CODING & MARKING SOLUTIONS
Des de 1991

CODIFICACIÓ I MARCATGE INDUSTRIAL
FABRICACIÓ DE TINTES
TRAÇABILITAT

TINTES I ADDITIUS
Líders en fabricació de tintes i additius Ink Jet
per a codificació industrial.
Fórmules personalitzades per a totes les impressores
del mercat.
Preus directes de fabricant.

IMPRESSORES INDUSTRIALS
Impressores dissenyades per treballar en tots els entorns i optimitzades
per rendir durant anys amb la màxima fiabilitat.
Impressores DOD per a codificació amb caràcters grans per
marcatge sobre sacs, plàstics, caixes, etc.
Impressores TIJ d'Alta Resolució:
Funciona mitjançant cartutxos.
Sense necessitat de manteniment.
Funcionament intuïtiu amb pantalla tàctil de 5''.
Mida reduïda i de fàcil instal·lació.
La impressora més econòmica del mercat.
Impressores portàtils per imprimir en qualsevol lloc de manera ràpida i còmoda.
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SEGELLS INK JET

+34 93

872 50

05

kjet.com
bachin
www.u

Segells Ink Jet manuals per marcatge
gràfic com logotips o codis de barres,
o per a impressions habituals com dates,
hora o números.

RIBBON I TRANSFERÈNCIA TÈRMICA
Disposem d’una gran varietat de cintes ribbon per a impressores d'etiquetes. Les nostres cintes
ribbon són de màxima qualitat i de diferents composicions: Cera - Mixta - Resina
Diferents mides segons les necessitats dels nostres clients i per qualsevol
model d'impressora.
Ampli catàleg d'impressores de transferència tèrmica.

MANTENIMENT I RECANVIS
Ampli catàleg de filtres, recanvis i peces originals i compatibles
amb les principals impressores del mercat.
Estoc permanent de components per als seus equips de marcatge i
codificació.

ASSISTÈNCIA TÈCNICA
Servei de manteniment i reparació d'equips Ink Jet.
Assessorament sobre optimització de processos de codificació.
Assistència telefònica permanent i gratuïta.
Enviament gratuït de mostres.
Pol. Ind. Pla de Santa Anna
c. Vilella de Claret, 4
08272 Sant Fruitós de Bages (Barcelona)

