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| DRUK NA TEKSTYLIACH |

Tekstylne Atrium 
Nowa oferta, nowe możliwości

Atrium Centrum Ploterowe konsekwentnie rozwija ofertę urządzeń do druku na materiałach tekstylnych 
oraz materiałach przeznaczonych do sublimacji. Wśród urządzeń oferowanych przez Atrium znajdują się 
plotery służące do bezpośredniego zadruku tkanin, takich jak bawełna, poliestry, flagi oraz urządzenia 
drukujące na papierze sublimacyjnym renomowanej japońskiej marki Mutoh, której firma jest wyłącznym 
przedstawicielem w Polsce, oraz przemysłowe plotery wielkoformatowe portugalskiego producenta MTEX NS.

Innowacyjny MTEX

Tegoroczną nowością na polskim rynku są urządzenia MTEX 
NS. Portugalski producent specjalizuje się w budowie druka-
rek tekstylnych do druku bezpośredniego i pośredniego, a jego 
urządzenia charakteryzują się wysokim stopniem zaawanso-
wania i innowacyjności. Szybki druk na papierach sublima-
cyjnych zapewnia profesjonalny Dragon o szerokości 1,9 m, 
wyposażony w 8 lub 16 głowic. Falcon to ploter o szerokości 
3,2 m, zaprojektowany do druku bezpośrednio na materiałach 
naturalnych. Do druku na materiałach poliestrowych MTEX 
oferuje model Eagle szeroki na 3,2 m. Wśród innowacyjnych 
rozwiązań zastosowanych w ploterach MTEX możemy znaleźć 
magnetyczny napęd karetki, wbudowany system degazowania 
atramentów czy rozbudowany system utrwalania wydruków. 

Mocny Mutoh

Gama drukarek sublimacyjnych Mutoh oferowanych przez 
Atrium to plotery o szerokościach zadruku od 1,07 m do 2,6 
m. Technologia cyfrowego druku sublimacyjnego pozwala na 
przenoszenie wydruków na materiały poliestrowe za pomocą 
prasy lub kalandra utrwalającego wydruk zarówno pod wpły-
wem temperatury, jak i docisku. Plotery sublimacyjne Mutoh 
są cenione na rynku za wysoką wydajność, niskie koszty 
eksploatacji oraz najwyższą jakość wydruków. Innowacyjnym 
rozwiązaniem jest druk bezpośredni na naturalnych materia-
łach, takich jak bawełna, len oraz wszystkie tkaniny niezawie-
rające poliestrów. Najnowsze tekstylne urządzenia japońskie-
go producenta w ofercie Atrium – plotery XpertJet 1642WR 
oraz XpertJet 1682WR – umożliwiają łatwy start w branży 
druku cyfrowego na tekstyliach w przystępnej cenie. Drukarki 
oparte na platformie XpertJet z oznaczeniem końcowym WR 
są następcami wielokrotnie nagradzanych modeli ValueJet. 
Tym, co je szczególnie wyróżnia, jest zastosowanie dwóch 
zupełnie nowych ultraszerokich głowic drukujących w tech-
nologii zmiennej kropli, które zapewniają najdokładniejsze 
w swojej klasie pozycjonowanie kropli. W połączeniu z nową, 
opatentowaną technologią I-screen weaving nowe głowice 
zapewniają wyjątkową jakość druku przy wyższych prędko-
ściach produkcyjnych. 

IKONOS dla branży
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów „tekstylnych”, pol-
ska marka Ikonos wzbogaciła swoją ofertę o media przeznaczo-
ne do sublimacji – od papieru sublimacyjnego i przekładkowego 
do różnego rodzaju materiałów poliestrowych, które zastępują 
tradycyjne media produkowane na bazie PVC. W skład oferty 
mediów do sublimacji wchodzą cenione przez klientów tek-
stylia do podświetleń, materiały blokujące światło, dzianiny 
banerowe, dekoracyjne oraz flagi do sublimacji – klasyczne 
i perforowane. Katalog materiałów do sublimacji uzupełniają 
produkty z linii IKONOS Home Decor, czyli tkaniny do druku 
sprawdzające się jako materiały dekoracyjne i wykończenia 
wnętrz. Oferta obejmuje materiały do produkcji ręczników, na-
rzut, koców, obić, poduszek, maskotek oraz tkaniny z mikrofibry 
do produkcji np. ściereczek do czyszczenia okularów i szkła. 
Wachlarz mediów do druku na tekstyliach zamykają wysokiej 
jakości atramenty do sublimacji – Ultra Vision Sublimacja Plus 
oraz atramenty DS2 firmy Mutoh.
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