
Mais uma vez, a Kornit reinventa
um dos mercados com maior
crescimento no mundo!

Ganhe o jogo em todas as frentes!

A KORNIT DIGITAL ESTÁ CONTINUAMENTE 
NA VANGUARDA DA IMPRESSÃO DTG

The products mentioned in this brochure may be protected by one or more patents in the U.S. and elsewhere. 
The data in this document was valid at the time of publishing, and is subject to change without notice. Kornit 

notice and further obligation

A SOLUÇÃO DE
IMPRESSÃO INTELIGENTE
PARA POLIÉSTER

A NOVA Kornit

 

 

A Kornit oferece um variado leque de sistemas e soluções de impressão que 
ajudam a construir negócios de sucesso e relacionamentos de con�ança 

Com os nossos sistemas únicos, o processo exclusivo NeoPigment™, um 
departamento de I&D avançado e serviços pro�ssionais compreensivos 
conseguimos oferecer uma solução que serve qualquer tipo de negócio

*Para especi�cações de produtos especí�cas, por favor contacte-nos



TINTA ÚNICA PARA IMPRESSÃO DE ALTA QUALIDADE
EM POLIÉSTER

Imprime numa grande variedade de materiais, incluíndo tecidos, malhas, com misturas 
(Poliéster-lycra, Poliéster-algodão), e tecidos com diferentes texturas

Previne a migração de tinta

Preserva as propriedades originais do tecido e vai de encontro às normas de durabilidade
da indústria do desporto

Resultados de alta qualidade com solidez com correspondência de cor PANTONE ® 

Preserve a impressão e o ambiente com tintas e impressões sustentáveis à base de água 

Sem substâncias perigosas

Sem quantidades mínimas. Lucrativo desde a primeira impressão

Uma maior paleta de cores e cobertura sólida PANTONE

Forte e suave ao mesmo tempo, tem melhor durabilidade e melhor sensação ao toque

Um agente de �xação único desenvolvido especi�camente para a impressão em poliéster

Um maior valor de L e e opacidade para impressões vivas

Resistência e �exibilidade aprimorada para garantir a durabilidade da impressão

EXPANDA A SUA VERSATILIDADE NUM ÚNICO PASSO

nome e número
com bordas bem 

delineadas,
similar a vinil 

imagens fotorealistas
e semi-transparentes

mesmo em peças
escuras

correspondência de cor
PANTONE e cobertura 
sólida de cor, tal como 

em serigra�a

Desenhos complexos
em poliéster branco

tal como em sublimação

Impressão fácil de pequenas tiragens

Escolha máxima, sem quantidade mínima por encomenda

 Junte-se às revoluções web-para-impressão e mediante pedido com produtos 
 personalizados

IMPRESSÃO INDUSTRIAL FIÁVEL
AGORA COM NOVA CONFIGURAÇÃO PARA IMPRESSÃO EM POLIÉSTER

Aumente a sua produtividade de impressão

Do desenho à impressão em segundos

O processo de impressão único e rentável:

eficiente para a impressão em poliéster
Bem-vindo ao processo mais inteligente e mais

E diga adeus à migração de tinta, opções limitadas
de desenhos, às quantidades mínimas por encomenda,
e aos processos longos e caros de preparação

SEM COMPROMISSOS!


