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D
o odwiedzenia stoiska firmy na 
targach RemaDays Warsaw 2019 
zachęca Rafał Grzeszczuk, wi-
ceprezes firmy Magenta Vision: 

„Mamy zaszczyt zaprezentować w tym 
roku dwa innowacyjne urządzenia: Tec-
kwin Shark TS3200HF LED o zadruku 
do 3,2 m szerokości materiału z roli 
na rolę, wielkości kropli 7 pl, druku-
jące w technologii LED, oraz maszynę 
Polaroid Hybrid 180 LED drukującą do 
1,80 m szerokości, także na materia-
łach płaskich”.

W związku z tym, iż Magenta Vision 
jest dealerem wyżej wymienionych ma-
rek od początku 2018 roku, mamy już 
za sobą pierwsze instalacje, również 
na terenie Polski. Firmy, które nam 
zaufały, to m.in. Simplicity Printing 
House ze Skórzewa k. Poznania oraz 
Reklawiz z Jabłonnej k. Warszawy. Nasi 
klienci poszerzyli swój park maszynowy 
o wysokiej jakości maszynę Teckwin 

Nowe rozwiązania do druku 
wielkoformatowego

Firma Magenta Vision po raz kolejny znajdzie się wśród wystawców 
na Międzynarodowych Targach Reklamy i Poligrafii RemaDays War-
saw. Magenta Vision jako autoryzowany dealer marek Teckwin oraz 
Polaroid zaprezentuje dwa nowe urządzenia do druku cyfrowego.

TS5000HF LED, która pozwala na druk 
na materiałach do szerokości 5 m przy 
kropli 7 pl. Cały wydruk jest utrwalany 
za pomocą lamp UV LED, co ogranicza 
przegrzewanie materiałów, co zdarzało 
się w tradycyjnych urządzeniach z lam-
pami UV.

„Bazując na wieloletniej współpracy 
z Magenta Vision zdecydowaliśmy się 
na zakup 5-metrowej maszyny Teckwin. 
Mimo wielu ofert na rynku priorytetem 
był dla nas wykwalifikowany zespół ser-
wisantów, natychmiastowa dostępność 
części zamiennych oraz atramentów. 
Jednocześnie dzięki wysokiej jakości 
wydruków i bezawaryjności urządzenia 
mogliśmy znacznie poszerzyć portfolio 
sprzedawanych produktów przy bardzo 
atrakcyjnej cenie urządzenia” – mówi 
Ireneusz Ciach, dyrektor zarządzający 
w Simplicity. 

Niewątpliwie sukcesem Magenty 
Vision w sprzedaży nowych urządzeń 

drukujących jest stworzony w kwietniu 
2018 roku Demo Room w Piasecznie 
k. Warszawy przy ul. Puławskiej 34, 
budynek 26A. Na przestrzeni 150 m2 
prezentujemy wielkoformatowe urządze-
nia z naszej oferty, wykonujemy wydruki 
testowe dla naszych klientów oraz 
szkolimy operatorów urządzeń. „Dzięki 
Demo Room w Piasecznie nasza firma 
mogła wykonać test wydruków na ma-
szynie Teckwin, w tym na delikatnych 
materiałach tekstylnych oraz wyso-
ko rozciągliwych, co utwierdziło nas 
w decyzji o zakupie maszyny Teckwin 
TS5000HF LED” – dodaje Łukasz Kule-
sza, właściciel firmy Reklawiz.

„Magenta Vision jako producent 
atramentów UV, UV LED, solwent, latex 
zaprezentuje również swoje produkty 
na targach RemaDays. Nasi doradcy 
z przyjemnością przedstawią portfolio 
atramentów alternatywnych. Mamy 
nadzieję, że nasze produkty – jak co 
roku – spotkają się z dużym zaintereso-
waniem. Zapraszamy do odwiedzenia 
naszego stoiska nr M13 w hali F” – 
mówi Rafał Grzeszczuk.
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