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F
lora XTRA3300L UV LED to drukarka z roli na rolę o sze-
rokim zastosowaniu – drukuje na niemalże wszystkich 
materiałach rolowych, takich jak plandeki, banery, flagi 
(przeznaczone do druku UV), folie, backlit, tapety, tkaniny 

(również przeznaczone do druku UV) o szerokości do 3,3 m. 
Waga rolki może sięgać 150 kg z możliwością druku na dwóch 
rolkach z pneumatycznym systemem naciągania. Doskonałe 
wydruki z tej maszyny uzyskuje się dzięki najnowszej generacji 
głowicom Konica Minolta 1024i, wyposażonym w technologię 
zmiennej kropli, oraz atramentom KAO Chimigraf. System 
lamp utrwalających LED zwiększa możliwości druku na bardzo 
cienkich materiałach i jest wydajniejszy od zwyczajnych lamp 
rtęciowych, a na dodatek zużywa mniej prądu!  

Zakupem tego modelu jest żywo zainteresowana drukarnia 
Power Print ze Swarzędza, która specjalizuje się w druku 
wielkoformatowym, wykonując m.in. banery, tapety i systemy 
wystawiennicze. Jej klientami są głównie pracownie reklamy 
i agencje oraz firmy targowe 

„W ostatnich latach wśród naszych nowych maszyn znalazły 
się maszyna solwentowa Flora o szerokości 3,2 m 8-głowi-
cowa, drukarki ekosolwentowe oraz drukarka do tekstyliów. 
Przy ich zakupie kierowaliśmy się uzyskaniem wysokiej jakości 
wydruków oraz prędkością druku. Dzięki tym maszynom udało 
nam się ten efekt uzyskać” – mówi Klaudia Pluskota, prezes 
firmy Power Print sp. z o.o. „Jesteśmy bardzo zadowoleni 
z użytkowania maszyn firmy Flora oraz sprawnej obsługi ser-
wisowej, jaką zapewnia Color Laboratory. Pozytywne doświad-
czenia skłoniły nas na początku tego roku do podjęcia decyzji 
o zakupie następnej maszyny Flory, tym razem w technologii 
UV. Jest to kolejny krok w kierunku usprawnienia produkcji oraz 
wyjście naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów. Druk UV 
pozwoli nam również zwiększyć zakres materiałów do druku, 
a co za tym idzie wzbogacić 
i uatrakcyjnić ofertę naszej 
firmy”.

Color Laboratory MD sp. 
z o.o. jest autoryzowanym dys-
trybutorem urządzeń marki 

Debiut Flory XTRA 3300L UV LED na RemaDays
Podczas targów RemaDays 2019 firma Color Laboratory  
zaprezentuje po raz pierwszy w Polsce drukarkę  
Flora XTRA3300L UV LED

Flora (z ponad setką zainstalowanych maszyn) oraz wyłącz-
nym dystrybutorem firmy KAO Chimigraf – producentem 
atramentów do druku cyfrowego i fleksograficznego. Powstała 
w 2009 roku i od tego momentu konsekwentnie zdobywa ry-
nek ploterów wielkoformatowych w Polsce i krajach UE, m.in. 
z Czech, Słowacji, Litwy i Estonii, oferując sprawdzone urzą-
dzenia i atramenty wykorzystywane przez drukarnie cyfrowe. 

„Nasz zespół ukierunkowany jest przede wszystkim na 
potrzeby rynku, co szybko i skutecznie pozwala nam na budo-
wanie trwałych relacji z klientami. Naszymi niezaprzeczalnymi 
atutami są wiedza, kompetencje, doświadczenie oraz rzetel-
ność. Sprzedaż plotera to jedno, ale podtrzymanie doskonałej 
relacji z klientem, który ten ploter zakupił, to dopiero jest 
sukces. Dlatego połączyliśmy dział handlowy z serwisowym 
– każdy klient otrzymuje wszelkie informacje związane z zaku-
pem plotera, jego parametrami technicznymi, możliwościami 
finansowania, a po zakupie opiekuje się nim przeszkolona 
i doświadczona kadra serwisowa” – mówi Oleg Ivanchuk, 
prezes zarządu firmy Color Laboratory MD sp. z o.o. „Mamy 
własny magazyn części zamiennych i eksploatacyjnych, dla-
tego gwarantujemy szybką reakcję serwisową. Świadczymy 
także usługi dodatkowe, jak np. kalibracja kolorystyczna ICC, 
przelanie maszyn, przeglądy serwisowe, montaż systemów 
atramentowych”.

Doskonałą współpracę z Color Laboratory potwierdza 
także Klaudia Pluskota: „To dlatego cały czas jesteśmy ich 
klientem. Każdy telefon odbierany jest przez serwisantów 
natychmiast – to jest bardzo ważne w przypadku prowadzenia 
średniej wielkości firmy”. 

Color Laboratory konsekwentnie wprowadza do swojej 
oferty nowe produkty, jak np.: systemy do zadruku bezpo-
średniego na podłożach tekstylnych, które już znalazły uzna-

nie kontrahentów firmy. Wszyscy 
zainteresowani zakupem nowych 
urządzeń z pomocą specjalistów 
firmy mogą też sprawdzić, jak 
w praktyce wygląda jakość druku 
produkcyjnego.
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