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A Implexo Divisão de Informática Lda foi fundada em Julho de 1996 com o intuito de oferecer
as melhores soluções na área de impressão digital em grandes formatos ao mercado proﬁssional do sector,
procurar novas tecnologias e disponibilizá-las como soluções chave na mão.
Com o evoluir do sector de impressão a oferta de produtos foi aumentando obrigando-nos a uma pesquisa dos
melhores produtos, fazendo hoje parte da nossa oferta as principais marcas de referência no mercado.
Se procura um sistema de Impressão para promoção em pontos de venda, um sistema de Impressão para
publicidade interior ou exterior, ou pura e simplesmente pretende imprimir os seus desenhos ou projectos, aqui
encontrará software e Impressoras de grande e pequeno formato e diversidade de mídias de impressão que o
ajudarão a dar corpo aos seus projectos.
O numero de clientes que têm optado pelas nossas soluções é cada vez maior, demonstrando-nos a nossa
qualidade em produtos e assistência pós-venda.
Seja um dos nossos clientes, contacte-nos e analisaremos em conjunto consigo a solução mais adequada ao
perﬁl da sua empresa ou gabinete.

Soluções de impressão e corte Plus HP Latex
A verdadeira solução de impressão E corte que permite poupar até 50% do tempo1

HP FlexiPRINT
and CUT RIP

Uma solução HP completa –
impressão e corte
impressionantes

Poupança de até 50% no
tempo com uma verdadeira
impressão E corte1

Um ﬂuxo de trabalho fácil
e ﬁável

• A Impressora HP Latex produz uma vasta
gama de aplicações inodoras2 e autocolantes
sem margens que não enrolam.

• Imprima E corte ao mesmo tempo, em
oposição aos equipamentos com impressão
OU corte integrado, com esta solução ﬁável
2 em 1.

• Imprima/Corte em apenas em alguns
passos – adicione linhas de corte a partir do
RIP, selecione predeﬁnições de corte e envie
facilmente os trabalhos para a produção.

• Evite o tempo de espera dos solventes –
as impressões saem secas, efetue o corte/
laminação imediatos sem tempo de
desgaseiﬁcação e entregue os trabalhos
no mesmo dia.

• Reconhecimento preciso do trabalho e corte
sem erros com as conﬁgurações Código de
barras HP e Sistema de posicionamento
ótico (OPOS).

• O Cortador HP Latex oferece um corte rápido
e preciso e uma força descendente até 600
gramas.
• O HP FlexiPRINT and CUT RIP inclui a solução
True Shape Nesting – poupe automaticamente
até 50% mais de suporte.3
• Estão incluídas as ferramentas de design
HP Applications Center, para uma criação
fácil de novas aplicações em apenas 3 passos.4

• Evite a laminação para aplicações de curto
prazo – a resistência a riscos permite
uma durabilidade até 3 anos em espaços
exteriores.5

• Cortador fácil de utilizar com uma interface
de ecrã tátil simples e um cesto para
impressões.

Decalques de parede

Graﬁcos para janelas/Decoração de vitrinas

Gráﬁcos para veículos

Entre no mercado dos espaços interiores com
impressões inodoras14 que são ideais para hotéis,
restaurantes, hospitais ou residências.

As impressões resistentes a riscos minimizam o risco
de danos durante o acabamento e instalação com
Tecnologia HP Latex da terceira geração. 15

Poupe tempo com a laminação instantânea.
As películas alternativas ao PVC e os Tinteiros
HP Latex são a combinação ideal.

Veja o video da solução
3
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SummaCut Series
S Class 2 Series

TM

TM

www.summa.eu

Drag or Tangential Knife

Drag or Tangential Knife

Drag or Tangential Knife

Drag or Tangential Knife

Série S ONE
Onde o valor e a
conﬁabilidade
são prioridade

S1 D60

S1 D120

S1 D140FX

S1 D160
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Impressora HP Latex série 700 e 800
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HP DesignJet Z9 Pro

Assista ás novas
funcionalidades
da HP Z6 Pro e Z9+ Pro

MONTAGEM
PROTEÇÃO
APRESENTAÇÃO

MÁQUINAS DE LAMINAÇÃO NESCHEN

NESCHEN
COLDLAM 1650 AND HOTLAM 1650 TH

Código de artigo
6037409 ColdLam
6037411 HotLam 1650 TH

NESCHEN COLDLAM 1650

Largura máxima

1650 mm

Profundidade (c/ mesa de alimentação)

750 mm

Velocidade máxima

8 m/min.

Altura da mesa

870 mm sobre rodas, ajustável
para 950 mm

Máx.pressão de contacto

1,6N/mm²

Peso

320 kg

Peso de envio

370 kg

Max. espessura de substrato

40 mm

Aquecimento dos rolos

Rolo superior

Dimensões de envio

70 °C
Largura

2175 mm

Altura

1320 mm

Profundidade

550 mm
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Largura 2300 mm
Altura 1750 mm
Profundidade 950 mm

Requisitos eléctricos

1N/PE 230VAC/50-60 Hz;1800W
16A

① WALLPAPERS

③ FILMES AUTO-ADESIVOS PARA VIDRO

Mude a decoração em casa:
NESCHEN PERFORMANCE WALLPAPER

Mais ou menos transparência:
NESCHEN SOLVOPRINT GLASS DECO

❚
❚
❚
❚
❚
❚

❚ Película decorativa e de marcação para superfícies de vidro
❚ Adequado para plotters de corte
❚ Muito fácil aplicação
(devido ás bolhas de ar) para os aplicadores
❚ Os mesmos efeitos que o vidro gravado
❚ Uso interior e exterior, B1 classiﬁcação de fogo
❚ Adequado para impressão digital com tintas latex
UV-curable e eco-solvente

Adequado para uso de interior
PVC-free wallpaper
Para colocação com cola de papel
Impressão até 1.60 m largura
Para as mais comuns tecnologias de impressão
Extremamente durável

Outros produtos com esta aplicação:
• UVprint wallpaper 170
• Neschen performance wallpaper Classic
• Neschen performance wallpaper stucco
• Neschen performance wallpaper linen
• Neschen performance wallpaper antique

② FLOOR GRAPHICS
É óptimo ﬁcar parado:
UV DOT PRINT'N'WALK
❚
❚
❚
❚

Exclusivo ﬂoor graphic para publicidade no chão
Certiﬁcado R9 depois de impresso com tintas UV e Latex
Não precisa de laminação
Tecnologia adesiva easy dot para aplicação sem bolhas
mesmo com aplicadores inexperientes
❚ Para uso universal de interiores
❚ Desenhado para promoções de interiores de curto prazo,
como feiras ou campanhas especiais, etc.
❚ Forte efeito de publicidade visual no chão
Outros produtos com esta aplicação:
• solvoprint easy 80 GSP nolite and ﬁlmolux FGS
• solvoprint easy 80 GSP nolite and ﬁlmolux scratch
• solvoprint easy 80 GSP removable and ﬁlmolux FGS R11
• solvoprint easy dot and ﬁlmolux nippon plus
• solvoprint easy dot and ﬁlmoluxeasy clear sand

Outros produtos com esta aplicação:
• solvoprint window-grip ultra clear
• gudy window
• solvoprint easy dot transparent
• solvoprint easy dot clear
• UVprint window-grip ultra clear

④ FILMES ADESIVOS DE FÁCIL APLICAÇÃO
Fácil aplicação:
SOLVOPRINT EASY DOT MATT
❚ Aplicação fácil e sem bolhas
❚ Para uso interno a curto prazo em feiras, vendas especiais
campanhas,etc.
❚ Adequado para tintas (eco-) solvent, latex e UV-curable
❚ Desenhado para promoções de interiores de curto prazo
campanhas de vendas,etc.
Outros produtos com esta aplicação:
• solvoprint easy dot whiteout
• solvoprint easy dot glossy
• solvoprint easy dot clear
• solvoprint easy dot transparent
• solvoprint performance air-matrix
• UVprint PP easy dot
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Print&Cut software idealizado para
Aplicações de comunicação visual
•

Economiza mídia e tinta

•

Garante uma reprodução de cores ﬁável

•

Reduz a preparação do trabalho e o tempo de produção

•

Uniﬁca o ﬂuxo de trabalho da pré-impressão às tarefas de impressão e corte

Desenvolvido para grande formato, médio a altos
ambientes de produção e múltiplos dispositivos.

ARQUITECTURA CLIENT-SERVER
Compre uma licença principal e compartilhe-a com todos os computadores (Mac e
Linux) na sua rede. Um computador cliente solicita diferentes dispositivos na sua
rede para calcular trabalhos, enquanto um computador servidor executa os pedidos.
Adicione quantos clientes e servidores precisar para gerar um número ilimitado de
dispositivos.

GESTÃO DE CÔR
Os pacotes de impressão e corte da Caldera incluem uma solução fácil e
poderosa de gerenciamento de cores: EasyMedia. Este assistente passo a passo
o ajudará a reproduzir cores de forma consistente em todas as suas
conﬁgurações de impressão e em qualquer tipo de mídia.

Pantone

Pantone

Pantone

Pantone

Pantone

Pantone

Uniﬁque sua produção

Obtenha consistência de cores em toda a saída

• Uma única plataforma para controlar sua produção, atualizações e
conﬁgurações
• Melhor rendimento e homogeneidade de cores
• Uma atualização para todas as suas máquinas
• Tempo de treinamento reduzido

• Calibre seus dispositivos e uso de tinta
• Baixe perﬁs de cores gratuitamente da nossa biblioteca on-line
• Crie seus próprios perﬁs ICC
• Acesso a bibliotecas populares de cores exatas (Pantone, RAL, HKS, ...)

OTIMIZAÇÃO DE CUSTOS

FLUXO DE TRABALHO

O VisualRIP + inclui as ferramentas necessárias para ajudá-lo a fazer o melhor
uso de seus recursos. Reduza o consumo de tinta e mídia, mantendo a
qualidade de seus trabalhos e ganhe tempo enquanto obtém uma melhor visão
de suas operações.

O VisualRIP + integra um módulo de corte avançado para um ﬂuxo de trabalho
de produção completo. Se você usa dispositivos de contorno ou XY, a Caldera
suporta os melhores cortadores do setor.

Integre seu processo de corte

Melhore suas margens e monitore seus custos
•

• Economize uma média de 25% no seu consumo de tinta
• Evite desperdício de mídia, aninhando formas verdadeiras
• Monitorar o uso e os custos de tinta e mídia
• Ganhe tempo automatizando tarefas repetitivas

• Gerenciar vários contornos em um arquivo
• Gere um arquivo para cada trabalho individual
• Conﬁgurar marcas de corte automaticamente
• Ferramentas de sangria especiais para telas e letras

11

