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L
epiej, szybciej, taniej – to trzy 
główne powody decyzji właściciela 
Lamart Digital Macieja Zawadzkie-
go, które zadecydowały o zakupie 

maszyny z logo Teckwin. Urządzenie 
TS5000HF zamówione przez Lamart 
Digital jest wyposażone w 16 głowic 
Spectra StarFire o wielkości kropli 
7 pl (4 głowice na kolor w CMYK), 
lampy LED wysokiej mocy, silnik li -
niowy magnetyczny oraz chłodzenie 
stołu roboczego. Pan Maciej wybrał 
najszybszy model maszyny w wersji 
CMYK, która pozwala osiągnąć wy-
sokojakościowe wydruki nawet przy 
prędkości 230 m2/h. Lamart Digital 
jako jeden z liderów wśród drukarń na 
rynku polskim wzmocni w ten sposób 
swój okazały park maszynowy i pozwoli 
na rozszerzenie portfolio o wydruki 
tuszami utrwalanymi w technologii LED. 

Wybór maszyny to jedno, ale nawet 
ta najlepsza nie będzie pracować efek-
tywnie bez dobrego wsparcia serwiso-
wego oraz wysokiej jakości atramentów. 
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Innowacja  
w przystępnej cenie
Teckwin Shark TS5000HF LED w firmie Lamart Digital

Rynek druku wielkoformatowego staje się każdego dnia coraz 
większym wyzwaniem dla właścicieli drukarń. Wydruki o wyso-
kiej rozdzielczości stały się standardem w dzisiejszych czasach, 
a do ich wykonania potrzebny jest nowoczesny park maszynowy. 
Firma Lamart Digital – jako wieloletni partner Magenta Vision – 
zdecydowała się na zakup maszyny marki Teckwin TS5000HF LED 
o zadruku materiału do 5 m szerokości z roli na rolę w technologii 
UV LED, co znacząco podniesie jej możliwości produkcji wysoko-
jakościowych wydruków.

Ten problem jest znany każdemu, kto 
miał do czynienia z branżą druku cyfro-
wego. Lamart Digital korzysta z usług 
Magenta Vision od przeszło 12 lat. 
Staż współpracy, którego można po-
zazdrościć, jest wynikiem nieustannego 
wsparcia serwisowego przez inżynierów 
Magenta Vision oraz dostarczania farb 
UV do parku maszynowego Lamart 
Digital. Wydruki Lamart Digital można 
spotkać nie tylko w stolicy, ale także 
w całej Polsce i u naszych zachodnich 
sąsiadów, co czyni Lamart Digital mar-
ką samą w sobie.

Magenta Vision jako wystawca na 
targach FESPA w Monachium w dniach 
14–17 maja 2019 roku zadecydowała 
o prezentacji na swoim stoisku maszyny 
Teckwin Shark TS5000HF oraz Teckwin 
Jetbox 2530 (do druku na tekturze). 
Zarząd Magenta Vision – Charles Poot 
Baudier oraz Rafał Grzeszczuk – ser-
decznie zaprasza na stoisko B4-L20.
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