיו
קיימת אופציה לתוספת חותך אנכי )ב44 אינצ' בלבד(	 

 HP DesignJet Z9 +   

רוחב 24 אינץ' / 44 אינץ'  

מדפסות לתמונות מקצועיות במהירות ובפשטות, באיכות 
גבוהה יותר תוך שימוש מופחת בדיו.

9 צבעים 	 
טכנולוגית הטיפה הכפולה של HP מבטלת את הצורך בצבעי דיו לייט	 
בקרת הפיקסלים של HP מאפשרת מעברי צבעים חלקים אפילו בשילובי צבעים 	 

מאתגרים
בזכות דיו מסוג RGB HP Vivid Photo ומכשיר הספקטרופוטומטר המצורף 	 

מגיעים לסולם צבעים רחב
 	 HP Gloss Enhancer מראה ברק אחיד בכל תמונה - בזכות שדרוג המדפסת ב

)מגביר ברק(
ניתן להמשיך ולעבוד עם תוכנת ה-RIP הקיימת ללא פגיעה בתהליך העבודה 	 

הנוכחי
ראש דיו HD של HP המאפשר הדפסה ברזולוציה של dpi 2400 במהירות גבוהה 	 

ב- 20% מהמתחרים

מדפסות גרפיות בפורמט רחב

מדפסות בעלות חותך אופקי אוטומטי המאפשר לעבור להדפסה הבאה ללא עיכובים 
קיימת אופציה לתוספת חותך אנכי )ב44 אינצ' בלבד(
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מערכות גימור

20

שולחנות ופלוטרים לחיתוך, מדויקים ופרודוקטיביים

F סדרת    

שולחנות חיתוך היברידים – לחיתוך גלילים וקשיחים
שולחנות חיתוך היברידים - לחיתוך גלילים וקשיחים - דיוק ויכולת הזזה של גלילים וחומרים במכונה	 

אפשרות לשלושה כלי חיתוך שונים בו זמנית על גבי השולחן	 

שלל כלי חיתוך וכרסום המזוהים אוטומטית על ידי המכונה 	 

מנגנון משיכת חומרים לצורך עבודה רציפה	 

בקרת עומק אוטומטית )ADC( – כיוון אוטומטי של קצה הסכין לגובה השולחן	 

בטיחות מירבית באמצעות מערכות קרן לייזר המקיפות את השולחן ושולטות באזור התנועה	 

מצלמה מובנית לסריקת העבודה	 

מערכת וואקום לייצוב המשטחים הנחתכים	 

תוכנת בקרת תנועה לשליטה מלאה המופעלת באמצעות מסך מגע	 
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S1 סדרת    

פלוטרים אמינים, מהירים, יעילים ובעלי טכניקות עבודה 
עדכניות

פלוטרי חיתוך R2R מסדרת SUMMA S1 הם הפתרון המקצועי הטוב ביותר 
לחיתוך מגוון חומרים כמו ויניל וחומרים רכים אחרים.

 
סדרת זו תוכננה במיוחד לשימוש נוח וקל

OPOS .1 - מערכת חיישנים מתוחכמת: 
מפצה על חריגות הדפסה	 
מגדילה את מהירות קריאת סימני החיתוך	 
מאפשרת חיתוך מדבקות קטנות בדיוק רב	 

2. סכין גרירה יעיל המאפשר לחץ של עד 600 גרם וחיתוך למינציה בקלות. 
3. מערכת המעקב המפורסמת של SUMMA מאפשרת לבצע רצף פעולות וחיתוך 

מלא של גליל באורך 8 מטר ללא טעינה. 
4. הגלילים אשר אוחזים את גליל ההדפסה מצופי טיטניום ומאפשרים עבודה 
אינטנסיבית במשך שנים ארוכות יחד עם תוכנת המעקב הטובה ביותר בשוק.

5. אפשרות מתקדמת של קריאת נתונים תוך כדי החיתוך במטרה להקטין 
משמעותית טעויות אנוש והתערבות המפעיל. 

6. שילוב מושלם של הנדסה,  תוכנה מתוחכמת )GoSign( ואפשרויות שיפור היוצרות 
תוצאת חיתוך מושלמת

מגוון הדגמים ורוחב הדפסה מקסימלי
S One D160   –  רוחב 158 ס"מ

S One D60   – רוחב 59 ס"מ
S One D140   – רוחב 138.5 ס"מ
S One D120   – רוחב 123.5 ס"מ

 – S One D140FX

אורך גליל: בכל הפלוטרים מקסימום 50 מטר	 
דגם S One D140 FX מכיל מיקום קבוע של הרולר, כלומר, כל גודל של שלט 	 

מדיה יכול להטען עליו  אבל לא ניתן להקטין את השוליים 



מערכות גימור
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 S2 סדרת    

פלוטרים מתקדמים המיועדים לכמות חיתוך גדולה 
ולגרפיקות מורכבות. 

טכנולוגיה מתקדמת בשליטה ודיוק חיתוך. 
ניתן לבחור בין שלושה ראשי חיתוך

 
מידות לבחירה

D- SERIES : סכין נגררת	 
S2 D75 – רוחב חיתוך מקסימלי 74.2 ס"מ	 
S2 D120 – רוחב חיתוך מקסימלי 120 ס"מ	 
S2 D140 – רוחב חיתוך מקסימלי 135 ס"מ	 
S2 D160 – רוחב חיתוך מקסימלי 158 ס"מ	 

T- Series : סכין טנגנציאלית מסתובבת לחיתוך מדויק
פלוטר חיתוך T160 - רוחב חיתוך מקסימלי: 158 ס"מ	 
פלוטר חיתוך  T130 - רוחב חיתוך: 120 ס"מ	 
פלוטר חיתוך T140 - רוחב חותך: 135 ס"מ	 
פלוטר חיתוך T75 - רוחב חיתוך מקסימלי: 76 ס"מ	 

OPOS CAM
מודל משודרג עם מצלמה המתאים 

לסכיני TANGENTIAL בלבד

T- SERIES
TANGENTIAL ראש חיתוך

סכין שחותכת בעוצמה ובדיוק רב יותר

  D SERIES
סכין חיתוך נגררת

מיועדת לחיתוך כמות גדולה ובמהירות
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מכונות הדבקה אוטומטיות במגוון תחומים

דפוס – אריזות – תצוגה – ריהוט

אפשרויות הדבקה
אפליקציות אפשריות )כאלו שדורשות דבק קר וכאלו שדורשות דבק חם(

קופסאות )קטנות וגדולות( – מחברות – מעטפות – פולדרים - POS  - דוגמאות – 	 
סטנדים לתצוגה  - ועוד

חומרי גלם 
קרטון – נייר - קצף foam( – PVC -  PP( - חומרי גלם מעורבים  - ועוד	 

כמויות הדבקה
מיחידה אחת גדולה ועד אלפי יחידות קטנות, בהתאם לצורך ולמכונה	 

שיטות הדבקה
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Felix Gluer יתרונות ההדבקה האוטומטית של
מהירות הדבקה גבוהה	 
אחידות 	 
חזרתיות	 
תהליך עבודה רציף 	 
נוחות עבודה	 
הפחתה משמעותית בעלויות הדבק: 	 
בזכות מהירות ההדבקה הגבוהה ויכולת החזרתיות המאפשרות לייצר 	 

אותה כמות בפחות זמן )הגדלת כמות הייצור(
איכות גבוהה של תהליך אוטומטי ליישום דבק בזכות מספר תכונות:	 

	 יכולות יישום מצוינות של הדבק
	 יכולת לעצור במדויק את הזרקת הדבק
	 אפשרות שליטה במכונה
	־כלי חישוב של התוכנה המאפשר יכולת גבוהה של חזר

תיות מלאה בכל סוג של אלמנט הדבקה

חדש ! מכונת הדבקה לתחום הריהוט
מכונת הדבקה במיוחד לתחום הריהוט, אשר מאפשרת ליצור תהליך 	 

עבודה רציף, נוחות עבודה בהנחת לוחות הריהוט על מכונת ההדבקה, 
מגוון ראשי הדבקה לאפליקציות שונות



חומרי גלם לדפוס דיגיטלי
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ניירות המתאימים להדפסת תמונות מצולמות, פוסטרים וגרפיקות אחרות.
יחס מצוין של עלות מול ביצוע.

ניירות ILFORD  משלבים רמות ביצוע גבוהות, התאמה למדפסות בפורמט רחב, התייבשות 
מהירה וידידותיים לסביבה. 

הניירות זמינים בדפים או בגלילים באורך 30 מטר.
.PEFC מאושרים

סוגי ניירות: 
 	Galerie
 	Fine Art Solutions
 	Omnijet Studio
 	Commercial Wide Format
 	Ilfochrome
 	Ilford Cameras

ניירות צילום ואומנות 

.ILFORD הינה חברת בת של Tecco
מציעה סדרות נייר לצילום דיגיטלי באיכות גבוהה, צבעוניות אמינה ויכולת ייבוש מהירה.

סדרות: 
Fine Art – נייר רך נטול אסיד	 
Photo - סדרת ניירות צילום מט, משי, גלוס	 

ILFORD
או
TECCO

דברו איתנו 
ונייבא לכם כל 

נייר שתרצו
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אנחנו מציעים: חומרי גלם ושירותי ייעוץ בתחום בקרת הצבע

Color Proof  הינו הדפסת דוגמא שנועדה לוודא שהמוצר יצא בדיוק כפי שאתם מצפים. 
זהו חלק אינטגרלי מתהליך בקרת צבע שהינו שלב קריטי בתהליך ההדפסה לקבלת 

תוצאה מושלמת ומשביעת רצון מבחינת הלקוחות שלכם. 
Proof איכותי ייתן ללקוחותיכם אינדיקציה אמיתית איך ייראה הגוון הספציפי לפני הירידה 

לדפוס, וימנע תלונות והוצאות מיותרות.

לחברת קולורטק שני מותגים ברמת איכות מאוד גבוהה:
 	GMG CERTIFIED PROOF PAPER
 	COLORTEK CERTIFIED PROOF PAPER

תחום עיצוב הפנים עובר מהפיכה כאשר עולמות הדפוס נכנסים אליו ומאפשרים 
פתרונות בהתאמה אישית

בקולורטק  מגוון טפטים, מדבקות ושטיחים להדפסה.

    DreamScape   
מותג אמריקאי לחיפויי קיר באיכות מעולה בהדפסה דיגיטלית בפורמט רחב, מוביל 

בייצור חיפויי קיר מסחריים.

מגוון חומרי גלם עבור גרפיקות לחיפויי קיר עם מעל 20 מרקמים שונים	 
מגוון גדלים	 
13 מרקמים של לבן	 
אפקטים מיוחדים: זוהרים, מטליים, משטחים חלקים עבור התאמת מרקמים וציפוי 	 

עם אפקטים נוצצים ועוד
מגוון רחב של טפטים לקירות, רצפה ודלפקים	 

    Printing carpets    
מותג הולנדי של שטיחים להדפסה המתאימים למדפסות Solvent, מדפסות דיגיטליות 

וסובלימציה.

Loop Pile מכיל בד סינטטי ארוג חזק ויציב, אמין וקשה לשחיקה.

מידות :הנפוץ ביותר הוא  x 2.00 / 4.00 / 5.00 25.00 מטרים, אך ניתן לספק במגוון 
מידות נוסף.

PROOF -  נייר הגהת צבע

טפטים, מדבקות, שטיחים בהתאמה אישית
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מניפות הצבעים והקטלוגים של Pantone מהווים את הסטנדרט לתעשיית הדפוס והגרפיקה בכל הנוגע לבחירה, אפיון, התאמה 
ובקרה של צבעים בהדפסה. הפיתוח מעניק למעצבים ולאנשי דפוס יכולות חדשות באמצעות תכונות ייחודיות כגון סידור צבעים 

כרומטי, שהופך את הבחירה לאינטואיטיבית יותר. הסדרה כוללת 336 צבעים הנוספים למבחר של 1,677 צבעי פנטון. תוכנת ניהול 
הצבעים החדשה של פנטון הכלולה בכל המוצרים מאפשרת לכם לעדכן באופן מידי את היישומים המשמשים לעיצובים שלך ולכלול 

בהם את הצבעים החדשים.

גרפיקה ודפוס	 
)FHI )Fashion, Home & Interiors  - תחום הטקסטים והעיצוב	 
פלסטיק	 
ערכות המכילות מספר מניפות יחד	 

FORMULA GUIDE - המניפה הפופולארית ביותר	 
 	.Coated, Uncoated, Set– המכילה 3 אופציות BRIDGE סדרת
מניפת צבעי פנטון	 
צניפת צבעים מטאליים	 
צבעי פסטל וניאון	 
גווני עור	 
צבעי פרימיום	 
ספר צ'יפים נתלשים )על נייר מצופה ולא מצופה(  - ניתנים לתלישה והשארת 	 

דוגמא אצל הלקוח

מניפת צבעי פנטון לאופנה, מוצרים לבית, עיצוב פנים	 
צבעי פנטון לטקסטיל	 
דוגמאות צבעי פנטון על בד	 
דפי מילוי לצבעי פנטון וטקטסיל	 
ערכות לדוגמא	 
 	Essentials ערכת מניפות פנטון
ערכת מניפות למיתוג, עיצוב ושילוט	 
ערכת מניפות  ארוזות בתיק מעוצב ונוח לנשיאה לכל מקום	 

 Pantone תחומי מניפות הצבע של

מגוון מניפות לגרפיקה ודפוס

מגוון מניפות לתחום הטקסטיל והעיצוב

)FHI -  Fashion, Home & Interiors(

ובנוסף...
תוכנות, מדבקות מדידת תאורה ותאי תאורה
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מגוון מניפות לתחום הטקסטיל והעיצוב

)FHI -  Fashion, Home & Interiors(
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תוכנות לניהול ובקרת תהליכי עבודה ודפוס 
מטרת התוכנות לאפשר ללקוחות עבודה קלה ויעילה בניהול הדפוס ובכך לחסוך מחד ולהרוויח מאידך יותר כסף.

    המשתמש במרכז
Fiery מחויבת להעניק קלות שימוש ותקשורת קלה המותאמת למגוון רחב של 	 

  Fiery תפקידים – מנהל תפעול, מנהל ייצור, דפסים ועוד. כחלק ממחויבות זו
מספקת למשתמשים פלטפורמות למידה קלות ממיטב המומחים ופורומים בהם 

המשתמשים חולקים מידע

    מהימנות
Fiery  מספקת שירות 24/7 לכל לקוחותיה, מהמפעל הגדול ביותר ועד המשתמש 	 

או הדפס שנמצאים בקו הייצור

    אפשרות הרחבה
Fiery מאפשרת להרחיב את השימוש בה ככל שהעסק גדל וצרכי העסק משתנים	 

    התאמה
Fiery מותאמת לכל מה שיש בפס הייצור של המפעל/בית דפוס מתוכנות ועד 	 

מוצרים משלימים

    ביטחון
אבטחת מידע מושלמת	 

תוכנה על בסיס מספר יסודות

בטחוןהתאמהאפשרות הרחבהמהימנותהמשתמש במרכז
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    צבעים ותמונות
הטכנולוגיה הטובה ביותר ליצירת דיוק, אפקטים ועקביות של הצבעוניות כדי 	 

לעמוד בציפיות המעצבים 

    תהליך ייצור פרודוקטיבי
ביצועי תהליך עבודה שממקסמים את הייצור – עבודה מהירה מאוד של התוכנה, 	 

תוכנות נוספות שמאפשרות לFiery לעבוד במהירות אדירה ועוד.. 

    ניהול
ניהול נכון משדרג באופן משמעותי את יכולות הייצור של המפעל או בית הדפוס. 	 

Fiery מספקת כלים לשדרוג משמעותי של הקדם דפוס, ההכנות לדפוס ועוד, 
בעזרת חידוש תמידי של התוכנות ועוד מגוון רחב של כלים 

כל אלו מאפשרים ללקוחות שלנו לשדרג משמעותית את תהליכי הייצור שלהם כך 	 
שהם יכולים לייצר כמות גדולה יותר ביעילות רבה יותר

    תקשורת
Fiery היא תוכנה ורסטילית המתאימה לכל מערכת אמינה	 
המדפסת של המפעל או בית הדפוס אינה עומדת בפני עצמה אלא קשורה לאתר 	 

WEB, ל MIS, לאפליקציות שונות ועוד. Fiery מקשרת בין כולם בצורה מושלמת 
כך שתהליך הייצור מהיר יותר, ישנן פחות טעויות בתהליך ולא מתבזבז זמן 

בתהליך

 Fiery תחומי החדשנות של

תהליך ייצורצבעים ותמונות
פרודוקטיבי 

תקשורתניהול
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    Fiery XF 7 תוכנה לניהול תהליך הדפסה במדפסת 
      דיגיטלית 

תוכנה הכוללת מרכז שליטה לכל תהליכי המדפסת הדיגיטלית. 
תוכנה זו מתחברת בו זמנית ובקלות למגוון שרתים נוספים של   
 .Fiery XF ומחברת מספר מדפסות למרכז שליטה אחד  Fiery

Fast RIP של Fiery זמין עכשיו גם עבור מרכז שליטה זה, מאיץ את תהליך הייצור 	 
פי 5 בממוצע

רמות אוטומציה שמתאימות לכולם	 
ממשק שימוש הניתן להתאמה אישית בהתאם לצרכי הלקוח	 
ממשק זה, עטור פרסים, מקצר את עקומת הלמידה ובכך מייעל את תהליך 	 

הייצור
שילוב מנצח של ניהול צבעים בטכנולוגיית ICC, חזרתיות מתוחכמת, 	 

ואופטימיזציה בתהליך הצבע מייצרים תוצאת צבע מעולה
הגדלת רווחים בזכות תהליך הדפסה חלק ויעיל	 

    Fiery Color Profiler Suite  - תוכנה לניהול צבע 
      וספקטרופוטומטר 

תוכנה למערכות דפוס המספקת אינטגרציה בין ניהול צבעים פונקציונלי ובין 	 
שליטה באיכות

תוכנה זו מרחיבה את יכולות הצבע של מדפסות מבוססות Fiery  בעזרת כלים 	 
מתקדמים ביותר לניהול צבע, המתאימים ליצירת פרופיל, בדיקה, עריכה, 

אבטחת איכות ושיפור התוצר הסופי
פונקציות מודולריות מבטיחות דיוק ועקביות בעיצוב, בהדפסה ובאפליקציות 	 

 ROIמשרדיות על גבי מגוון רחב של מצעים, תוך הגדלת הרווחיות וה

Fiery מגוון תוכנות הניהול של

הדגמה
און ליין

רוצים לראות הדגמה 
של התוכנה?

צרו עמנו קשר ותוכלו 
לקבל הדגמה במשרדכם.
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  Fiery JobFlow

תוכנת אוטומציה עבור תהליכי עבודה מתוכננים מראש בכדי להכין קבצים להדפסה

?Fiery JobFlow למה כדאי לכם להיעזר ב
  
בכדי לייצר תהליכי עבודה תוך מספר דקות ולהשתמש . 1

בתהליכים אלו שוב ושוב ובכך לחסוך זמן ולהרוויח יותר כסף. 

 

בכדי ליצור אוטומציה קבועה לתהליכי העבודה הנפוצים . 2
ביותר במפעל/בית הדפוס ובכך לפנות זמן לעובדים 

לפעילות אחרת.

 
בכדי לייעל את תהליך העבודה ולהימנע מהפתעות 'יקרות'.. 3

בכדי להגביר את מעורבות הלקוחות ובכך לצמצם את צווארי   .4
הבקבוק בתהליך, לזרז את אישורי הלקוחות בשלבים השונים 

ולזרז את תהליך הייצור.

 

בכדי לשלוט בתהליך העבודה כל הזמן, גם כאשר לא   .5
נמצאים במקום העבודה.

         כך ניתן לדעת במהירות על בעיות ולטפל בהן במהירות. ניתן 
לבחור את התקלות שרוצים להיות מיודעים עליהם.

 

כדי להשתמש בפתרונות אחרים מותאמים לצרכים בתהליך   .6
הייצור. הרחבת תהליכי העבודה הפונקציונליים בעזרת גורם 

שלישי בכדי להגביר את יכולות המכונה.
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Colortek הינה בין החברות הראשונות והמובילות בארץ 
בתחום 'ניהול ובקרת צבע בדפוס דיגיטלי' אשר נותנת 

מענה כולל לתחום זה. 

על מנת לבצע במפעל הדפוס תהליך בקרת צבע, אין זה מספיק לרכוש תוכנה ומכשיר 
מדידה בלבד אלא יש לבצע גם תהליכי הכשרה למידה והטמעה  לצורך הצלחת התהליך. 

חברת קולורטק הינה היבואנית הבלעדית של חברת X-Rite Panton ישראל, החברה 
המובילה בתחום הדפוס, באפיון צבעים ובפיתוח מכשירים למדידה, בקרה והתאמת 

צבעים. 

    מערכת הגהת צבע "אייריס" 
מערכות הגהת צבע נותנות לבתי הדפוס ולכל מי שעוסק בתחום הצבע מענה במספר 

תחומים.

אישור צבע - Proofing - אישור צבעוניות לפני מעבר להדפסה	 

המרת צבע  - Color Conversion - המרה של האלמנטים השונים בצורה המותאמת 	 
להדפסה הסופית

 	Prototype Proofing אישור אב טיפוס

Colortek החברה הוותיקה והמנוסה ביותר 
בתחום בקרת הצבע מציעה לכם 

פתרון מלא לתהליך הבקרה 
הכולל מדפסת, תוכנה, נייר, מכשירי 

מדידה, ליווי והדרכה מקצועיים

ניהול ובקרת צבע דפוס דיגטלי 

כלים לניהול
ובקרת צבע

למידת ויישום
תהליכי

הטמעה נכונים

הדרכה
והשתלמויות

ייעוץ וליווי
מקצועי
בתהליך
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Colortek הינה מחלוצי תחום בקרת הצבע בעולם, במהלך השנים הטמיעה מערכות 
הגהת צבע שהינן לב מחלקת הקדם דפוס בבתי הדפוס המובילים בישראל:

Colortek מייצגת חברות בינלאומיות מובילות ביניהן:

EFI FIERY )תוכנות ניהול ובקרת צבע(	 

 	 GMG

 	HP מדפסות

    ערכות כיול צבע 

	i1 pro 3 plus family/i1 pro 3 family X-Rite
ערכה לניהול צבע שנועדה לכיול ויצירת פרופילים עקביים בכל הצגים והמדפסות 

ומאפשרת למקסם את הרווחיות ולחסוך בזמן, דיו ונייר. בנוסף, הערכה משלבת בין חומרה 
ברמה בינלאומית לתוכנה מקצועית בכדי לספק את רמת ניהול הצבע הגבוהה ביותר עבור 

תמונות. 

 	 Basic, Photo, Publish גרסאות    i1 pro 3 family X-Rite

 	 Basic, Photo, Publish גרסאות    i1 pro 3 plus family X-Rite

	X-Rite i1 Publish/i1 Publish Pro 3 תוכנות
מבטיחות דיוק בצבע מרגע הדגימה ועד להדפסה

מחפשים כיול צבע בין המסך להדפסה, התאמה בין מכונות דפוס שונות שתוצאת 
ההדפסה תהיה זהה ?

ערכות חומרה ותוכנה המהוות פתרון מושלם ליצירת פרופיל צבע מדויקים בקלות 
ובמהירות רבה למצלמות, מסכים, מקרנים דיגיטליים, סורקים מדפסות RGB כמו גם דפוס 
 - Color Conversion -  ודפוס דיגיטלי עם צבעים מרובים .המרת צבע CMYK קונבנציונלי

המרה של האלמנטים השונים בצורה המותאמת להדפסה הסופית.

עקביות 	 

ערכות אלו נועדו לכיול ויצירת פרופילים עקביים בכל הצגים והמדפסות 

מקסום רווחיות 	 

העקביות תאפשר לכם למקסם את הרווחיות ולחסוך בזמן, דיו ונייר. 

רמת ניהול צבע הגבוהה ביותר 	 

הערכות משלבות בין חומרה ברמה בינלאומית לתוכנה מקצועית בכדי לספק את רמת 
ניהול הצבע הגבוהה ביותר עבור תמונות. 
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    מערכות סריקת צבע 

	X-RITE PANTONE מערכות סריקה מבית 
יותר מכונות + יותר חומרי גלם = יותר מדידות .. לכן ..	 

מערכות סריקה  מאפשרות לבצע בקלות רבה מדידות צבע בתדירות גבוהה, 	 
בכדי לשמור על פרופילי צבע מעודכנים.  בסביבות ייצור מקצועיות כגון עיבודי 

תמונות, הדפסות בפורמט גדול, הדפסות של גרפיקות מיוחדות והדפסות 
דיגיטליות במהירות גבוהה, חובה לבצע מדידות צבע כאלו, ולכן זה אידיאלי

	מערכת סריקת צבע אוטומטית
X-Rite i1iSis 2 / X-Rite i1iSis 2XL     

כלים אוטומטיים אידיאליים לזירוז יצירת פרופיל צבע למדפסות, תומכים בתקני 
 .M1 המדידה

המערכת קלה לתפעול, נוחה ומהירה, מספקת מדידות צבע, תוצאות סריקה מצוינות 
בזמן קצר ותואמת לתקני ISO האחרונים.

 	  A4/ Letter מידות – X-Rite i1iSis 2

 	Tabloid/A3 מידות – X-Rite i1iSis 2 XL

יתרון – מהירות גבוהה מאוד

	X-Rite i1iO מערכת סריקת צבע אוטומטית
זרוע מדידה רובוטית אוטומטית, מהירה, שמעניקה תוצאות עקביות ואמינות 	 

של יצירת פרופיל צבע בקלות. אידיאלית לצלמים, מעצבים ודפסים שמעוניינים 
להאיץ את תהליך מדידת הצבע, לוותר על קריאת הצבע הידנית ולהפוך אותה 

לאוטומטית 

היתרון – מותאם לחומרי גלם עבים )ולא רק נייר וקרטון( 	 
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COLORCHECKER     
        טבלת צבעים לכיול למצלמות

	  סדרה טבלאות וכרטיסי צבעים לכיול מצלמות מבית 
 X-RITE PANTONE       

חברת קולורטק הינה היבואנית הבלעדית של חברת X-Rite לישראל, חברה 
המתמחה בפיתוח מכשור בתחום בקרת והתאמת צבע.

ישנן 4 סדרות
קלאסי	 
 	Grayscale
 	Video
 	Mini

X - RITE EXACT    

	eXact Advanced ספקטרופוטומטר ידני
דגם זה עונה על הדרישות הספציפיות של חדר הדיו, מעבדות בקרת איכות, 	 

ושותפים נוספים לייצור אשר חייבים להגיע לאיכות הגבוהה ביותר. המכשיר 
כולל פונקציות מתקדמות כדי שתהיה לו האפשרות להעריך דיו ונייר לפני 

ובמהלך ההדפסה.

	 X-Rite eXact Standard ספקטרופוטומטר ידני
ספקטרופוטומטר זה מיועד עבור דפסים אשר מעוניינים להבטיח הדפסה 	 

מדוייקת בצבעי CMYK כמו גם בצבעי פנטון.

	X-Rite eXact Basic Plus דנסיטומטר- מדידת צבע
 	 CMYK דנסיטומטר זה הוא הבחירה האידיאלית לאלו שמדפיסים בצבעי

וצריכים לבחון את הדנסיטי )צפיפות הצבע(. מכלול יכולותיו ויעילותו הינו 
עצום, באמצעותו ניתן לשדרג את תהליכי ההדפסה והאריזה ולהשיג דיוק 

ועקביות בצבע לכל אורך תהליך ההדפסה.

	 X-Rite eXact Basic דנסיטומטר- מדידת צבע
דנסיטומטר זה הוא המכשיר האידיאלי עבור דפסים שזקוקים למכשיר פשוט 	 

לשליטה בצבע. דגם זה מוגדר כדגם ב "רמת כניסה" )entry-level( שתוכנן 
במיוחד לעבודות ב - CMYK ומאפשר לך להשיג ולשמר צבע מדויק לאורך כל 

התהליך.

    תאורה תקנית  
תאורת אור יום תקנית על פי תקני ISO - תאורת קיר, תאורה עילית, תאי 	 

תאורה נייחים וניידים ייחודיים – כל אלו ישפרו משמעותית את בקרת הצבעים 
במגוון רחב של חומרים בתעשיית הייצור.

זקוקים להתאמה אישית 
בתחום התאורה?

התקשרו ונתאים לכם  את 
התאורה התיקנית המתאימה 

בדיוק לצרכיכם ממגוון 
הצורות והגדלים הקיימים.

ניהול ובקרת צבע לחדר הדפוס 
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בקרת איכות צבע לתעשיות נוספות 
)ביניהם - טקסטיל, פלסטיקה, ציפויים, צבע(

X-RITE PANTONE ספקטרופוטומטר מבית    

מכשירים למדידת צבע במטרה לשמור על דיוק הצבע 
בתהליך היצור

ספקטרופומטר מודד צבע של מגוון חומרי גלם ומוודא שתהיה אחידות בייצור 
התעשייתי.

חומרי הגלם: 
נוזל – פלסטיק – נייר - מתכת  - בד	 

סוגי ספקטרופומטרים:
מכשירים שולחניים – מעבדתיים. בעלי רמת דיוק גבוהה 

וגמישות מרבית במדידה של חומרי גלם שונים

הדגמים המובילים הם 
 	 Ci7860 Spectrophotometer
 	 Ci7800 Spectrophotometer

מכשיר מעבדתי למדידה ישירה ללא מגע – המיוחד לתחום של אבקות, 
נוזלים, וצורות שונות של חומרים

 	MetaVue VS3200 Spectrophotometer 

מכשירים ניידים – קלי משקל ונוחים לנשיאה, בעלי מסך נתונים 
ללא חיבור למחשב
הדגמים המובילים הם 

 	 eXact Standard Spectrophotometer

)Sphere( מכשירים בעלי ספירה

 	  Ci60/62/64 
 	Ci61+RTL
 	Ci62L+RT

מכשירים המודדים מספר רב של זוויות 

 	MA-5 QC Spectrophotometer 

מכשירי Inline – מכשירים שמתחברים לקו הייצור ומודדים את 
הצבע תוך כדי הייצור

הדגמים המובילים הם
 	 Color XRA 45 Spectrophotometer
 	 ERX130 Spectrophotometer 
 	ERX145 Spectrophotometer 
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    תוכנות לבקרת איכות 

PANTONE  XRITE מבית MUNSELL מגוון טבלאות    

	X-Rite ColorCert Suite תוכנת בקרת איכות צבע
תוכנה המפשטת את התקשורת בנושא הצבע עבור כל הגורמים הנוגעים לתהליך 	 

משלב הגדרת הדרישות, דרך העיצוב, ההכנה לדפוס ועד לדפוס עצמו. התוכנה 
מסייעת לניהול המדויק של הצבע ולדרישות ההדפסה ומאחדת את כל המידע 

הנדרש לתהליך אחד משותף. 

	X-Rite Color iQC תוכנת הבטחת איכות צבע
פתרון ייחודי בתחום אבטחת איכות הצבע שנועד לענות על הצורך הגובר 	 

במדידות צבע ודרישות הניהול בכל תחומי השוק התעשייתיים. מטרתה המרכזית 
של התוכנה היא להבטיח את השליטה בגוון הצבע לאורך כל שרשרת האספקה.
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צבעים, לכות ופריימרים לדפוס אופסט ופלקסו 

אנחנו מייבאים חומרי גלם מחברות בינלאומיות מובילות בעולם וייעודיות לדפוס קונבנציונלי ודיגיטלי .

    צבעי אופסט ופלקסו
לצרכים מסחריים	 
 	UV בהקשחת
מאושרים למזון ולתרופות LM – צבעים בעלי ריח נמוך 	 
צבעים מטאליים – זהב וכסף	 
 	Led UV גם ב UVניתן לקבל את צבעי ה
קיימת סדרת צבעי אופסט  להדפסה על מתכת 	 
לכל צבע J+S יש את כל גווני הפנטון, כולל צבעים עם עמידות גבוהה באור ובלכות	 

חברה גרמנית מהמובילות בתחומי הצבע לדפוס. דור שביעי 
של יצרני צבע, 200 שנות ניסיון!

סדרות מובילות
מבוססות על צבעים צמחיים המותאמים לאיכות הסביבה 

וניתנים למיחזור שנות ניסיון!

מה תקבלו

 Impact Hitech

 Impact Extreme

LMI

מותאמת לסטנדרט האירופאי, מאושרת על ידי יצרני מכונות הדפוס הגדולים באירופה	 

עוצמת פיגמנט גבוהה ביותר 	 
חדות הדפסה מקסימלית	 
שימוש בפחות צבע 	 
ייבוש מהיר מהיר במיוחד  	 

סדרת צבעים המאושרת להדפסה חיצונית / מגע עקיף של אריזות בתחום המזון והתרופות. 	 
מתאימה גם למוצרים הדורשים צבעים בריח נמוך	 
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חברה אמריקאית/גרמנית מהמובילות בתחומי הלכות לדפוס

לכות על בסיס מים	 
 	UV לכות על בסיס
פריימרים	 
דבקים על בסיס מים	 
צבעים מטאליים – זהב וכסף	 

לכל היישומים, האפליקציות וחומרי הגלם 	 
יישומים ייחודיים, למשל בענף המזון והתרופות	 
רמות ברק שונות החל מלכה מבריקה מאוד ועד מט מלא	 
אפקטים ייחודיים	 

אפקטים ייחודיים, למשל: 
 	  SOFT TOUCH
 	 PROTECTIVE AND HEAT SEAL COATINGS
 	PROTECTIVE AND HEAT SEAL COATINGS FOR PEEL OFF END-MEMBRANE FILMS
 	   paper touch
ונוספים	 

מה תקבלו

חשוב לדעת!
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    היתרון המשמעותי של מעבדת צבע 
מהם היתרונות של טכנולוגיית UV על פני טכנולוגיות אחרות?

מעבדת פורמולציה לצבע מכניסה שליטה וניהול לתחום הצבע שהינו החשוב מבין חומרי 
הגלם במפעל דפוס. מחסן הצבע במפעלים ללא מעבדה לרוב אינו מנוהל. בזבוז הצבע 

הינו רב. 

אין פיקוח על כמות המנות הנזרקות ועל כמויות הצבעים המשומשים שלעולם אינם 
מנוצלים. 

וכאן נכנסת לתמונה מעבדת הצבע.

    מעבדת צבע מאפשרת לייצר כמויות מדויקות של צבע 
       ובכך למנוע בזבוז צבע 

המעבדה מאפשרת להנציל צבעים משומשים ובכך להשמיש את הצבעים המשומשים 
במחסן בתחילת הדרך ולשמור על רמה מזערית של צבעים משומשים.

פרויקט מעבדת צבע הינו פרויקט תשתית! התרומה החשובה ביותר לפרויקט הוא שינוי 
התפעול בכל הקשור להכנת צבע מראש באופן מדויק וחסכון משמעותי בכיוונים הקשורים 

לגוון צבע. חסכון בכיוון המכונה הוא בעצם חסכון בזמן ייצור יקר וחומרי גלם. 

מעבדות צבע
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    למה כדאי לך להקים מעבדות צבע? 
חסכון כספי 

	.שימוש בשאריות צבע וניצול מלא של הצבע במחסנים
	הקטנת עלויות של כיוון מכונת הדפוס
	 ניהול נכון יותר את מלאי מחסן הצבע
	יצירת תהליך הדפסה מסודר
	 תיאום ציפיות מול הלקוחות והפחתה בפסילות של צבע / נראות

מיקסום ושיפור היעילות, אחידות הצבעים והחזרתיות
	 בעזרת תוכנה ייחודית מעבדת צבע מאפשרת אינטגרציה מלאה בין

מכשיר המדידה ומכשיר מריחת הצבע 

SET UP קצר
	 בעבודות חדשות ועבודות )set-up( קיצור משמעותי של זמן כיוון מכונה

חוזרות בכל הקשור להגעה לגוון הנדרש )עד 0 זמן...!(

התייעלות
	הקמת מעבדת צבע מסייעת לחסוך זמן עבודה של המכונה

דיוק
	בעזרת מעבדת צבע אפשר לשמור על דיוק במתכוני הצבע

חסכון בזמן וצמצום פחתים
	 דימוי ההדפסה במעבדה חוסך זמן מכונה ומצמצם פחתים היות ולאחר

שמגיעים לגוון במעבדה לא צפויים תיקונים בזמן ההדפסה.

מהירות תגובה
	.מהירות תגובה גבוהה בהכנת מתכון חדש תוך שמירה על דיוק צבע

חסכון בחומרי גלם וניהול מלאי רזה
	 חסכון בצבעים ע"י אופטימיזציה וסטנדרטיזציה של שימוש בצבע

במכונות 
	מניעת מלאי מת
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    ציוד נדרש למעבדת צבע 
חסכון כספי 

תוכנה + משקל – מערכת מינון ידנית	 
 	X-rite תוכנת פורמולציה מבית
מכשיר מדידת צבע מבית X-rite המיועד למדוד נתוני צבע	 
תאורה בתקן ISO 3664 )עדיפות לתא אור סגור( 	 

אפשרויות נוספות:
משקל אנליטי )דיוק של 0.00 גרם(	 
 	 IGT מבית )Proofer( מערכת משיכת צבע

ככל שיש יותר עבודות החזר 
ההשקעה מהיר יותר

ככל שמעבדת הצבע מדויקת 
יותר החזר ההשקעה מהיר יותר

	מכשירים למריחת צבע – IGT
מכשירים המדמים ברמה גבוהה את התוצאה הצפויה להתקבל במכונת הדפוס בפועל	 
מכשירי בדיקת דפוס מתאימים לכל חומרי הגלם – הדפסה תעשייתית, פלסטיק, 	 

צבעים, דיו, ציפוי תעשייתי ועוד.

ניתן להשתמש בהם בכל שלב בתהליך:

פיתוח	 
ייצור	 
שיווק	 
הבטחת איכות	 
מחקר ופיתוח	 

מאפיינים מרכזיים של מכשירי המריחה:

קלים לתפעול ולהזזה ממקום למקום	 
אמינים וחזקים לשימוש לאורך זמן	 
אפשרויות הדפסה נרחבות עבור סוגי מצעים שונים וסוגי דיו שונים.	 
צורת הדפסה פשוטה וקלה לשינוי	 
ניקוי קל ומהיר	 

מכשירי המריחה של IGT מתאימים למגוון תחומים ביניהם:

בדיקת דיו פלקסו ואופסט	 
בדיקת דיו דיגיטלי	 
דיו נוזלי	 
הדפסה על מגוון רחב של מצעים	 
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    תוכנות וחומרה
	 לתחום הדפוס Inkformulation X-Rite תוכנת
הפתרון האולטימטיבי – תוכנה מהירה, מדויקת ועקבית ליצירת פורמולות צבע, 	 

לשמירת פורמולות, לאישור ולמחזור הפורמולות להדפסת אופסט, פלקסו, שקע, משי 
ועוד.

מהווה חלק מתהליך הדפוס הכולל שמעניק לספקי הצבע, ובתי הדפוס גמישות ושליטה 	 
על מתכוני צבע, שיפור הטיפול בחומרי הבסיס וסיוע בהפחתת פסולת.

מאפשרת הנצלה ושימוש חוזר בשאריות צבע ומאפשרת צמצום של מלאי הצבע הכולל.	 

זמינה ב-4 גרסאות - גרסת און-ליין, גרסה בסיסית וגרסה מתקדמת לבתי דפוס וגרסה 	 
ליצרני צבע

	 לתעשייה X-Rite Color iMatch תוכנת פורמולציה
תוכנת זו זמינה במס' גרסאות, מהווה חלק אינטגרלי בתהליך עבודת הצבע, משתמשת 

בהתאמה ספקטראלית, קובעת באופן אוטומטי את פורמולת הצבע הטובה ביותר בהסתמך 
על פרמטרים נבחרים ומגדילה את השליטה בפורמולציה ואת השליטה בפריון וברווחיות 

הכוללים.

ישנן מספר גרסאות:

Professional –מיועדת לנוסחאות צבע לפלסטיק וטקסטיל	 

Management – גרסת ניהול בעלת כל הפונקציות של גרסת Professional אך אינה 	 
מתחברת לספקטרופוטומטר

Sateellite - גרסת ניהול בעלת כל הפונקציות של גרסת Professional אך בלי היכולת 	 
לבנות או לערוך מסדי נתונים

Basic - גרסת ניהול בעלת כל הפונקציות של גרסת Professional ללא מודול בקרת 	 
איכות משולבת

Online Edition – גרסה מקוונת	 

מערכת מינון וערבוב לדיו/צבע וציפויים

	כרטיסיות למריחת צבע לשמירת אחידות הצבעוניות - Leneta 
מהוות את הסטנדרט הבינלאומי בתחום	 

Leneta היא החברה הוותיקה ביותר בתעשייה בתחום כרטיסיות מריחת הצבע במטרה 	 
לסייע ללקוחותיה בתחום בקרה הצבע.

אלו כרטיסי נייר אשר גודלם מספיק עבור מכשירי מדידה. 	 

כרטיסי הנייר מתאימים לכל שיטות הבדיקה המוגדרות בתקנים הבינלאומיים. 	 

כרטיסיות מריחת הצבע של Leneta עשויות מנייר לבן טבעי בהיר ללא ניאון ואינן 	 
מכילות חומרי הבהרה אופטיים שיכולים להשפיע על מדידות הצבע.

החברה מציעה את המגוון הרחב ביותר בתחום הכרטיסיות, וקו הייצור כולל מאפייני 	 
מטליקה, פלסטיק, זכוכית, ועץ, ובנוסף מכשירי בדיקה. 
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	    מערכות מינון ואספקת צבע - INK MAKER
מגוון רחב של מערכות מינון אוטומטיות )Dispensers(  לדיו וצבע 	 

חברת INKMAKER האיטלקית הוקמה ב1987  והינה ממובילי היצרנים בעולם 	 
למערכות מינון והובלת נוזלים. החברה משווקת בכל רחבי העולם 

INMAKER מייצרת תחת קורת גג אחת את החומרה ומפתחת את התוכנה ולכן יש 	 
לה הגמישות לבצע התאמות של המערכות

לחברה כ - 15  סוגים שונים של ראשי מינון ותוכנות שונות כדי שיוכלו לתת מענה 	 
רחב ומותאם אישית ככל הניתן לכל צרכי הלקוחות 

	  מערכות ערבוב צבע - Collomix 
הכלי המושלם לערבוב חומרים 	 

מערכות המתאימות כמעט לכל היישומים התעשייתיים	 

למערכות של Collomix יתרונות משמעותיים בתהליך הייצור:
ערבוב מהיר ואספקה למכונת הייצור במהירות	 

אחידות מושלמת בערבוב ובכך חזרתיות ודיוק בהדפסת צבעים מיוחדים	 

ללא צורך בזמן ניקוי ממושך ושימוש בחומרי ניקוי 	 

:Collomix ייחודיות

ערבוב דיו להדפסה ללא בחישה: 
ערבוב במיכלים סגורים במקום ערבוב ידני המאפשר תהליך בטיחותי הניתן 	 

לשיחזור, גם בנפחים גדולים

מיקסר לכל סוגי הדיו:
צמיגות ומשקל חומר הגלם הינם גורם מפתח בבחירה נכונה של מערכת ערבוב הדיו	 

Collomix מבטיחה את התוצאה הטובה ביותר בדפוס אופסט, דפוס משי, דפוס 	 
פלקסו ועוד

מהירות ועוצמה
מהירות התמסורת מאפשרת למערכת ערבוב הצבע של Collomix לספק עוצמת 	 

ערבוב גבוהה תוך הבטחה מתמדת לתוצאות ערבוב מעולות גם כשצמיגות הדיו 
גבוהה 

תהליך נקי
ערבוב הדיו במיכלים סגורים מבטיח אזור עבודה נקי ומונע איבוד חומרים וזיהומם	 
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    נושאי הייעוץ/ליווי/סדנה 
מהם היתרונות של טכנולוגיית UV על פני טכנולוגיות אחרות?

יכולות להדפיס על מצעים / משטחים שונים – מה כן ומה לא?	 
צבעוניות? עמידות? 	 
עלויות של הדפסה, כיצד אני מחשב את המודל העסקי שלי?	 

?UV מה היישומים המעניינים בעולם הדפסת
שילוט ופרסום	 
מוצרי קדם 	 
משטחים מודפסים 	 
פתרונות להדפסה תעשייתית	 

ארכיטקטורת מכונות: כיצד אבחר בין המודלים השונים, מה היתרונות והחסרונות של 
כל מכונה?

 	R2R מכונות
מכונות שולחניות )שטוחות(	 
מכונות היברידיות	 

סוגי דיו: מה ההשלכות של סוגי הדיו השונים על המוצרים שאני רוצה להדפיס?
דיו גמיש	 
דיו נוקשה	 
דיו היברידי	 

טכנולוגיות ייבוש צבע )פילמור( - יתרונות וחסרונות של כל שיטה 
 	UV 360nm נורות
 	UV 390nm נורות
LED מול נורות מרקורי	 

:UV תהליכי עבודה בטכנולוגיית
הכנת קבצים להדפסה 	 
דיו לבן – חשיבה מחוץ לקופסה !	 
עבודה בשכבות - אפקטים מיוחדים בהדפסה	 
 	UV ניהול צבע בעולם
שיטות הדפסה חסכוניות – חסכון בתהליכי ביניים וחסכון בחומרי גלם	 
שיטות הדפסה ייחודיות – יצירת ערך מוסף בהדפסה ששווה יותר כסף ללקוח שלך	 

חומרים, הכנות, גימורים
פריימרים לחומרי גלם 	 
 	UV מכונות חיתוך וגימור – האתגרים בתהליכי ההמשך של חומרי הגלם בהדפסת
לכות – כל הדפסה צריכה הגנה 	 

 UV דפוס דיגיטלי בטכנולוגיית הזרקת דיו

תהליך זה מיועד לאלו הרוצים להשתדרג ולהיכנס לעולם הדפוס הדיגיטלי, 
לכאלו הנמצאים בעולם ה- UV  ורוצים ללמוד טכניקות חדשות וכאלו 

המעוניינים רוצים ללמוד איך חוסכים בעלויות הדפסה
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    מה הם הקשיים בתחום? 
חוסר התאמה בין הצבעוניות של הגרפיקה או/ו התמונות במסך לבין הפלט המודפס	 
שליחת קבצים להדפסה וקבלת הבדלי צבעוניות 	 
צילום של תמונה וקושי להגיע לצבעוניות הנכונה הן במסך והן בהדפסה	 
הבדלי צבעוניות בין תוכנות שונות, בין פורמטים שונים של קבצים ובין מספר מסכים	 
וויכוחים אין סופיים על הצבעוניות של העבודה עם ספקים ועם לקוחות	 
בזבוז של זמן וכסף על הדפסות ניסיון חוזרות ונשנות	 

    נושאי הייעוץ/ליווי/סדנה 
תיאוריית צבע

כיצד העיניים מטעות אותנו בקבלת החלטות	 
איזו תאורה נדרשת לצפייה נכונה בעבודה	 
 	*L*a*b  הגדרה של צבעוניות ללוגו על-ידי מודל
 	CMYK לעומת RGB-תיקוני צבע ב
מרחבי צבע אלטרנטיביים	 

ניהול צבע
שימוש נכון בתוכנות להמרת צבע	 
המרות בין RGB ל-CMYK ללא כאב לב	 
שימוש בפרופילי צבע	 
מה לעשות עם פרופילי צבע לא מוכרים	 
 	Adobe ניהול צבע בתוכנות
הטמעה של פרופילים בקבצים	 

כיול מכשירים ויצירת פרופילי צבע
 	X- Rite i1 profiler תוכנות לייצור פרופילים
כיול מסך ופרופילי מסך	 
 	RGB פרופילי מדפסת

תזרים עבודה מנוהל צבע
התאמות צבע מהמצלמה/סורק עד להדפסה	 
בעיות ופתרונות במהלך התהליך	 
כלים נדרשים לתזרים עבודה מנוהל צבע	 
התאמת צבע עם ספקים ולקוחות	 
הגדרה של צבעי Pantone לדפוס באופן מדויק	 

ניהול צבע ותהליכי עבודה 

מיועד לתחום הגרפיקה והדפוס הדיגיטלי
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    נושאי הייעוץ/ליווי/סדנה 
עקרונות פורמולציה של צבע

מרכיבי הצבע – פיגמנט, מקשר )Binder(, תוספים	 
 	)Inks Ready( תרכיזי צבע לעומת צבעים מוכנים
שיטות לערבוב צבע והכנת צבעים ידנית	 
מטבחי צבע חצי אוטומטיים	 
מטבחי צבע אוטומטיים	 

X- Rite Ink Formulation תוכנת פורמולציה
הפעלת התוכנה ובניית מתכוני צבע	 
עקרונות שימוש בבסיס נתונים של יצרן צבע	 
עקרונות בניית בסיס נתונים חדש לסדרת צבעים	 
התחברות למשקל אנליטי	 

מכשיר מדידה לצבע
ספקטרופוטומטריה	 
התחברות לתוכנת פורמולציה ומדידה	 
בדיקת תוצאת מתכוני הצבע	 

ניצול נכון של צבע
הכנת מנות צבע מדויקות להדפסה	 
הנצלת הצבעים המשומשים במחסן הצבעים	 

הבטחת איכות
הדנסיטומטר ככלי לבקרה וניתוח בעיות	 
טביעת אצבע לדפוס	 

מושגי יסוד בבקרת איכות
 	Color Quality תוכנת
שימוש בכרטיסי מריחה	 
בקרה שוטפת למתכוני צבע ותוצאות הדפסה	 

אסטרטגיות הטמעה	 
הטמעה של מערכת פרומולציה במפעל אופסט	 
הטמעה של מערכת פורמולציה במפעל פלקסו או שקע	 
צרכי כוח אדם ובינוי	 
משמעויות התפעול השוטף ומתכלים	 

בקרה ופורמולציית צבע

על מנת לבצע במפעל הדפוס תהליך בקרת צבע, אין זה מספיק לרכוש תוכנה ומכשיר 
מדידה בלבד אלא יש לבצע גם תהליכי הכשרה, למידה והטמעה לצורך הצלחת התהליך. 

חברת קולורטק הינה היבואנית הבלעדית של חברת X-Rite Panton ישראל, החברה 
המובילה בתחום הדפוס, באפיון צבעים ובפיתוח מכשירים למדידה, בקרה והתאמת צבעים. 
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info@colortek.co.il

www.colortek.co.il

הזית 153, מושב קדרון 7079500

08-8690470


