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A Revolucionar a 
produção de linha e fio

TS-1800
SISTEMA DE TINGIMENTO
DIGITAL DE LINHA E FIO

Imagine obter a sua 
linha/fio colorido numa 
escolha de milhões de 
cores, de forma precisa, 
com o clique de um 
botão, e tê-lo pronto 
para a produção, 
imediatamente.

Acabe com as esperas 
de entregas, com o 
stock não utilizado e 
com a limitação de 
cores. Uma autêntica 
revolução digital.

Rua Parque Industrial da Barca, nº 764
4795-096 Vila das Aves, Portugal

Contacte a Tajiservi    para mais informações:
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O sistema de Tingimento Digital TS 1800, com a tecnologia 
DST™, tinge linha e fio com milhões de possibilidades de 
cores, imediatamente e on-demand. Com produção de 
poucos ou muitos metros, conseguirá produzir a cor      
correta com o comprimento exacto que necessita.

Necessita de uma           
quantidade específica de 
linha colorida para a 
produção neste momento? 
Produza milhões de cores de 
forma imediata, sem 
quantidades mínimas.

Poupe tempo e dinheiro na 
repetição de amostras, 
elimine grandes prazos para 
trabalhos, reduza o custo 
logístico e obtenha a cor que 
pretender a tempo da 
produção.

Elimine stocks sem 
nunca ficar sem stock! 
Guarde apenas fio ou 
linha cru ou branca.  
Sem necessidade de 
guardar outro tipo de 
inventário.

Uma solução plug-and-
-play e fácil de operar 
que requer apenas uma 
conexão elétrica padrão, 
e pode ser instalada em 
qualquer local à sua 
escolha.

Não existe descarga de 
água poluída ou desperdício 
durante a produção, 
mantendo o ambiente 
limpo e verde. Inclui um 
sistema de manuseio de 
desperdício!

Ofereça aos seus clientes 
capacidades únicas com 
variações de cores e 
gradientes que eles nunca 
conseguiram realizar até 
agora. Solte a criatividade 
com designs deslumbrantes.


