
ONZE NIEUWE PRINTER
de swissQprint

Deze printer heeft vele voordelen op het gebied van kwaliteit, sustainability, snelheid en innovatie. Bedolven 
met Awards en met diverse Eco certificaten op zak zijn wij gegarandeerd van een betrouwbare levering. Door 
zijn veelzijdigheid kan hij op alle materialen printen o.a. Acrylglas, Aluminium, RVS, Glas, Schuim, Hout, MDF, 
Metaal, Karton, Leer, PVC en kurk.

Duurzaamheid 
Deze printer kan je best een “Groene” printer noemen. De printer heeft een lage CO2-uitstoot en zo houden wij 
onze ecologische voetafdruk klein. De printer is 100% ontwikkeld en geproduceerd in Zwitserland en 90% van alle 
machineonderdelen zijn van Zwitserse bedrijven.

Het UV-printproces vereist geen verwarming of ventilatie, waardoor de energiebehoefte laag blijft. LED-lampen 
verbruiken weinig elektriciteit en hebben een lage emissie. swissQprint-producten hebben een levensduur van 
maximaal twaalf jaar.

Inkt
✓ Ozonemissies zijn geen probleem bij UV-LED-printen.
✓ Dankzij LED-technologie wordt giftig afval geëlimineerd.
✓ swissQprint-inkten zijn VOC-vrij en Greenguard Gold-gecertificeerd.
Certificaten
✓ ISO certficaat voor Energy Efficiency 
✓ Greenguard Gold Certificaat
✓ RoHS and WEEE declaration of conformity
✓ Toy standard EN71
✓ REACH compliance
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Specials:

Gouden look print
We kunnen op een Dibond Mirror printen, zo kan je een glanzende gouden look printen, indien je enkel de kleur geel print.

2,5D Printen 
We kunnen reliëf printen, waardoor je een logo er 3D (2,5D) kan laten uitspringen. 
Waardoor je bijvoorbeeld een schilderij kan naprinten of een houtstructuur. 

Dag en nacht print 
Je kan een dag en nacht print maken, waarbij je overdag een boodschap kan tonen en ’s nachts wanneer het licht 
achter de afbeelding aangaat, je een extra boodschap kan laten zien.

Kleine letters 
Tiny lettering, de swissQprint machines staan bekend om erg goed kleine tekstjes te printen, tot 2 punt. 

Witte bedrukking
Deze printer is uitgerust met een wit optie. Ideaal voor het printen van raamstickers en houten of donkere panelen.

Dubbelzijdige stickers
Door een tussenlaag te printen kunnen we dubbelzijdige stickers printen.

Onderscheidingen
Deze machines hebben al verschillende Awards gewonnen. De machine is voor het 6e jaar op rij de best verkochte machine 
in Europa in zijn segment. Daarnaast zijn er talrijke EDP awards en Business awards die swissQprint heeft ontvangen.


