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ONS MACHINEPARK

Groot formaat printen
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.

HP Latex R2000 - flatbed/roll printer
De HP Latex R2000 is een flatbed/roll printer die tot 250 
cm breed kan printen. Deze printer heeft als specialiteit 
wit printen. HP Latex inkt is water gebaseerd en geurloos 
en heeft de UL Ecologo certificering. Daarnaast is de inkt 
krasvast en van de hoogste kwaliteit op de markt.
*GREENGUARD standards for low chemical emissions into indoor air during  
product usage. For more information, visit ul.com/gg or greenguard.org.

Canon Colorado 1640 UV gel - roll printer
De Canon Colorado 1640 UV gel is een roll printer die tot 
160 cm breed kan printen. We hebben twee van deze 
printers staan en door UV droging is de inkt direct droog 
en krasvast waardoor we snel kunnen leveren. De Canon 
Colorado kan zowel mat als glans printen en enkel- en 
dubbelzijdig. Materiaal voorbeelden: vinyl, bizonyl, airtex, 
textiel.

Océ Arizona 6170 XTS - flatbed printer
De Océ Arizona 6170 XTS is een flatbed printer met een 
maximaal printformaat van 250 x 305 cm. Deze printer 
is uitgevoerd om te printen met wit en materiaal zelfs 
tot een dikte van 45 mm te verwerken. Ideaal voor het 
printen op forex, foam, hout en dibond. Product voor-
beelden: panelen, lifesizers, displays.

Digitaal drukken
Konica Minolta bizhub press C1100 - digitale drukpers
De Koanica Minolta bizhub press C1100 is een digitale 
drukpers met een inline afwerking. Deze digitale pers 
drukt super snel hoog kwaliteit prints af. De drukpers is 
geschikt voor digitaal drukwerk tot 33 x 48 cm. Ideaal 
voor al uw brochures, flyers, boeken, prijskaartjes, 
wobblers, stickers of posters.

*
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Afwerking 
Groot formaat printen
Océ ProCut 3200 XL - snij/freesmachine
De Océ ProCut 3200 is een snij/freesmachine voor prints 
tot een formaat van 250 x 305 cm. De machine snijdt de 
producten automatisch door middel van speciale  
software. Met de Océ ProCut frees je allerlei  
contourvormen uit plaatmaterialen. Deze freesmachine 
wordt veel gebruikt voor de afwerking van displays  
en lifesizers.

Zund Procut G3-L-2500 - snij/freesmachine
De Zund Procut 2500 is een snij/freesmachine voor 
maatwerk snijconfiguraties. De Zund Procut is geschikt 
voor het snijden en frezen van groot formaat prints met 
een breedte tot 180 cm. 

Zund Procut G3-2XL-1600 - snij/freesmachine
De Zund Procut 1600 is een snij/freesmachine voor 
maatwerk snijconfiguraties. De Zund Procut is geschikt 
voor het snijden en frezen van groot formaat prints met 
een breedte tot 274 cm. 

Summa S2 160T - snijplotter
De Summa S2 160T is een snijplotter voor materiaal tot 
160 cm breed. Deze snijplotter is uitgerust met software 
voor het automatisch contour snijden van snijfolie en 
full color prints. De Summa S2 160T is met name ideaal 
voor het snijden van vinyl, wat veel gebruikt wordt voor 
gesneden logo’s en belettering.

Bobis Multi applicator
De Bobis Multi Applicator is een applicator voor het 
aanbrengen van zelfklevende materialen zoals vinyl of 
folie op vlakke plaatmaterialen. Deze applicator kan  
materialen tot 160 cm breed bewerken.

Arkane 1650 - 65” - laminator
De Arkane 1650 is een laminator voor het lamineren 
en monteren van materialen met een breedte tot 165 
cm en een maximale dikte van 50 mm. De bovenwals 
van de laminator kan verhit worden tot 140 ⁰C.
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Fotoba XL 320 - snijmachine
De Fotoba XL 320 is een digitale snijmachine geschikt 
voor materialen tot 320 cm breed en met een dikte van 
0,8 mm. Op deze snijmachine snijden we voornamelijk 
producten als banners, posters en stickers van 
materialen zoals vinyl, bizonyl, textiel en papier.

Digitaal drukken 
Bacciottini Butterfly Easy 2 fold - vouwmachine
De Bacciottini Butterfly Easy 2 fold is een vouwmachine 
voor papier met een maximaal formaat van 50x85 cm. 
Hiermee vouwen wij supersnel en eenvoudig drieluiken, 
magazines en zigzag folders. Materiaaldikte wat hiermee 
gevouwen kan worden is 80 tot 450 grams papier. 

Renz ECL 360 - Wire-O
De Renz ECL 360 is een elektrisch sluitsysteem voor het 
binden van documenten tot 36 cm breed. Qua dikte kan 
de Renz ECL 360 documenten binden van maximaal 34 
mm dik. Ideaal voor het binden van boeken of kalenders.
 

Nagel Citoborma 480 AB - papier boormachine
De Citoborma 480 AB is een papier boormachine met 4 
boorkoppen voor het snel perforen/boren van materiaal. 
Hiermee kunnen we stapels papier van maximaal 60 mm 
hoog boren.

Nagel trimmer 100/foldnak 80 - brocheerstraat
De Trimmer 100 / Foldnak 80 is een brocheerstraat 
voor papier tot een formaat van 364x461 cm. Met deze 
hecht/vouwmachine stellen we eenvoudig boeken en 
brochures samen.

Neptune B3 laminator
De Neptune B3 is een volledig geautomatiseerde 
lamineermachine voor de digitale drukkerij. 
De maximale breedte om te lamineren is 37 cm.

Polar Mohr EM - snijmachine
De Polar Mohr EM is een papier snijmachine voor 
drukwerk van maximaal 55 cm breed. We gebruiken 
deze machine voornamelijk om drukwerk schoon 
te snijden.
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PRODUCTEN PROJECTEN ECO SERVICES

CORONA SIGNINGVIDEO’SDISPLAY DATABASEEASYORDER

CLICK ON IT!

https://www.projectcolor.nl/alle-producten/
https://www.projectcolor.nl/services/easyorder/
https://www.projectcolor.nl/display-database/
https://www.youtube.com/channel/UCTKwkzOLQBxDGtdSMSTfeiA/videos?view_as=subscriber
https://www.projectcolor.nl/alle-producten/corona-producten/
https://www.projectcolor.nl/projecten/
https://www.projectcolor.nl/alle-producten/eco-producten/
https://www.projectcolor.nl/services/
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