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S
un Chemical to największy na 
świecie producent farb, lakie-
rów i dodatków drukarskich dla 
poligrafii. Kompleksowy zakres 

działalności firmy obejmuje produkcję, 
sprzedaż, obsługę techniczną oraz 
nowoczesne laboratorium. W swoim 
rozwiniętym portfolio Sun Chemical ma 
rozwiązania m.in. dla druku fleksogra-
ficznego, offsetowego, UV i sitodruku. 
Bogatą ofertę dla druku cyfrowego 
producent zaprezentuje na Międzyna-
rodowych Targach Reklamy i Poligrafii 
RemaDays Warsaw 2018, które odbędą 
się w dniach 7–9 lutego w Nadarzynie.

Na stoisku N8 w hali F zwiedzający 
znajdą np. atramenty ekosolwentowe 
do druku wielkoformatowego: Streamli-
ne ESL HPQLO, ESL2 HPQLO i Ultima 
HPQLO (low odour – niskozapachowe). 
Produkty te zapewniają wysoką jakość 
druku i są zgodne z atramentami typu 
OEM w zakresie kolorystyki i efektów 
drukowania. Mogą być używane w róż-
nych maszynach wielkoformatowych, jak 
również spełniają najbardziej rygorystycz-
ne wymogi dla najnowszych rozwiązań 
sprzętowych do tego typu drukowania. 
Największe zalety prezentowanych atra-
mentów ekosolwentowych to: wysoka 
jakość, jasne i żywe kolory, niski poziom 
zapachu, niezawodność, a także duża 
wytrzymałość na warunki atmosferyczne. 
Doskonale sprawdzą się one na różnych 
nośnikach, m.in. na foliach winylowych 
typu backlit i frontlit, banerach, papie-
rach blueback oraz siatkach.

Na tegorocznych targach RemaDays 
Sun Chemical pokaże również atramen-
ty twardosolwentowe oraz farby subli-
macyjne – SunTex Sonata DDE i SunTex 
Sonata DTE – do zadrukowywania tek-
styliów. Korzyści płynące z ich wyboru 
są bardzo duże. Atramenty DDE oraz 
DTE (odpowiednio: do aplikowania po-
średniego lub bezpośredniego) nie za-
wierają lotnych związków organicznych, 

Rozwiązania dla ceniących jakość
Sun Chemical na targach RemaDays 2018

zapewniają wysoką trwałość przy zasto-
sowaniach zewnętrznych, odpowiednią 
widoczność po obu stronach tkaniny 
(np. w przypadku flag dwustronnych), 
a także możliwość jej prania.

Prezentacja atrakcyjnej oferty działu 
Digital na targach Rema to naturalny 
wybór. Krzysztof Ostrowski, menedżer 
produktu w polskim oddziale Sun Che-
mical, zapytany o tegoroczną ekspozycję 
targową swojej firmy, odpowiada: „Targi 
Rema Days to impreza przeznaczona 
w coraz większym stopniu dla branży 
poligraficznej, zwłaszcza jej części zwią-
zanej z drukiem cyfrowym. Sun Chemical 
ma wiele produktów skierowanych do 
tego sektora. Jak pokazuje doświadcze-
nie z lat poprzednich, zainteresowanie 
nimi jest bardzo duże. Jesteśmy więc 
przekonani, że to doskonałe miejsce do 
ich pokazywania i promowania”. 

Przez całe targi specjaliści z Sun Che-
mical będą do dyspozycji gości. To do-
skonała okazja, by na stoisku firmy nie 
tylko zobaczyć produkty, ale także spo- ARTYKUŁ PROMOCYJNY

tkać się mniej formalnie. Przedstawiciele 
firmy i jej dystrybutorów – firm Service 
Call, Zinart i E-Ploter – będą rozmawiać 
na tematy związane z drukowaniem, 
uszlachetnianiem, zabezpieczeniami. 
Sun Chemical zaprasza więc wszystkich, 
którzy poszukują oryginalnych rozwiązań 
pozytywnie wpływających na ekonomię 
produkcji i jakość końcowego produktu.

 

ZAPRASZAMY  
do odwiedzenia nas  

na targach RemaDays 2018 
na STOISKU NR N8 w HALI F.
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