Grafikák minden évszakra
Oláh Viktória

Tudta-e, hogy egy tintasugaras nyomtatóval laminálás nélkül is kiváló minőségű
kültéri reklámanyagokat nyomtathat?
Korábban a nyomatok vízállóságát csak
laminálással lehetett biztosítani. Meg
kellett várni, amíg a nyomatok megszáradtak, ami miatt a gyártási folyamat lassú
volt. A Canon vízálló nyomathordozóival
új növekedési lehetőséget kínál a nyomdák számára, mert a nyomtatás után már
használatba vehetők, nincs szükség a laminálási plusz folyamatra és költségekre.
A kommunikáció korát éljük, mind bel- és kültéren rengeteg üzenet „dekorálja” a látványt. A vizuális közeg minősége nagyon fontos az összkép

és a hatásosság miatt is. Az idő is folyton sürget, a
megrendelési határidőket muszáj rövidíteni.
A vízálló nyomathordozók használata fokozza a hatékonyságot minden, a folyamatban részt vevő közreműködő számára. A gyönyörű, fénykép minőségű vízálló nyomatok,
amelyeket a Canon imagePROGRAF TM, TX és
PRO sorozatú nyomtatóin előállítva, akár hat
hónapig tűrik az időjárás viszontagságait. Nagyobb formátumban és sokkal hosszabb időre
(például épület külső dekorációja céljából) is készülhetnek nyomatok, a Colorado és az Arizona
UV-nyomtatókon, és ezek akár két-három évig
is tartósak kültéren, szépen megmaradnak a
meleg színek, a szürke árnyalatok és a mélyfeketék is, ami a tintasugaras módszerrel fényes
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papírra nyomtatott anyagokhoz képest jelentős
előny.
A speciális papír tintafelfogó rétege vízben kevéssé oldódó kötőanyagból áll, ami megkön�nyíti, felgyorsítja és költséghatékonyabbá teszi a
tartós nyomatok készítését. Így elkészültük után
a kinyomtatott anyagok azonnal ellenállnak
a víznek. Több változatban is elérhető, például
matt polipropilén, öntapadó és banner vinil.
A nyomdák megrendelői között sok olyan vállalkozás van, amelyek vendéglátással, szabad-
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idős szolgáltatással, kiskereskedelemmel foglalkoznak. A Canon nyomathordozóival tökéletes
megoldásokat kínálhatnak számukra rövid távon használható kültéri grafikáikhoz, amelyekkel például a vállalkozásukat vagy szezonális
ajánlataikat reklámozhatják. Mivel a nyomtatás
a megszokottnál kevesebb időt igényel, a kiskereskedők igényeit és kéréseit is gyorsabban teljesítheti a nyomda.
A vízálló nyomathordozókat nemcsak kültéren, hanem sokféle alkalmazási területen lehet

alkalmazni, gondoljunk csak a párás környezetekre. A vízálló nyomathordozók ideális megoldást biztosítanak a fürdőszobákban vagy rendszeresen vizes takarítást igénylő helyiségekben,
például öltözőkben, uszodákban, wellness központokban kihelyezett grafikák számára. Itt
szintén gyakoriak az információs és promóciós
céllal kihelyezett táblák, bannerek, öntapadó
plakátok, popup poszterek. Különleges alkalmazási terület a vízálló térkép nyomtatás. Esős
időben is jól használható, amikor nem lehet a
GPS-re hagyatkozni, ezért szabadtéren dolgozó
rendészeti vagy más, térképeket használó szakemberek számára hasznos eszköz.

Volt már példa arra, hogy a vízállóságot jeges
körülmények között használták ki: a nyomtatott
reklámot egy jégkorongstadion jégrétege alatt
helyezték el. A képek a jég alatt 6 hónapig is sértetlenek maradtak, és most is szinte ugyanolyan
frissek, mint a nyomtatásuk napján voltak.
A napfény is jobban károsítja a hagyományos
nyomathordozókat, a Canon vízálló papírjainak
további előnye, hogy jól tűrik az erős fényt is, tehát kültéri alkalmazásuk során az erős UV-sugárzás sem rontja a fényképek minőségét.
Az ezekkel a nyomathordozókkal rövid- és középtávra készített kültéri nyomatok kihívást jelentő időjárási körülmények között is jól ellenállnak. A vízálló anyagok készítését korábban
kiszervező nyomdai részlegek mostantól ugyanezt házon belül is elvégezhetik, hiszen a vízálló
nyomathordozók nyomtatása most minden eddiginél egyszerűbb. Elegendő ellenőrizni, hogy
a felület, amelyen a nyomathordozókat használni kívánja, készen áll-e és alkalmas-e. Vízálló
nyomathordozóink öntapadó hátoldala egyszerű felhelyezést és eltávolítást tesz lehetővé, megfelelő mértékű átlátszatlanságuknak köszönhetően pedig a hordozók a meglévő reklámokon
is gyorsan alkalmazhatók. Ön is megismerheti
a tulajdonságait, személyesen a Canon bemutatótermében, időpont-egyeztetést követően. Kérjük, írjon nekünk, mikor jönne el, jelentkezését
várjuk az info@canon.hu email címen!
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