
počet strojů 4 počet strojů 6

stanice 6 / 36 / 33 / 40 max. Dpi 600 / 600x600

max.rychlost 15.000 až 20.000 ex./h oboustraný potisk/personalizace a

dvojprodukce a počet tiskových hlav  1 / 2 / 4

stanice na lepení příloh a vzorků a max. šířka tisku 5 - 21,6 cm

inkjet inline a počet strojů s etiketovačkou 3

tisk na boční stranu katalogu a

nakladač pro postraní stahování"Zupfbogenverarbeitung" a

Hotmelt - lepidlo a

třídení adres a počet strojů 4

stohování produktů, páskou nebo folii a stanice 5+1 až 14+1

max.rychlost 12.000 až 18.000 ex./h

stanice na lepení 3D vzorků a

ořez folie a

počet strojů 5 Chesire -nalepování adresných etiket a

stanice obálka + až 7 zpracování potištěné folie a

falcovací stanice na obálky a vhazování např. příloh a

max. rychlost 12.000 až 40.000 ex./h inkjet inline na folii a

max. počet šicích hlav 4 selektivní balení a

dvojprodukce a možnost etiketování a

stanice na lepení příloh a vzorků a stohování produkt, páskou nebo folii a

inkjet inline a Matchen  vhazování 4 persoalizovaných dilů 

třídění adres a

lego sponka a

stohování produktů,  páskou nebo folii a

Cheshire "adresná etiketa" inline a Duplo DC 646 řez, rylování, podélná a příčná perforace

etiketováni inline a šití - Duplo DBM 600 2 šicí hlavice, Codeleser

lepená vazba - BOURG V2  3002 s 

online trojřezem
0,5 až 60 mm tloušky hřbetu

kašírování archů - FOLIANT VEGA 320 - 520 mm šiřka folie, lesk nebo mat

kroužkovací vazba max. 450 mm

XEROX Iridesse 1/0 - 6/6 (+zlatá, stříbrná, bílá a vysoký lesk) potisk poštovních obálek 4/0, 0/4

Canon image PRESS 1135 1/0 a 1/1 řezačka archů - Senator  do 155 cm

Canon image PRESS 1110 1/0 a 1/1 Plotter Cann iPF8400 44 Zoll, 12 Color

falcování a

řezání a

plygrafický Full-Service

malé agregáty

kontrola duplikátních adres

komunikace s poštou (hlášní vyzvedávek, atd.)
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lepená vazba  V2

zpracování dat

poštovní optimalizace dat
kooperace

balení - vhazování

solo Inkjet /etiketování

šitá vazba V1

digitální tisk

sítotiskAM-Portal (portál německé pošty)

digitální tisk

ruční páce

Portocheck (digitální tisk) offsetový tisk

skladovaní

expedice (palet, zboží)

Manpower

balení

kompletace

opravy katlogů/časopisů

poštoní vývoz

logistika

vyřízení cla: německo, evropa, international


