Költségtakarékos, széles formátumú reklámdekorációs anyagok a Xeroxtól
Polinoor: a kizárólagos értékesítési partner
Budapest, 2009. július 13. – A Xerox Magyarország Kft. új, költségtakarékos széles formátumú
médiahordozó-családot vezetett be a piacra. A kültéri és beltéri reklámozáshoz ideális Economy termékek
kizárólagos nagykereskedője a Polinoor Kft., amely nagy szakmai tapasztalattal rendelkezik a
reklámdekorációs iparágban.
A Xerox széles formátumú nyomtatóihoz választható új alapanyagok közös jellemzője, hogy kiváló,
hosszan tartó minőséget biztosítanak megfizethető áron. Az Economy Banner Vinyl közepes tömegű,
laminált vinil hófehér nyomtatható felülettel, amely matt, illetve rugalmas szatén változatban is elérhető.
Az oldószeres és UVC tintasugaras eljárással is nyomtatható anyag kültéren és beltéren is alkalmazható,
mivel ellenáll a napsugárzásnak és a hőmérséklet-változásnak. Sportesemények helyszínén, kereskedelmi
bemutatókon, bejáratoknál, parkolókban, benzinkutaknál, bevásárlóközpontokban, rendezvényeken
egyaránt jól használható.
Az Economy Flag Banner rendkívül ellenálló, poliészter bevonatú szőtt zászlóanyag matt nyomtatható
felülettel. Az elszakíthatatlan médiát eltávolítható hordozóanyaggal látták el, amely megkönnyíti a
nyomtatást, és felszívja a fölösleges festéket. Az anyag kiváló dekorációs célokra, legyen szó
kirakatrendezésről, boltbelsőről, színpad vagy falak díszítésről, de kültéri molinóként is remekül funkcionál.
A szintén költségtakarékos Economy Banner Mesh poliészter mesh-háló könnyű, ugyanakkor tartós
anyag, amely ellenáll a napsugárzásnak, a hőmérséklet-ingadozásnak, és nem szakad, ezért közepes
időtartamú kampányokhoz is ideális. Az oldószeres eljárással nyomtatható háló szövése 15 százalékban
átengedi a fényt, és biztosítja, hogy az elem szeles időjárás esetén sem mozdul el. Ezenkívül rendelkezik
egy egy darabban lehúzható PVC hordozóanyaggal, amely magába szívja a fölösleges festéket, valamint
gondoskodik a médiahordozó elakadás- és gyűrődésmentes nyomtathatóságáról. Mivel az egyes
hálópanelek egymáshoz hegeszthetők, ezáltal növelve a felületet, az anyag építési reklámhálóként vagy
nagyméretű tűzfalakon is jól alkalmazható.
„Az új, gazdaságos médiahordozóink alapanyagként és kész reklámeszközként is képviselik a minőséget és
a költséghatékonyságot, ezzel is kiegészítve a Xerox kültéri solvent rendszereket. Ezek a kiváló anyagok
lehetővé teszik, hogy a Xerox gépekben használt technológiák – mint az Intelligent Interwaving, amely
minimálisra csökkenti a nyomatcsíkozódás lehetőségét, illetve a változó pontméret, amely segíti a szép
átmenetek, fedett felületek nyomtatását – még kiválóbb nyomatminőséget, valamint még termelékenyebb
nyomtatást eredményezzenek takarékos tintafelhasználás mellett. A Polinoor nagy tapasztalattal
rendelkezik a reklámdekorációs piacon, így hasznos szakmai tanácsokat tud adni a felhasználóknak a célnak
megfelelő termékek kiválasztásával és alkalmazásával kapcsolatban. Ezért is választottuk őket kizárólagos
nagykereskedőnknek” – mondta Hámos Andrea, a Xerox Magyarország Kft. Papír és speciális média
üzletágának igazgatója.

