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НОВИНИ КОМПАНІЙ

ПОДІЇ: НОВИНИ КОМПАНІЙ

Компанія Reed Exhibitions
Deutschland
оголосила
про ряд змін в організації
виставки Viscom, однієї з
найбільш важливих виставок для індустрії візуальних
комунікацій на території
Німеччини.
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Раніше щорічна виставка проводилася по черзі у Франкфурті-наМайні та в Дюссельдорфі. Тепер
Viscom буде проходити щороку тільки в Дюссельдорфі. Друга
зміна торкнулася дат проведення
виставки. Починаючи з 2019 року,
Viscom буде проводитися в січні,
знаменуючи собою відкриття
нового бізнес-року для виробників
вивісок та інших засобів візуальної
реклами. Крім того, організатори
прийняли рішення проводити
Viscom одночасно з виставкою PSI,
яка є провідним галузевим шоу для
індустрії промопродукції в Європі.
Оскільки найближча виставка PSI запланована на 8-10 січня
2019 року, це означає, що восени 2018 року виставка Viscom не
відбудеться.
В результаті ухвалених рішень
в Європі буде сформований
найбільший альянс рекламної та
торгової виставок.
Сумарно в цих спеціалізованих
шоу беруть участь більше 1200
компаній, а їх відвідувачами стають приблизно 28 тис. фахівців
з 80 країн світу. «Тим самим,
дві ці виставки охоплюють весь
спектр візуальної, текстильної та
тактильної реклами, — підкреслює
Ганс-Йоахім Ербель, головний
виконавчий директор компанії
Reed Exhibitions Deutschland. —

У числі їх головних тематичних
розділів — просування та продаж,
виробництво вивісок і широкоформатний друк, а також друк по
текстилю та реклама на тканинних
основах».
RemaDays
Київ
2018.
Сповнені нових ідей! Три
галузеві сектори, що охоплюють всю сферу реклами та маркетингу, є новиною в RemaDays Київ 2018.
Захід у столиці України
відбудеться з 6 по 7 березня
в Міжнародному виставковому центрі (МВЦ).
Березнева виставка, як і у випадку RemaDays Warsaw, повинна
стати платформою для нових ідей
на рекламному ринку. Ці три сектори будуть містити всі елементи, які складають сьогоднішню
індустріальну діяльність.
Gifts&Textile — це сектор, в якому
фахівці з виробництва та розповсюдження гаджетів і текстилю знайдуть своє натхнення. Також тут є
місце для компаній, які пропонують
рішення на основі фотографічної
діяльності, а також ті, чий основний
продукт продажів — упаковка всіх
можливих типів.
Sign&Visual. Тут найостанніші
тенденції будуть обговорюватися
фахівцями в POS, POP&Display, які
пропонують виставкові рішення
як всередині, так і зовні. Цей сектор також включає в себе світлову
рекламу, рішення і системи,
необхідні для організації заходів.
В секторі Tech&Print будуть
представлені компанії, що займа-

ються маркувальними машинами, друкованими ЗМІ та рекламними матеріалами. Компанії, що
спеціалізуються на IT-рішеннях
галузі і вільно пересуваються в
сфері нових технологій.
Рекламний захід у Києві буде
традиційно супроводжуватися
RemaКонгрессом. Серія лекцій
і доповідей, що проводяться
досвідченими фахівцями, дозволять поглибити знання, надати
інформацію про останні тенденції
та слугуватимуть натхненням для
подальшої діяльності на ринку.
Як і на попередніх виставках
RemaDays Київ, у головному
виставковому центрі України
з’являться експоненти з різних
європейських країн. З’явиться
можливість налагодити нові ділові
контакти та поглибити ті, які
були створені раніше. Виставка є
найбільш ефективною та найбільш
економічною
маркетинговою
діяльністю.
Під час RemaDays Київ, як завжди, буде можливість нагородити лідерів галузевого ринку.
Відвідувачі виставки, як і в
попередні роки, зможуть взяти
участь в лотереї для відвідувачів.
Для переможця, як завжди,
підготовлена приваблива нагорода, а саме: домашній кінотеатр
Yamaha Cinema System 383 Black.
Можливість
ознайомитися з останніми досягненнями, перевірити повну ринкову
пропозицію, поглибити знання, отримати натхнення — ось
основні аргументи для відвідання
RemaDays Київ на початку березня. RemaDays Київ — виставка
сповнена ідей, скористайся!

Спеціалізовані заходи в 2018 році
Провідні галузеві виставки, що представляють особливий інтерес для sign-індустрії
БЕРЕЗЕНЬ
D-Pes Sign Expo China Виставка технологій для

03.03. — 06.03 виробництва вивісок та засобів визуальної реклами
ISA International Sign Expo — 2018

22.03 — 24.03 Міжнародна виставка рішень для sign-індустрії

ПОДІЇ: КАЛЕНДАР

Digital Signage Expo Виставка рішень в області

27.03. — 30.03 цифрових рекламоносіїв

www.chinasignexpo.com/en

Китай, Гуанчжоу, торгівельновиставковий центр Poly World

www.signexpo.org

США, штат Флорида, Орландо,
виставковий центр Orange County
Convention Center

www.digitalsignageexpo.net

США, Лас-Вегаc, виставковий комплекс
Las Vegas Convention Centre

www.apppexpo.com

Китай, Шанхай, Шанхайський
національний виставковий центр NECC

Shanghai International Ad & Sign Expo2018

28.03 — 31.03 (APPPEXPO) Міжнародна виставка технологій та
обладнання для виробництва реклами та вивісок

КВІТЕНЬ
Sign Today 2018 Міжнародна виставка інтер'єрної

06.04 — 08.04 та зовнішньої реклами

«Дизайн і Реклама — 2018» Виставка рекламної

10.04 — 13.04 індустрії

www.signtoday.biz

Індія, Коімбатур, виставковий комплекс
Codissia

www.design-reklama.ru

Росія, Москва, ЦДХ (Кримський вал, 10)

photoforum.pmd-forum.ru

Росія, Москва, МВЦ «Крокус Експо»

www.signuk.com

Великобританія, Бірмінгем, виставковий
центр NEC

www.c-star-expo.com

Китай, Шанхай, виставковий центр
Shanghai New International Expo Centre
(SNIEC)

«Фотофорум — 2018» Виставка фото- та

12.04 — 14.04 відеообладнання, друкарських технологій і
аксесуарів
Sign & Digital UK — 2018

24.04 — 26.04 Виставка технологій для виробництва вивісок,
POS-дисплеїв та цифрового друку
С-star-2018 4-а Міжнародна спеціалізована

26.04 — 28.04 виставка обладнання, інфраструктури,
технологій реклами, продаж и торгівлі

ТРАВЕНЬ
FESPA Global Print Expo — 2018

15.05 — 18.05 Міждународна виставка технологій друку
European Sign Expo — 2018 Виставка технологій

15.05 — 18.05 для виробництва вивісок і візуальної реклами
Reklama Polygraf 25-а Міжнародна виставка

29.05 — 31.05 візуальної реклами та друку

www.fespa2018.com

Німеччина, Берлін, виставковий центр
Berlin Messe

www.fespa.com

Німеччина, Гамбург, виставковий центр
Berlin Messe

reklama-fair.cz/en

Чехія, Прага, виставковий комплекс
PVA Letnany

ЧЕРВЕНЬ
Printech-2018 4-а Міжнародна виставка обладнан-

www.printechexpo.ru

26.06 — 29.06 ня, технологій та матеріалів для друкарського та

Росія, Москва, МВЦ «Крокус Експо»

рекламного виробництва

ЛИПЕНЬ
Serigrafia SIGN FutureTEXTIL — 2018

www.serigrafiasign.com.br

25.07 — 28.07 28-а виставка технологій і рішень для друку та
виробництва вивісок

Бразилія, Сан-Паулу, виставковий
центр Expo Center Norte

ВЕРЕСЕНЬ
Sign China — 2018 Міжнародна виставка технологій

19.09 — 21.09 для виробництва зовнішньої реклами та вивісок

«РЕКЛАМА-2018» 26-а Міжнародна спеціалізована

25.09 — 28.09 виставка

www.signchinash.com

Китай, Шанхай, виставковий центр
Shanghai New International Expo Centre
(SNIEC)

www.reklama-expo.ru

Росія, Москва, ЦВК «Єкспоцентр»

ЖОВТЕНЬ
SGIA Expo — 2018
18.10 — 20.10 Виставка технологій для виробництва
спеціалізованої графіки та обробки зображень
Viscom Italia — 2018 30-а Міжнародна галузева

18.10 — 20.10 виставка візуальних комуникацій

www.sgia.org

США, штат Невада, Лас-Вегас,
виставковий центр Las Vegas
Convention Center

www.viscomitalia.it

Італія, Мілан, виставковий центр Fiera
Milano

ЛИСТОПАД
InPrint-2018 Виставка технологій промислового
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20.11 — 22.11 друку

www.inprintitaly.com/2018/
english

ІталІя, Мілан, конференц-центр MiCo

Перед Новим роком, 14-15 грудня відбулися загальні річні збори засновників,
партнерів і членів Української Асоціації Візуальної Індустрії. Дводенний захід
проходив в конференц-залі офісу партнера асоціації — компанії «Пластикс-Україна».
Перший день був присвячений
стратегії і розвитку УАВІ. Це стало
дуже значущою подією в житті
асоціації, адже були обговорені
важливі теми, були підведені підсумки
і досягнення за рік діяльності, всіма
учасниками були поставлені нові цілі
на прийдешній 2018 рік по «Стратегії
2020», яка визначила вектор подальшого розвитку і просування УАВИ.
Також кожна робоча група надала
звіт про проведену роботу за рік.
Однією з найважливіших подій на
загальних зборах було представлен-

ня нового Етичного комітету. Мета
комітету — це підтримка етики та
поваги всередині асоціації. Кожен
бажаючий відтепер має право запросити допомогу від учасників комітету,
які
допоможуть
врегулювати
відносини між членами асоціації. Так
само учасниками були розроблені і
прийняті пакети членства, які дозволяють кожному зробити вибір, які
переваги саме йому підійдуть.
Того ж вечора пройшов святковий новорічний банкет, який
дав
можливість
учасникам
поспілкуватися зі своїми колегами у
неформальній обстановці.
Другий день був дуже корисний для саморозвитку. Темою
всього дня стали Лідерство і
Партнерство. Виступали також і
представники законодавчої влади та
юриспруденції. Сергій Барбашин,
керуючий партнер — Trustme Law
Firm, розповів нам про рекламу,
право та інтелектуальну власність.
Експерт Програми USAID ЛЕВ

Олександр
Пліва
презентував
присутнім новий законопроект
України «Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів
щодо врегулювання розміщення
зовнішньої
реклами»
№2702д,
роз'яснив всі нюанси і відповів на всі
питання щодо даного проекту.
Про свої проекти розповів всім президент компанії «Пластікс» Іренеуш
Дерек. Він також оголосив про конкурс
для рекламних компаній, який проходив до 31 січня. Посилання на конкурс: https://plastics.ua/press-centre/
news/5763/plastics-signboard.html
На захід був запрошений і
Президент
Української
Бізнес
Асоціації Володимир Чеповий, який
зачепив не тільки тему інтегрального
лідерства, але і розповів секрети
успіху провідних «білих» бізнесменів
України.
Очікуваним
спікером
для
присутніх став Андрій Кривоніс,
співзасновник і керівник Асоціації
Франчайзингу
України,
який
розповів про особливості роботи
постачальників з франчайзинговими
мережами.
Завершенням зборів було урочисте підписання меморандуму між
Українською Асоціацією Візуальної
Індустрії та Українською Асоціацією
Франчайзингу, що стало початком
плідної співпраці між асоціаціями.
Кожен учасник оцінив важливість
участі в даному заході, і готовий внести свій внесок в розвиток і майбутнє
асоціації та індустрії.

www.uavi.com.ua
Тел. (097) 117-63-14, (050) 649-31-89

ПОДІЇ: КРУГЛИЙ СТІЛ

Чергове підведення підсумків та плани на майбутнє
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ПОДІЇ: ОГЛЯД

Українська Асоціація Візуальної
Індустрії в Польщі!

8

Українська Асоціація Візуальної Індустрії прагне розвитку як на всеукраїнському
рівні, так і на міжнародному. Асоціація та її учасники відкривають нові горизонти, встановлюють ділові та партнерські зв'язки, а також діляться своїм досвідом.
Тож було прийнято рішення взяти участь у міжнародній виставці RemaDays 2018,
яка проходила у Варшаві. Для більш насиченої подорожі УАВІ запросили на свої
виробництва польські підприємці та об’єднання.
5-го лютого делегація УАВІ, що
складалася з 24 учасників, завітала
до рекламної компанії Globart
Print. Нашу команду радо зустріло
керівництво компанії, була проведена презентація діяльності, де кожен
зміг дізнатися корисну інформацію
по міжнародній співпраці. Globart
print є одним з лідерів на польському ринку широкоформатного друку.
Компанія поставляє високоякісний
друк за новітніми технологіями
більшості країн Європи. Після знайомства, презентації діяльності УАВІ,
делегація мала змогу відвідати виробництво з великим парком обладнання
для друку. Можна відмітити високу
якість, технологічність та культуру
виробництва.
Наступного дня Асоціація познайомилася з місцевим Кластером
Обробки Металу, який знаходиться в Центрі Інновацій та Розвитку у
Білостоці. Кластер — це об'єднання
підприємців з одного ринку в регіоні.
Учасники мали змогу дізнатися, як
формуються та працюють об'єднання
підприємців в Польщі. А делегація з
України в свою чергу поділилася і
своїм досвідом розвитку Української
Асоціації
Візуальної
Індустрії.
Подібний обмін досвідом надихнув
об’єднання до подальшого розвитку
та кращих змін.
У той же день представники УАВІ
в Польщі відвідали виробництво
компанії ChM у місті Білосток, яка
спеціалізується на 3D друку з різних
матеріалів, що дозволяє робити
корисну та цікаву продукцію, від
рекламних конструкцій до імплантів.
Цікаво відзначити, що місто
Білосток
завдяки
об'єднанню
підприємців стало одним з передових та розвинутих міст Польщі.
Підприємці та виробники прагнуть
вивести своє місто і свою країну на
європейський рівень та забезпечити світле майбутнє для наступних
поколінь.

www.uavi.com.ua
Тел. (097) 117-63-14, (050) 649-31-89

ПОДІЇ: ОГЛЯД

Подорож
УАВІ
продовжилася до столиці Польщі Варшави. Тут
Асоціація взяла участь у виставці
RemaDays Warsaw 2018, де учасники надихнулися свіжими ідеями,
ознайомилися з інноваціями, сучасними технологіями, встановили
партнерські взаємини як з молодими
та креативними підприємцями, так і
з лідерами ринку. Також на виставці
Українська Асоціація Візуальної
Індустрії провела конференцію, де
розповіла про український ринок
візуальної індустрії та рекламну
галузь. Директор УАВІ Наталія Латиш
розповіла про перспективи співпраці
з українськими підприємцями, про їх
бачення та плани на майбутнє.
У столиці делегація УАВІ відвідала
виробництво
компанії
HEXE,
де ознайомилася з сучасними
тенденціями та технологіями виробництва об’ємних літер, вивісок та
рекламних конструкцій. Кожен мав
змогу отримати нові знання, задати
питання, а також поділитися власним досвідом за роки роботи в сфері
зовнішньої реклами. Кожен відмітив
корисність спілкування з колегами з
компанії HEXE. Дякуємо приймаючій
стороні за відкритість до партнерства,
сподіваємось на подальшу співпрацю.
Також учасників Асоціації запросили на презентацію Асоціації
Українського Бізнесу в Польщі, де
кожен дізнався про перспективи та
нюанси розвитку бізнесу в цій країні,
що відкрило двері у поширенні
підприємств візуальної індустрії
України в Європі. Міжнародна
інтеграція — це важливий аспект у
розвитку як Української Асоціації
Візуальної Індустрії, так і сфери
зовнішньої реклами в цілому.
Ця подорож стала поштовхом до
подальшого розвитку цивілізованого
ринку візуальної індустрії. Новий
досвід та ідеї дадуть змогу впровадити інновації та сучасні технології в
підприємствах України. Дякуємо усім
польським та українським партнерам, завдяки яким ця подорож стала
такою корисною та результативною.
Внаслідок подібних міжнародних
подорожей ми стаємо все ближче до Європи, і це змінює мислення та свідомість як виробників, так і
замовників.
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Світлодіодні динамічні хрести
для серії аптек від вітчизняного
виробника

ВИРОБНИЦТВО ВІЗУАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ: ГАЛЕРЕЯ

Світлодіодна продукція в візуальній рекламі на
сьогодні найбільш поширена. На ринку Одеси компанія
«УКРНЕОН ТМ» однією з перших почала застосовувати світлодіодне підсвічування. І зараз компанія активно
впроваджує проект «аптечні хрести». Аптечний хрест —
це один зі стандартних виробів, який застосовується в
зовнішній рекламі та викликає пряму асоціацію з аптекою. Такий хрест за рахунок якісного, яскравого та
динамічного підсвічування дозволяє виділити аптеку серед конкурентів і допомагає потенційним клієнтам легко
зорієнтуватися, навіть в перевантаженому зовнішньою
рекламою міському середовищі.
Для аптечної мережі компанії «ІНТЕРХІМ» в Одесі
компанія «УКРНЕОН ТМ» виготовила та встановила
серію аптечних хрестів зі світлодіодним підсвічуванням.
Габаритні розміри аптечних хрестів 600 х 600 мм.
Конструкція хреста складається з таких матеріалів:
металокаркас — труба профільна, борта — ПВХ 4 мм
Vekaplan, лицьова частина — акрил 3 мм Polycryl, плівка
Oracal, інкрустування діодами швидкого монтажу і блок
живлення ELF, мікроконтролери власного виробництва. Колір світіння світлодіодів — зелений з динамічним
підсвічуванням, а може бути червоним, білим, синім, жовтим або їх різних комбінацій. Реклама з використанням
світлодіодів виглядає яскраво та сучасно.

Відкриття Сервісного Центра МВС
Протягом року фахівці з РА «Штріх» брали участь у
відкритті Сервісних Центрів у місті Запоріжжя та області.
Була поставленна ціль в найкоротші терміни виконати великий обсяг робіт по зовнішньому і внутрішньому оформленню центрів. Найбільший з них знаходиться в центрі міста за
адресою: вул. Портова, 1.
В ньому були проведені наступні роботи: розробка 3D моделі плана приміщення та виготовлення ескізів
зовнішнього та внутрішнього оформлення центрів; виготовлена та встановлена вивіска, що складається з окремих
об’ємних букв, загальною довжиною 17 м (!); брендування
вітрин в фірмовому стилі; оформлення стійки ресепшн кольоровим акрилом з лазерним фрезеруванням; виготовлення і монтаж багатьох навігаційних табличок, інформаційних
та рекламних банерів.
Це був цінний досвід участі
у реформах нашої країни.
www.shtrih.com.ua
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Для лідера світового літакобудування ДП «АНТОНОВ» фахівці ВКФ «МАНДАРИН» розробили, виготовили та змонтували дахову конструкцію, яка складається
з логотипу ДП «АНТОНОВ» та надпису «АНТОНОВ»
українською та англійською мовами.
Конструкція змонтована на даху будівлі на висоті
32 метри від поверхні землі. Розмір конструкції 34 х 4 м,
висота букв 2 м, логотипа 3,5 м. Вивіска виготовлена з
акрилу та композитних алюмінієвих панелей і змонтована на спеціально прорахованій та спроектованій
металевій конструкції. Замовлення виконано з дотриманням стандартів якості та термінів виконання, замовник
остався задоволений!

«Вітамін» прикрасив центр Полтави
Компанія «Мега Дизайн» завершила роботи з оформлення фасаду полтавського преміум фітнес-клубу
«Вітамін». Замовником була поставлена задача створити
неповторний, індивідуальний, такий, що запам'ятовується
вигляд фасаду, який прикрасить архітектурний ансамбль
центру Полтави.
Для виконання цього непростого завдання була запропонована оригінальна ідея, яка включала використання
нестандартної системи облицювання композитної панеллю, включення в вигляд фасаду елементів ексклюзивного матеріалу HPL — панелі і композитної панелі Ecobond
DECO Mirror. Ця концепція і була втілена в життя
фахівцями компанії «Мега Дизайн» в найкоротші терміни
з високим рівнем якості проведених робіт.

ВИРОБНИЦТВО ВІЗУАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ: ГАЛЕРЕЯ

Дахова конструкція
для «Антонова»

Заслужена довіра іноземних
брендів та імпортерів авто
У грудні 2017 року компанія «ВАРГО ІН» виконала рекламне оформлення автосалонів Peugeot та Сitroen в м.
Чернігів. В комплексі робіт були склопластикова стела,
фризи з об'ємними формованими літерами, композитні
фризи, банерні конструкції, міні-пілон, декоративні пано
з іміджевими зображеннями. Кожен елемент мав свої
технічні вимоги та особливості монтажу.
Ще кілька років тому імпортери, відкриваючи новий
автосалон, завозили елементи зовнішнього оформлення — вивіски та стели з Європи, бо не були впевнені у
тому, що замовлені елементи в Україні будуть відповідати
вимогам бренд-буку. Та отримавши позитивний досвід
співпраці, на сьогодні представники автосалонів
довіряють свої об’єкти українським виробникам, бо
впевнені у якості виробництва, професіоналізмі та чіткій
відповідності стандартам та термінам виконання робіт.
Так як про людину мають говорити не слова, а вчинки, так
і про компанію має говорити не піар, а реалізовані проекти. Підприємству «ВАРГО ІН» є чим пишатися.

11

ВИРОБНИЦТВО ВІЗУАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ: СЕКРЕТ УСПІХУ

Чим складніший виклик, тим цікавіше
«Ми зробили перший серйозний крок на світову арену. Командна робота, точність
дій, робота із задоволенням, вдячний клієнт — все це дає нам натхнення для подальшого розвитку на глобальному ринку.
Я впевнений у тому, що через
кілька років ми будемо поставляти
наші продукти в найвіддаленіші точки
планети.
Спасибі всім за виконану роботу
і за результат, яким може пишатися
кожен член нашої компанії.
До зустрічі на нових континентах!» — саме цими словами Ігор
Степанов, засновник компанії Sicore,
у 2014 році прокоментував перший
реалізований проект в Португалії.
Петро Приходько, СЕО Sicore,
5 років в компанії
У яких країнах ви вже встигли
представити свої роботи?
В багатьох країнах були напрацювання і велися переговори.
Ми вже реалізували проекти в
Португалії, Німеччині, Голландії,
Словаччині, Польщі. У кожній країні
є свої особливості зовнішнього і
внутрішнього оформлення, необхідно
завжди враховувати різницю в
менталітеті і правових аспектах.
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Які нові технології ви почали
використовувати в своїй компанії за
останній час?
Розвиток техніки не стоїть на
місці, з кожним роком технологічні
процеси застарівають все швидше.
Ми завжди намагаємося бути одни-

ми з першовідкривачів в нашому
сегменті, нам подобається втілювати
нестандартні проекти в життя.
Це і призвело до нашого нового
напрямку: друк на 3D-принтері. Ми
отримали можливість надрукувати елементи будь-якого розміру за
короткі терміни. Через 5 — 10 років
ми не зможемо уявити свою роботу в зовнішньому оформленні без
3D-принтера, адже це набагато прискорить процес, знизить ймовірність
помилок і неточностей.
LED-панелями вже нікого не
здивуєш, але це завжди виглядає
яскраво і соковито. Вивіски LED
мають багато переваг для бізнесу,
серед яких — можливість змінювати
кольорові рішення і бути яскравіше
за своїх конкурентів в рази.
Також ми не забуваємо і про неон.
Сьогодні ця технологія відроджується
і стає врівень з мистецтвом. Вивіска,
яку прикрашає неонова нитка,
приваблює своєю соковитістю і
витонченістю, створеною руками
склодува.
Які цілі ставить перед собою Sicore
на найближчий час?
Планів дуже багато, зараз не
можна зупинятися в своєму розвитку
ні на хвилину. Одна з основних цілей
на найближчий рік — збільшення
кількості країн, де ми в комплексі розробимо дизайн і втілимо його в життя.

Для нас важливо, щоб клієнтам було
комфортно в роботі з нами, тому у
нас в перспективі відкриття кількох
представництв в європейських (і не
тільки) країнах.
Також в цьому році ми запускаємо
електронну платформу, яка працюватиме між клієнтом і виробником. Мета
платформи — спростити роботу для
замовника і підрядника. Перевагою
нашої платформи стане те, що в ній не
потрібно буде шукати монтажників,
перевізників, дизайнерів. Достатньо
поставити завдання і платформа
самостійно вибере підрядників, з
огляду на місце розташування, ціни і
терміни виготовлення. Це майбутнє в
візуальній рекламі. Будь-яка людина,
в будь-якій країні, зможе скористатися нашою програмою.
Павло Герасименко, керівник
монтажної ділянки, 17 років в компанії
Яке замовлення запам'яталося
вам найбільше?
Пропрацювавши в компанії 17
років, я зрозумів, що кожен монтаж
особливий. На кожному об'єкті є
дрібниці, які необхідно врахувати і
донести їх важливість своїй команді.
У 2015 році в Польщі проводилося одночасно два монтажі. Два абсолютно різних об'єкти знаходилися на
відстані в 500 км один від одного, і

Юлія Лісняк, менеджер проектів, 5
років в компанії
Чому вам цікаво займатися
міжнародним напрямком?
Тут відкривається багато можливостей і завжди можна знайти щось
цікаве.
Які були труднощі у виконанні
цих замовлень?
Труднощі виникали там, де ми їх
не чекали.
Не можу не згадати замовлення
Sunplanet. Все почалося вже з виїзду
підрядників-монтажників на об'єкт. З
хлопцями ми вперше працювали, як і
вперше — на території Німеччини. Як
би не хотілося про це говорити, але по
дорозі стався форс-мажор! Здавалося,
що все складається так, щоб ми
пройшли перевірку на міцність.
Шляху назад вже не було, довело-

ся шукати рішення. Складністю,
звичайно, був і мовний бар'єр, коли
необхідно було за місцем працювати з електриком або налаштовувати
відносини з сусідкою, що живе над
салоном. Завдяки командній роботі,
ми впоралися із завданням у вказаний термін.
Яке
замовлення
найбільше
запам'яталося? Чому?
Запам'ятався
Dream
Hostel.
Замовлення складалося майже із сотні
позицій, як дрібних, так і великих.
Жодна деталь не могла бути загублена
або виготовлена не згідно з завданням. За місцем виготовити деталь
більш затратно. Приємно працювати з клієнтом, який йде назустріч і
співпрацює з нами. Був момент, коли
потрібно було доставити додаткову
деталь, і клієнт нам допоміг в цьому.
У підсумку замовлення виконано,
і ми отримали приємний відгук від
клієнта.
Олена Левченко, Dream Hostel
З
компанією
Sicore
ми
співпрацюємо ще з 2015 року. І вона
реалізувала для нас чотири проекти в трьох країнах (Україні, Польщі,
Словаччині).

Для мене головна перевага в
співпраці — це те, що завжди перед
запуском в роботу є готові візуалізації
і мені зрозуміло, чого очікувати на
виході (мова йде про прості елементи — порізка літер, вивіски, таблички
та набагато більш складні проекти, де
потрібно придумати, а не виконувати
вимоги замовника).
Завжди отримуємо швидкий
зворотній зв'язок від менеджера,
чіткість в діях і допомогу.
Спеціалісти компанії завжди готові
піти назустріч і виконати позачергове термінове замовлення у визначені
строки! Навіть боюся здогадуватися, чого це їм варте :-) Дякуємо за
співпрацю!

Sicore (ТМ Арт Пирамида Групп)
тел.: 0 (800) 30-22-20
моб.: 0 (67) 523-22-20
www.art-piramida.com
www.sicore.pl
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кожному потрібно було приділити час.
GoldenPlace, розташований в торговому центрі, де можна працювати тільки
в певні години, і дуже творчий LOL &
POP. Відмінні за суттю, технологіями
та у підходах в реалізації.
З кожним замовленням ми набиралися досвіду, кожна нова країна — як
виклик, який ми з гідністю приймали.
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Брендинг та фірмовий стиль, виконаний компанією Sicore
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Sicore
Створення фірмового стилю, що включає комунікативний дизайн (екстер'єр та інтер'єр)
Теги: вираження діяльності Компанії в дизайні
Формат: фірмовий стиль, комунікативний дизайн, технічний дизайн
Результат: брендбук, реалізація проекту

Fichi
Теги: інжир, стримана кольорова гама
Формат: неймінг, брендинг, технічний дизайн для студії шугарінгу
Результат: брендгайд

SKD Ukraine
Брендинг для фірми, що займається будівництвом котеджів
Теги: «по-чоловічому», але не нудно
Формат: брендинг, ведення проекту
Результат: брендгайд, поліграфія, розробка електронного підпису, розробка каталогу, ведення проекту

ВИРОБНИЦТВО ВІЗУАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ: СЕКРЕТ УСПІХУ

Asteroid
Яскравий і стильний дизайн без стандартних образів в логотипі для компанії з виготовлення сільськогосподарської техніки
Теги: астероїд, помаранчевий колір, активність
Формат: брендинг, технічний дизайн
Результат: брендгайд
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Ми віримо у розвиток галузі візуальної
індустрії, адже це в наших руках!
Успішними та яскравими роботами підприємства «ВАРГО ІН» за останні два місяці
стали роботи з зовнішнього та внутрішнього оформлення супермаркетів «Ельдорадо» в містах Ірпінь та Чернігів.
Об'єкти принципово різні. Адже в
Ірпіні — це одноповерховий магазин
з довгим 47-метровим композитним
фризом, трьома світловими вивісками
на ньому, динамічно мигаючими

16

стрілками, що приваблюють увагу
перехожих. У Чернігові — це дахова конструкція, яка виконана таким
чином, щоб для монтажу/демонтажу
та обслуговування елементів висотою

2 м металевий каркас легко опускався
на дах та підіймався. Самі світлові елементи зроблені з червоного акрилу,
пластику 6 мм, внутрішня підсвітка
виконана червоними світлодіодними
модулями з 200-ватними блоками
живлення Elf.
Схожим на обох об'єктах було
те, що на фасадах були встановлені
металеві каркаси з друкованими банерами та заклеювалися вітрини разом
з профілями друкованою плівкою
з ламінацією. І навіть несприятливі
погодні умови взимку нам не завадили отримати якісний результат. На
сьогодні ще продовжуються роботи
з внутрішнього оформлення магазину в Чернігові, де наші майстри
виготовляють сотні псевдооб'ємних
елементів, декорують зони кас,
кредитів, хайтехнік, фрезерують
композитні вивіски для вхідних зон,
готують брендування рекламноінформаційних систем магнітним
вінілом, тощо.

Процес виробництва типовий
і наші працівники на виробництві
все це вже давно виконують, як то

кажуть, з закритими очима, бо мають
чималий досвід. Ні для кого не секрет,
що саме виготовленню вивісок в

ВИРОБНИЦТВО ВІЗУАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ: КОМПАНІЯ

Україні не навчає жоден навчальний
заклад, але зрозуміло, що для якісного
виконання таких робіт необхідні
високопрофесійні вміння.
На сьогодні в рамках шкіл, які
проводить Українська Асоціація
Візуальної Індустрії, наші спеціалісти
мають можливість навчатися, практикувати та вдосконалювати свої
навички на sign-school, які проводяться на виробництвах членів
УАВІ. Так, у 2017 році наші макетники та майстри з поклейки плівки
мали змогу відточити свої вміння
на школі з професійної поклейки
автомобілів; раніше — зварювальники дізнавалися, як зварювати
нержавіючу трубу з чорним металом.
Школи УАВІ — це майже єдина
можливість
вузькопрофільним
спеціалістам з нашої сфери діяльності
обмінятися досвідом та потренуватися
пліч-о-пліч, допомагаючи один одному.
Я пишаюся тим, що моя компанія є
почесним членом УАВІ і разом з колегами ми працюємо над розвитком
нашої галузі та віримо у процвітання
економіки нашої країни!

Інна Несмирна,
директор ТОВ «ВАРГО ІН»
Тел.: +38 (066) 951-24-36
E-mail: support@vargoin.com
www.vargoin.com
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Феєрверки — це свято, яке завжди з тобою
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Рекламний проект для компанії «Золотий Дракон-Феєрверк»
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Вже 18 років яскравим представником професійності в реалізації комплексних
рішень візуальної реклами є компанія «УКРНЕОН ТМ», один із співзасновників Української Асоціації Візуальної Індустрії. Амбітність та постійний розвиток
дозволяють нашій компанії реалізовувати прогресивні проекти з залученням
новітніх рекламних технологій. Такий технологічно-інноваційний проект нещодавно
вдалося реалізувати для компанії «Золотий Дракон-Феєрверк».

Компанія
«Золотий
ДраконФеєрверк» багато років розвивається
на ниві професійної піротехніки та
феєрверків. Щоб повідомити про свій
яскравий продукт широкому загалу
та впровадити сучасні можливості
візуальної реклами, компанія звернулась саме до нас.
В результаті спільного обговорення рекламної концепції ми окреслили головну ідею: оформити дизайн
магазину так, щоб зовні він виглядав як величезна коробка з ракетами
феєрверків. Тому вирішили: фасад
будівлі стилізувати під «дерев’яні
дошки», а на дах будівлі встановити
інсталяції «ракет» та «петард».
Таке дизайнерське оформлення в
результаті стало приємним сюрпризом для тих, хто просто проїжджає
поруч магазину на авто або йде за
покупками, а треба зазначити, що
магазин розміщується біля відомого
в Україні ринку «Сьомий кілометр».
Важливо також було забезпечити
видимість магазину й в ночі, тому всі
інсталяції виконані з яскравим кольоровим світлодіодним підсвіченням.

Крок за кроком послідовно виконували роботи від обшивки будівлі
до внутрішнього оздоблення: монтаж
сендвіч-панелей; виготовлення та монтаж металоконструкцій і банерної тканини; виготовлення та монтаж накладок, відливів; виготовлення та монтаж
конструкцій ракет» і «петард»; виготовлення і монтаж конструкції «кулеметна стрічка»; виготовлення і монтаж
об'ємних світлових букв «Салюти» і
«Феєрверки». Завершили всі роботи
внутрішнім оформленням всередині
приміщення.
Завдяки
залученню
різних
спеціалістів, від конструкторів до
монтажників, вдалось професійно
виконати усі етапи робіт та
реалізувати нестандартні рішення.
Говорячи про нестандартність
проекту, важливо підкреслити, що
дахові установки монтували на висоті
більше п’яти метрів з урахуванням усіх
навантажень. Складність обумовлена також розмірами встановлюваних
конструкцій: 2 м завширшки та 3 м
заввишки. Потрібно було враховувати, щоб каркас кожної конструкції не
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подавав тінь, а освітлення рівномірно
розподілялось по периметру.
Підсумовуючи результат: за два
місяці вдалось реалізувати проект
від ідеї та його проектування до здачі
замовнику. На виробництво пішло біля
3 км профільних труб, 200 кв. м плівки
8500 серії, 2000 світлодіодних модулів
ELF, біля 1000 кв. м банерної тканини.
Завдяки зусиллям та злагодженій
роботі всієї команди, магазин зовні
перетворився на справжнісінький
арт-об’єкт:
величезну
коробку з феєрверками, тобто ідея була
повністю втілена в життя.

А наша компанія отримала вдячний відгук від керівництва компаніїзамовника:
«Завдяки
компанії
«УКРНЕОН ТМ» вдалось гідно презентувати наш магазин, оформити
його візуальний образ. Відзначимо
різносторонність наданих послуг,
грамотність та зваженість в вирішенні
важливих питань. Компанія показала
здатність відповідально підходити до
вирішення задач, виконувати роботи
якісно та вчасно».
Така позитивна оцінка мотивує
рухатись вперед та продовжувати втілювати в своїй роботі сміливі
задуми наших клієнтів, що також
підкреслює керівництво компанії
«УКРНЕОН ТМ»:
«Для нас це цікавий проект,
реалізація якого вкотре підтвердила
професіоналізм спеціалістів нашої
компанії на всіх етапах виконання

замовлення. І саме завдяки таким проектам ми можемо бачити, що Україна
має величезний потенціал для розвитку візуальної індустрії».
Створюємо візуальні рішення для
успішного розвитку бізнесу наших
партнерів.

Компанія ТОВ «УКРНЕОН ТМ»
65005, м. Одеса,
вул. Заньковецької, 11, оф. 1-А
Тел.:+380 (48) 777-13-80, (067) 654-39-63
http://www.ukrneon.com
http://www.ukrneon.com.ua
E-mail: office@ukrneon.com
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LED-модулі Samsung
для виграшного
освітлення товарів
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Нові
джерела
світла
Samsung Dseries Special
Color покликані робити
товари на прилавках і
полицях магазинів більш
привабливими.
Компанія Samsung Electronics
анонсувала випуск нового сімейства
світлодіодних модулів Samsung
Dseries Special Color.
Новинки розроблені спеціально
для того, щоб підкреслювати
найпривабливіші тони освітлюваних
предметів, зокрема природні кольори продуктів харчування і предметів
одягу.
Це дозволяє компаніі-виробнику
позиціонувати
LED-модулі
як
оптимальні джерела світла для
комерційного освітлення. Інженерам
вдалося підлаштувати колірний спектр
модулів серії D таким чином, щоб
забезпечити максимальну насиченість
тонів освітлюваних предметів і при
цьому відмовитися від використання
кристалів, що виділяють небезпечне
ультрафіолетове випромінювання.
Індекс передачі кольору пристроїв
згідно новітньому методу оцінки
світлодіодів TM30 перевищує 110, що
свідчить про високу якість генерованого ними світла.
В даний час для досягнення
настільки ж високого рівня передачі
кольору в більшості світлодіодних
ламп
використовуються
кристали, що випромінюють майже
ультрафіолетове світло, яке при
багаторазовій дії здатне завдавати шкоди і людському зору, і тканинам. Іншою альтернативою є
металогалоїдні лампи, термін служби
яких значно менше, ніж у світлодіодів.
Нові
світлодіоди
Samsung
позбавлені цих недоліків. У серії
D представлені три різновиди
світлодіодних модулів: для освітлення
модного одягу, для підсвічування торгових вітрин з м'ясною продукцією і
для підсвічування прилавків з овочами.
Вибір
оптимальних
по
кольоропередачі
комбінацій
люмінофорів для кожної з версій
здійснений фахівцями Samsung за
підсумками численних тестів, які проводилися серед цільових груп по всьому світу.

Профілі
для LED-стрічок
з алюмінієвого
сплаву T56063

PacWave:
багатофункціональна
система управління
освітленням

Вироби компанії Haichang
надійно захищають світлодіоди від зовнішніх впливів і перегріву.

Компанія
McWong
International
представила нову систему «розумного управління світлом»
PacWave.

Компанія Haichang представила
алюмінієві профілі для світлодіодних
стрічок, розраховані на використання разом з LED-стрічками, друковані
плати яких мають ширину 8 мм, 10 мм
або 12 мм.
За рахунок ефективного відводу
тепла профілі також забезпечують
роботу світлодіодів при зниженій
температурі повітря і тим самим продовжують термін служби джерел
світла.
Монтаж світлодіодних стрічок
у направляючі з алюмінію також
дозволяє створювати більш естетичні
та прямолінійні світлові установки і
конструкції.
Всі профілі для світлодіодних
стрічок
Haichang
поставляються разом з акриловими /
полікарбонатними матовими або прозорими світлорозсіюючими елементами, заглушками та монтажними
кліпсами.
Світлорозсіюючі лінзи нівелюють
ефект засліплення і надають світлу
більш яскраво виражену лінійну
форму.
Розсіююча світло кришка також
забезпечує
більш
рівномірне
розсіювання світла у порівнянні з
газорозрядними (неоновими) трубками.
Заглушки повністю герметизують
алюмінієвий профіль і в той же час
направляють електропроводку до
стрічки.
Алюмінієві
профілі
для
світлодіодних стрічок призначені
для використання в системах
архітектурного освітлення фасадів
будівель, контурного підсвічування,
художнього підсвічування нішевих
елементів в інтер'єрах, підлогових і
стельових світлових конструкцій
в ході реалізації архітектурних
проектів, а також завдань по
рекламно-інформаціонному оформленню торгових центрів та інших
комерційних об'єктів.

Рішення об'єднує цілий ряд
датчиків присутності та руху,
дімміруемих
блоків
живлення,
контролерів і мобільні пропозиції
для Android і iOS для віддаленого
управління настройками датчиків і
сенсорів.
Оснащена пристроями для бездротового обміну даними по протоколу
Bluetooth, платформа відрізняється
багатим функціоналом і може оснащуватися додатковими пристроями в
міру необхідності.
Система управління PacWave
побудована на комплексному наборі
датчиків руху та присутності, в яких
використовуються одночасно кілька
технологій для розпізнавання рухомих
об'єктів, включаючи інфрачервону,
надзвукову та мікрохвильову.
Покупцям надана можливість
вибирати датчики на свій розсуд:
вбудовані датчики, дистанційні датчики або ж вимикачі світла з уже
вбудованими датчиками. Всі елементи системи PacWave — датчики,
дімміруемі блоки живлення і контролери світильників — дозволяють
регулювати яскравість освітлення в
діапазоні від 0 до 10 В. В них також
передбачені функції для підтримки
світлового потоку на необхідній
величині та для регулювання кольору
освітлення.
У
платформі
застосований
принцип гнучкої інтеграції різних
протоколів бездротового обміну
даними, включаючи Bluetooth та інші
представлені на світовому ринку протоколи бездротового управління.
Це робить систему максимально
простою та зручною в експлуатації,
оскільки забезпечує її сумісність
з
більшістю
персональних
і
професійних мобільних пристроїв.
«Бездротова платформа PacWave —
це кульмінація багаторічної роботи,
пошуку рішень у відповідь на запити наших клієнтів і дослідження
ринку»,
— зазначає Маргарет
Уонг, президент компанії McWong
International.

Osconiq: світлодіоди
професійного
призначення

Світлодіоди
Samsung
LM101B і LH231B мають
рекордну енергоефективність і надійність.

В ході робіт компанії вдалося значно збільшити
світловий потік зелених,
блакитних,
червоно-помаранчевих і червоних
світлодіодів.
Компанія
Lumileds
оголосила про вдосконалення світлодіодів
серії LUXEON C Color. Зокрема,
світловий потік зелених і блакитних
світлодіодів вдалося збільшити на 20%
в порівнянні з джерелами світла попереднього покоління.
У свою чергу, в результаті вжитих заходів щодо вдосконалення
твердотільних джерел світла даної
серії світловий потік червоно-помаранчевих світлодіодів збільшився
на 12%, а світловий потік червоних
світлодіодів - на 8%.
«У міру того, як задовольняти
актуальні запити наших клієнтів стає
все складніше, ми повинні робити
все необхідне, щоб характеристики
кольорових світлодіодів відповідали
їхнім вимогам.
Збільшення світлового потоку
у світлодіодів ключових кольорів
дозволить нашим покупцям значно збільшити ефективність вже
існуючих світлових конструкцій,
а також розробляти нові рішення,
керуючись новими показниками
ефективності джерел світла», —
зазначає Дженніфер Холланд, директор продуктової лінійки світлодіодів
LUXEON C Color Line.
Світлодіоди
серії
LUXEON
C Color призначені для використання в системах архітектурного
освітлення, в сценічному освітленні,
а також в художньому висвітленні
інтер'єрів і в світильниках і світлових
конструкціях
з
регульованим
відтінком світіння.
Як заявляє компанія-виробник, їх
тепловий опір в 2,8 градуса Цельсія
на Ват також дозволяє скорочувати
витрати на відведення тепла і дає
можливість змушувати їх працювати
при більшій потужності для досягнення більш високого світлового
потоку, ніж у випадку з аналогами
від конкурентів.

Прогресивні
джерела світла
від Samsung

У новій серії монохромних твердотільних джерел світла від OSRAM
представлені пристрої в
семи різних кольорах.
Компанія
Osram
Opto
Semiconductors
представила
монохромні світлодіоди нової серії,
що отримала назву Osconiq. Новинки
розраховані на застосування в системах архітектурного освітлення і
можуть використовуватися як для
контурного підсвічування, так і
зонального освітлення інтер'єрів та
фасадів будівель.
Світлодіоди Osconiq P 2226
оснащені високоякісним корпусом
з епоксидної смоли і відрізняються
довговічністю і стійкістю до корозії.
Завдяки компактним розмірам —
2,2 х 2,6 х 1,25 мм — джерела світла
різних кольорів можна об'єднувати
в групи для отримання однорідного
відтінку свічення, який потрібно
замовнику.
Варто зауважити, що за своїми
розмірами світлодіоди Osconiq P2226
не відрізняються від світлодіодів серії
Duris P 5, що раніше випускалися.
Це означає, що нові джерела світла
можна встановлювати у вже існуючі
системи освітлення на базі діодів Duris.
Новинки представлені в семи
колірних варіантах: «насичений
синій» (450 нм), «блакитний» (465
нм), «справжній зелений» (525 нм),
«жовтий» (595 нм), «червоний» (623
нм), «насичений червоний »(730 нм)
і «ультрабілий» з індексом передачі
кольору 60. Світлова ефективність
червоного різновида оцінюється
в 100 лм / Вт, блакитного — в
27 лм / Вт, зеленого — в 92 лм / Вт.

Компанія Samsung Electronics
оголосила про випуск двох нових
світлодіодів LM101B і LH231B, призначених для використання в прожекторах та інших високояскравих
світильниках.
Новинки виготовляються за вдосконаленою технологією CSP, яка
передбачає
утворення
навколо
поверхні світловипромінювального
кристала стінок з діоксиду титану, що
відображають його світло вгору.
Завдяки тому, що світловий
потік кожного світло діода, який
випромінюється тепер сфокусований чіткіше, у розробників високояскравих світильників з'явилася
можливість запобігати утворенню
перехресної наводки променів від
розташованих поруч джерел світла,
а також зменшувати інтервали між
ними.
Світлодіод
Samsung
LM101B
потужністю 1Вт володіє світловою
ефективністю в 200 лм / Вт,
випромінює білий світ колірної температури 5000 К і розрахований на
термін служби, що перевищує 25 тис.
годин.
Друга новинка, світлодіод LH231B
потужністю 5 Вт, при робочому струмі
2А демонструє світлоеффектівность в
170 лм / Вт.
«У нашій серії світлодіодів, побудованих на основі удосконаленої
технології
CSP,
представлені
прогресивні світлодіодні рішення, які
дозволяють створювати різноманітні
світильники зі світловим потоком
від 1000 лм до 10000 лм і більш, —
зазначив Джейкоб Тарн, виконавчий віце-президент дивізіону з випуску світлодіодів компанії Samsung
Electronics.
— Ми продовжимо
прокладати шлях більш широкому розповсюдженню технологій
CSP на ринку світлотехніки та
забезпечувати все більшу і більшу
кількість користувачів новинками, які відрізняються більш високою ефективністю і при цьому —
вигідною ціною».

СВІТЛОТЕХНИКА: НОВИНИ

Lumileds вдосконалила популярну
серію світлодіодів
LUXEON C Color

21

LUMAIRE — інновації на українському ринку

СВІТЛОТЕХНИКА: ТЕХНОЛОГІЇ

Фірма «Мандарин» представляє на ринку України новітні розробки литовської
компанії LEDDEX — ультратонкі світлодіодні панелі LUMAIRE.
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Ультратонкі світлодіодні панелі
LUMAIRE — це революційний продукт на основі новітніх світлодіодних
технологій. Завдяки інноваційним
розробкам формування світлового
потоку, світло, що випромінюється,
рівномірно поширюється по всій
поверхні панелі, максимальний
розмір якої становить 2450 х 1250 мм,
а товщина панелі 8, 15 або 22 мм (в
залежності від виду панелі) забезпечує
абсолютно збалансоване висвітлення
без відблисків і яскравих проблисків,
з неперевершеною освітленістю
лицьової панелі в 5000– 11000 люкс.
Таких параметрів вдалося домогтися завдяки технології торцевого
висвітлення спеціальної акрилової
матриці, яка розсіює світло по

всій своїй поверхні. Ця технологія
торцевої
підсвітки
(Edge
Lit
Technology), що з'явилася близько
15 років тому, стала справжнім проривом в світловій рекламі. Головний
елемент конструкції — спеціально
спроектована лита акрилова матриця зі спеціального оптично чистого акрилу, завтовшки 5 мм, що
містить дрібні світлорозсіюючі частки та спеціальний світлорозсіючий
випуклий малюнок з одного боку
матриці. Матриця й інші матеріали,
що використовуються у виробництві
ультратонких світлодіодних панелей LUMAIRЕ
— алюмінієвий
профіль,
світлодіодна
стрічка,
світловідбиваючий рефлектор —
створені спеціально для отримання
яскравого та рівномірного освітлення
в ультратонких світлових панелях.
Панелі виготовляються в трьох
варіантах — світлова матриця товщиною 8 мм, магнітна система для
постерів в одно- і двосторонньому
виконанні товщиною 15 мм, а також
система для підсвічування постерів на
текстильній основі товщиною всього
22 мм! Це найтонші світлові панелі на
ринку України!
Колірна температура джерел
світла панелей 3000, 4000, 5000
і 6500К. Мала товщина і висока
світловіддача дозволяють використовувати ультратонкі світлодіодні
панелі LUMAIRE в різних сферах:
дизайнерські рішення локального
освітлення житла й офісів, потолочні
світильники, підсвічування торгового устаткування, основи для систем

навігації і знаків, світлові тримачі
постерів, підсвічування виставочних стендів, елементи освітлення в
меблів та інше.
Переваги
ультратонких
світлодіодних панелей LUMAIRE —
висока світловіддача, економічність,
екологічність, шикарний зовнішній
вигляд, відповідність вимогам законодавства ЄС. Можна вважати
недоліком панелей те, що вони конструктивно призначені для роботи
тільки в приміщенні, але це питання, що легко вирішується. Якщо
замовника цікавлять лайт-бокси
для зовнішнього застосування, то
світлову панель необхідно помістити
в захисний бокс.
Офіційний постачальник ультратонких світлодіодних панелей
LUMAIRE на українському ринку —
фірма «МАНДАРИН».
З питань придбання ультратонких світлодіодних панелей LUMAIRE
звертайтеся за телефонами + 380 (95)
523-09-64, +380 (97) 097-87-55.

E-mail: LumaireUkraine@gmail.com,
signmandarin@gmail.com
www.mandarinlight.com.ua,
www.mandarin.kharkov.ua

МАТЕРІАЛИ ТА ОБЛАДНАННЯ: НОВИНИ

Самоклейка
для складних
поверхонь
від Neschen
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Нові тканини для
цифрового друку
Decoprint

З
представлених
на
світовому ринку в даний
час екранів для відеостін
PNV701 має найбільший
формат.

За
допомогою
плівки
solvoprint
performance
wallgrip можна обклеювати бетон, гіпс, ДСП і
поліпропілен.
Компанія
Neschen
випустила нову самоклеючу плівку
solvoprint performance wall-grip,
яка оптимізована для наклеювання
на складні (необроблені, пористі,
шорсткі та пофарбовані) поверхні.
Клейовий шар, яким оснащений
матеріал, забезпечує міцне зчеплення з такими матеріалами, як ДСП,
гіпс, поліпропілен і бетон.
Новинка являє собою полімерно
каландровану щільну ПВХ-плівку,
в складі якої не міститься фталатів.
Матеріал орієнтований на застосування в оформленні інтер'єрів і в
виробництві зовнішньої реклами.
Плівка має рівну матову поверхню,
яку можна запечатувати за допомогою
сольвентних, екосольвентних, латексних і УФ-затвердіваючих чорнил.
Клейовий шар плівки, в якому
не міститься розчинників, розрахований на експлуатацію поза
приміщеннями протягом п'яти років.
За рахунок відсутності фталатів
і розчинників в матеріалі не тільки
забезпечується екологічність, але
і запобігаються небажані хімічні
реакції між акриловим клейовим
шаром і сольвентним чорнилом.
У порівнянні з мономірними ПВХплівками, самоклейка solvoprint
performance wall-grip в значно
меншій мірі схильна до усадки.
Розроблена
спеціально
для
реалізації унікальних проектів
по
оформленню
інтер'єрів
з
індивідуальним дизайном, нова самоклеюча плівка дає можливість обклеювати набагато ширший спектр
поверхонь, ніж раніше.
Solvoprint performance wall-grip
також дозволяє розміщувати рекламу на поверхнях огороджень, фасадів
будівель і пластикових контейнерів з
пропілену.
Плівку рекомендується наклеювати «всуху», без попереднього
змочування поверхні мильним розчином.
Матеріал випускається в рулонах
завдовжки 50 м і шириною 155 см.

Дисплей
з діагоналлю
70 дюймів від Sharp

Матеріали призначені для
виготовлення
лицьових
зображень для світлових
коробів
і
рекламних
дисплеїв з внутрішньою
підсвіткою.
Компанія SENFA (Франція) анонсувала випуск двох нових текстильних носіїв для цифрового друку
в сімействі Decoprint: SUBLIMIS і
ALTERRA.
SUBLIMIS є тканим поліестером,
що оснащений спеціальним покриттям для вбирання чорнила.
Матеріал випускається в рулонах
різної ширини (до 5 м), що робить його
особливо привабливим для виробничих компаній, що спеціалізуються
на оформленні торгових залів і
виготовленні виставкових стендів, де
великою популярністю користуються
цільні великоформатні зображення,
що розміщуються на конструкціях з
внутрішньою підсвіткою.
Backlit-тканина SUBLIMIS призначена для прямого та термотрансферного друку сублімаційним чорнилом. Як заявляє компанія-виробник,
поверхня матеріалу запобігає міграції
чорнила, що забезпечує отримання барвистих зображень з високою
чіткістю та деталізацією. Тканина
відрізняється
легковажністю
і
забезпечує рівномірне розсіювання
світла по всій своїй поверхні.
У свою чергу, тканина ALTERRA —
це екологічно нешкідливий матеріал,
який на 65% виготовляється з вдруге
використовуваних волокон. У тканини не міститься ПВХ.
Матеріал можна запечатувати
за допомогою УФ-затвердіваючого
та латексного чорнила й отримувати таким чином графічну продукцію,
що відповідає найжорсткішим нормам з екологічної безпеки матеріалів,
які використовуються в оформленні
інтер'єрів. Поверхня тканини ALTERRA
сприяє отриманню повнокольорових
зображень з високою якістю.

Компанія Sharp випустила дисплей
PNV701 з діагоналлю 70 дюймів, призначений для створення відеостін.
Це — найновіший представник
дисплеїв серії PN-V, яка користується
підвищеним попитом серед власників
торгових і комерційних об'єктів
завдяки яскравості зображення і
надійності при експлуатації в невпинному режимі.
При діагоналі екрану в 70 дюймів
тепер для створення відеостіни
потрібна менша кількість дисплеїв,
що дозволить скоротити кількість
стиків, які перешкоджають цілісному
сприйняттю зображення.
Наприклад,
для
відеостіни
завдовжки 3 м досить буде використовувати всього три вертикально
встановлених дисплея PN-V701.
Раніше для цих же цілей необхідно
було горизонтально встановлювати
чотири дисплея діагоналлю 55 дюймів
кожен.
Світлодіодна
технологія
внутрішнього
підсвічування
екрану, реалізована в дисплеї
PN-V701, дозволяє конструювати
відеоустановки з дуже тонкими краями.
Дисплей PN-V701 відтворює
зображення з високою якістю і
достовірною передачею кольору, що
забезпечується за рахунок застосування технологій UV2F і Advanced
UCCT. Технологія калібрування,
розроблена
компанією
Sharp,
усуває різноманітні проблеми, які
спостерігаються при експлуатації
стандартних відеостін.
Так, ця технологія запобігає
відмінності в кольорах і гарантує
чіткість кожного пікселя.
За допомогою опціонального
модуля HDbaseT можна значно
збільшувати дистанцію між дисплеєм
і HDMI-обладнанням.
Дане рішення оптимально, наприклад, для розміщення відеореклами
в вітринах торгових центрів, коли
доводиться мати справу з великою
віддаленістю дисплеїв від джерела
контенту.

МАТЕРІАЛИ ТА ОБЛАДНАННЯ: НОВИНИ

Ламінатори
під брендом
Mimaki
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Прямий УФ-друк по
HP Latex 115:
стінах за технологією найекономічніший
Wallpen GmbH
латексний принтер

Широкоформатні системи
LA для горячого ламінування представлені в двох
варіантах:
з
шириною
158 см и 170 см.
Компанія
Mimaki
випустила
ламінатори
LA-160W
і
LA-170W, призначені для гарячого
ламінування, а також відповідну
плівку Mimaki Vision Laminate 310.
У
новому
ламинаті
використовується
спеціальний
клей, що зводить до мінімуму ефект
сріблення, який часто виникає при
ламінуванні УФ-черніл.
«Mimaki продовжує створювати інноваційні рішення, які полегшують, спрощують і підвищують
ефективність
виготовлення
повноколірної зовнішньої реклами
та графічної продукції для інших
ринків, — зазначив директор з продажу Mimaki Europe Рональд Ванден
Брук. — Нові ламінатори — ще один
приклад таких інновацій.
У парі з новим принтером / каттером Mimaki UCJV вони являють
собою комплексне рішення, здатне
допомогти користувачам підвищити
прибутковість бізнесу ».
Ламінатори Mimaki LA призначені
для гарячого ламінування з максимальною температурою нагріву
60°C.
Нагрівання покращує адгезію
плівки, зокрема на відбитках, виконаних УФ-чорнілом, а також знижує
можливість появи ефекту сріблення.
Продуктивність систем становить приблизно 12,7 см в секунду.
Ламінатори відрізняються простотою в експлуатації, для чого
компаніею-виробником передбачений пульт управління, легкий доступ
до ручки регулювання тиску притиску та ножна педаль.
Ламінатори LA з плівкою Mimaki
Vision Laminate позиціонуються
як оптимальне доповнення до
світлодіодного
УФ-прінтера / каттера Mimaki
UCJV. Оскільки UCJV видає абсолютно сухі відбитки, їх можна відразу
ж завантажувати в ламінатор.
Надходження систем серії LA
в продаж очікувалося в кінці 2017
року.

Апарат з робочою шириною 1,37 м забезпечує
високоякісні
результати при друці на широкому
спектрі
материалів
для інтер'єрної графіки та
зовнішньої реклами.
Німецька компанія розроКомпанія HP Inc. приступила до
била інноваційний принтер постачань нового широкоформатного
для струменевого друку по принтера HP Latex 115.
Новинка також доступна для
вертикальних поверхнях.
Компанія Wallpen GmbH випустила новий широкоформатний
УФ-прінтер Wallpen, який призначений для нанесення повнокольорових
зображень безпосередньо на стіни й
інші вертикальні поверхні.
Принтер
має
унікальну
конструкцію та компактність і здатний відтворювати графіку в барвистих, насичених кольорах з високою
деталізацією на таких матеріалах,
як штукатурка, шпалери, деревина,
камінь, пластик, керамічна плитка,
скло, метали та бетон.
Розробка компанії Wallpen GmbH
створена за підсумками ретельних
досліджень ринку широкоформатного друку, захищена 15 патентами.
Принтер побудований на жорсткому алюмінієвому каркасі, який має
легку вагу.
Портал, що оснащений друкуючими головками Xaar 128, наносить
зображення на вертикальні поверхні
в чотири фарби.
В процесі друку принтер сканує
поверхню за допомогою лазера,
щоб внести необхідні корективи в
траєкторію руху порталу відповідно
до виявлених дефектів і нерівностей.
Принтер Wallpen може друкувати зображення необмеженої ширини
висотою майже 4 м.
За годину система задруковує до
4 кв. м поверхні з роздільністю друку
370х600 dpi.
Запуск принтера в роботу на
об'єкті займає не більше п'яти хвилин.
Управління
системою
здійснюється одним оператором.
Новинка
орієнтована
на
художників, дизайнерів, рекламновиробничі компанії та рекламні
агентства.

придбання в поєднанні з ріжучим
плоттером HP LatexBasicCutter в
конфігурації PrintandCut, що надає
покупцям можливість отримати
комплексне рішення для друку і
різання наклейок, ярликів, стікерів,
вітринної графіки та багатьох інших
виробів.
Широкоформатний принтер HP
Latex115 з робочою шириною 1,37 м
позиціонується як модель з найбільш
привабливою вартістю, за рахунок
чого забезпечується більш доступний
вихід на ринок широкоформатного
друку компаніям-початківцям, невеликим РВК і салонам оперативної
поліграфії.
Апарат відрізняється простотою
в експлуатації, оснащений системою
автоматичного обслуговування, а
також системою різання по осі X.
Відбитки, отримані за допомогою HP Latex 115, виходять з принтера повністю сухими, позбавленими будь-яких запахів і готовими
до фінішної обробки та відправки
клієнтові.
Друк здійснюється в шість
кольорів, що дозволяє отримувати
високоякісні зображення з плавними
переходами в півтонах.
Фізична роздільність друку,
реалізована в принтері, становить
1200 x 1200 dpi. У режимі друку
рекламних плакатів для білбордів
продуктивність HP Latex 115 становить 48 кв. м / год.
У режимі виведення інтер'єрної
високоякісної
графіки
(в
10
проходів) швидкість друку досягає
10 кв. м / год.
У систему можна завантажувати
рулони шириною від 254 до 1371 мм
вагою до 25 кг.

КЛЮЧОВА ПРОДУКЦІЯ

Ультратонкі світлові панелі
LUMAIRE
Виробник литовська фірма LEDDEX.
ПЕРЕВАГИ панелей LUMAIRE.
•
•
•

•

•

Виключно тонкі — завтовшки 8 мм (у
виконанні без клік-сістеми).
Вельми яскраві — до 10000 Lx на поверхні
світлової панелі.
Різноманітні варіанти світлової панелі
розміром до габаритних розмірів 2450 x
1250 мм в односторонньому або двосторонньому виконанні.
Низький рівень споживання енергії —
максимальний розмір світлової панелі
(2450 x 1250 мм) з двостороннім освітленням і
~ 5000 лк на поверхні споживає всього
100 Вт.
Універсальність — велика кількість різних
можливих застосувань світлової панелі.
0 (57) 756-09-95,
0 (95) 523-09-64,
0 (97) 097-87-55
www.mandarin.kharkov.ua

Широкоформатний сольвентний принтер CK512i
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Широкоформатний
принтер
з
продуктивністю до 240 кв. м / год.
Компанія «АЗО» (Аксесуари, Запчастини
та Обладнання) пропонує високопродуктивний широкоформатний сольвентний
принтер CK512i на друкуючих головах
Konica KM512i. Максимальна ширина друку
3200
мм.
Продуктивність:
від
60
(високоякісний) до 240 (продуктивний) кв. м
/ год. Поточна модель зібрана з комплектуючих високої якості Panasonic (Японія), Igus
(Німеччина), Magadyne (Італія). Принтер
комплектується багатофункціональною
системою розмотування і змотування
матеріалу, а також обладнаний трьома
зонами підігріву матеріалу (попередня, друкована та пiслядрукована) і двома зонами
сушіння (обдування і інфрачервона сушка).
У комплекті з принтером поставляється
Photoprint 10.5. Даний принтер при доступній
ціні забезпечує найвищу продуктивність і
високу якість друку. Гарантія від 12 до 24
місяців.
Тел.: 0 (93) 394-70-37
Тел.: 0 (48) 700-14-87
www.azo.od.ua

СО2-лазерні верстати
STO LASER, лазерні
трубки та комплектуючі
Компанія
«ПРОСТО»
(«ПРОфесійні
Спеціальні Технології та Обладнання»), що
спеціалізується на поставках і професійному
обслуговуванні лазерних і фрезерних
верстатів з ЧПУ (проект ПРОСТО ЧПУ),
представляє вашій увазі бюджетну серію
лазерних верстатів STO LaserStandard,
що вже досить успішно показала себе на
українському ринку.
Її ключові особливості:
•
широкий модельний ряд підтримуваних
на складі верстатів з робочим полем
60 х 40, 90 х 60, 130 х 90, 160 х 100,
180 х 100 й 180 х 140 см;
•
апарати з рабочим полем від 130 х 90 см
«за замовчуванням» комплектуються
СО2лазерними випромінювачами RECI
90W, а також повноцінним фреоновим
охолоджувачем CW5000;
•
широкий список опцій: СО2лазерні
трубки 60, 80, 90, 100, 130, 150, 180 Вт,
два та більше лазерних випромінювача
одночасно
для
синхронного
гравірування або вирізки декількох
виробів, серводвигуни та ін.
У сегменті маленьких гравірувальних
апаратів з'явилася нова модель HS-T 4030
(з робочим полем 40 х 30 см) в настільному
виконанні, СО2-лазерним випромінювачем
25W, автопід'ємним столом, сервоприводами та опціональною можливістю установки
оптоволоконного лазерного випромінювача
для гравіювання металів.
Звичайно, безумовним лідером по робочому простору і можливостям продуктивного лазерного різання залишається верстат
планшетно-портального типу STO LaserGigo
HS-B1325 з робочим полем 1,3 х 2,5 м і СО2лазерним випромінювачем 135W (опція —
150/180W).
Більш детальну інформацію про особливості
модельної лінійки верстатів, ціни, а також
умови постачання питайте у менеджерів
або дивіться на сайті компанії. Працюють
демонстраційні зали в Одесі та Києві.
В наявності комплектуючі для лазерних і
фрезерних верстатів: лазерні випромінювачі
від 60 до 180 Вт в асортименті, високовольтні
блоки живлення, лінзи від 1,5 до 4 ",
витяжки, насоси, охолоджувачі, шпінделі,
підшипники, направляючі, ЧПУ-електроніка
та ін.
ТОВ «ПРО-СТО»
Одеса: тел. 0 (48) 780-20-48, 735-41-35
Київ:
тел. 0 (44) 361-06-03, 578-06-03
обладнання STO Laser, STO CNC,
комплектуючі: www.pro-100.com.ua
інструмент для верстатів з ЧПУ:
www.100tool.com.ua
послуги "Фото на дереві",
"Фігурний інтер'єр",
лазерна порізка: www.100gift.com.ua

Відмінне рішення
для середньошвидкісних
інтер'єрних завдань —
принтер Gongzheng
Економічний екосольвентний принтер
Thunderjet A1801S з однією друкарською
головою EPSON DX5 з роздільністю друку
1440 dpi. Швидкість друку до 18 кв. м / год.
Максимальна ширина друку 1800 мм.
Принтер оснащений автоматичною системою подачі (розмотування) і підмотки
рулону, триступеневою системою сушіння:
преднагрів матеріалу, нагрів робочої області
і області постдруку.
Принтер обладнаний зручною системою
автоматичного очищення сопел друкарської
голови.
Принтер комплектується RIP Photoprint10.0,
можлива
опціональна
установка
Colorgate 7. Сервісне і гарантійне (1 рік)
обслуговування.
Тел. 0 (56) 794-79-40
orly.dp.ua

Постерний папір
KAMMERER Chantaffiche
PET (скроллерний папір)
Компанія «Простір Арт» пропонує папір для
скроллерних конструкцій. Це інноваційний
матеріал, що забезпечує: точну кольоропередачу, високу якість зображення, оптимальні
витрати чорнил, рівномірне світорозсіювання
по всій площі матеріалу, високу міцність
плакатів, довгий термін використання та
безперебійну роботу скроллерного механізму.
Матеріал придатний для використання на
будь-яких сольвентних принтерах.
Щільність, г/кв. м

150

Захисне покриття

присутнє

Зворотна сторона

бела

Вид друку

односторонній

Ширина рулону, см

315

Довжина рулону, м

300/100

Київ 0 (67) 214-34-52, Львів 0 (67) 445-36-14
Дніпро 0 (67) 467-75-61
www.prostirco.kiev.ua

Настільний ріжучий
плоттер Koala
з функцією автоматичної
контурної різки

Настільні УФ принтери
AP4060-UV / AP6090-UV

Тел.: 0 (93) 394-70-37, 0 (48) 700-14-87
www.azo.od.ua

Пристрої
для
установки
люверсів
Автоматичний
п р и с т р і й
встановлює люверси по команді оператора: йому досить
розмістити
прилад по мітці за допомогою лазерної указки
і натиснути клавішу - відбувається установка люверсів. Плюсами цього приладу
є простота у використанні, швидка установка люверсів, високий ступінь надійності
конструкції та автоматики. Єдиним мінусом
конструкції можна вважати прив'язку до
певного виду люверсів.
Механічне пристосування складається з
трьох деталей: пробійник, наставка, розвальцювальник. Установка за допомогою
цього приладу відбувається в кілька етапів за
наступним принципом: пробити, підставити,
розвальцювати. Комплект установки надзвичайно простий, інструмент виготовлений з високолегованої сталі методом лиття
і токарних робіт. Безсумнівний плюс даного
обладнання - його низька вартість.
Підприємство Raindrops продає автоматичні
пристрої для установки люверсів з гарантією
3 роки.
0 (552) 39-69-30, 0 (63) 29-13-888
0 (44) 338-39-13, 0 (95) 277-60-76
www.raindrops.com.ua

Виставкові стенди або мобільні конструкції,
так само відомі як павуки, прищіпки, мимохідь,
штендери, покажчики.
Підприємство Raindrops займається продажем даного виду продукції з 2005 року.
Компанія неодноразово брала участь у виставках REX, RemaDays. Raindrops сам імпортує,
закуповує продукцію виключно у перевірених
виробників, тому ви можете бути абсолютно
впевнені в якості наших конструкцій. Для чого
потрібні ці конструкції? Конструкції використовуються для оформлення торгових місць,
торгових площ, офісних приміщень, ну і звичайно, для виставок і презентацій. В асортименті
компанії представлений весь спектр мобільних
виставкових стендів, які зможуть задовольнити
будь-який, навіть найвишуканіший смак.
Для виробництва конструкцій в основному
використовується алюміній, вуглепластик,
сталь, завдяки чому дані конструкції характеризуються довговічністю. Наші менеджери
є кваліфікованими фахівцями, вони проконсультують і нададуть підтримку при купівлі,
доставці та встановленні.
На випадок виникнення яких-небудь непередбачених ситуацій, наприклад, поломки в
момент установки або транспортування, у нас
завжди є в наявності запасні комплектуючі
деталі або запчастини.
Ми працюємо за принципом: якщо знайдете
дешевше — скажіть де, щоб наш менеджер
підтвердив дану інформацію, і ви отримаєте
знижку 20% від самої мінімальної ціни. Наші
офіси працюють в Києві та Херсоні з 9.00 до
18.00, вихідні: субота, неділя. Працюємо з усіма
перевізниками України.
0 (552) 39-69-30, 0 (63) 29-13-888
0 (44) 338-39-13, 0 (95) 277-60-76
www.raindrops.com.ua

Ручний електроінструмент
для згинання пластика
Компанія «АЗО» («Аксесуари, Запчастини та
Обладнання») представляє сучасні і безпечні
у використанні пристосування для згинання
пластика.
Відрізняються компактністю і зручністю
в роботі. Оснащені індикатором нагріву і
регуляторами температури. В асортименті є
пристосування з різною функціональністю,
кутом згинання і шириною.
Тел.: 0 (93) 394-70-37, 0 (48) 700-14-87
www.azo.od.ua

Компанія «АЗО» представляє
покоління принтерів для УФ-печаті.

новее

Ідеальне рішення для сувенірної продукції
та друку багатотиражних виробів.
Характеризуються високою продуктивністю
і якістю друку.
Готова продукція стійка до впливу вологи,
ультрафіолетового випромінювання та подряпин, підходить до застосування на вулиці.
Максимальні розміри друку 600 х 400 х
150 мм або 900 х 600 х 150 мм.

КЛЮЧОВА ПРОДУКЦІЯ

Виставкові стенди
Ця модель має низку переваг, таких як:
функція автоматичної контурної різки;
можливість різання товстих матеріалів (картону, тонких пластиків, і т.д.); можливість
різання наскрізь (за допомогою килимка, що
входить в комплект); висока якість збірки і
надійність елементів; ергономічний дизайн;
невеликi розміри; точність позиціонування
і висока якість виконання поставлених
завдань.
Все перераховане вище в поєднанні з
доступною ціною дозволяє власникові даного обладнання гідно конкурувати з володарями більш дорогої техніки без додаткових
фінансових витрат.
Області застосування: виготовлення
листівок; порізка плівки; виготовлення
стікерів; малювання шаблонів; виготовлення
трафаретів; виготовлення макетів; виготовлення сувенірів; і т.д.

На вимогу замовника можуть комплектуватися великим ассортиментом пристосувань
для різного виду заготовок (для термосів,
ручок, склянок, куль, захисних чохлiв для
мобільних телефонів і т.д.)

Тел.: 0 (93) 394-70-37, 0 (48) 700-14-87
www.azo.od.ua

Машина для
зварювання
банерної
тканини
LC-3000D
Даний тип машини широко використовується для зварювання банерної тканини,
сітки, тентової тканини, гідроізоляційних та
інших матеріалів з ПВХ основою, якi зварюються за допомогою високої температури.
•
Комплектується
імпортною
термоповітряною системою Leister,
виробництва Швейцарії. Продукт
з сертифікатом CE. Ця система є
найбільш передовою в світі.
•
Лазерний промiнь сприяє отриманню
рівного шва.
•
Адаптивний цифровий контроль температури. Коливання температури
± 1 градус. Це гарантує ідеальний
результат при зварюваннi.
•
Робочий діапазон температур від 20 до
650 ° С.
•
Ширина шва зварювання 2-4 см.
•
Товщина зварювання: 0,02 - 2 мм.
•
Швидкість зварювання: 1 м - 12 м / хв.
•
Двигун постійного струму рухається
зi сталим рівномірним прискоренням. Швидкість руху не залежить від
перепадів вхідної напруги.
•
Споживана потужність: 1600 В.

Тел.: 0 (93) 394-70-37
Тел.: 0 (48) 700-14-87
www.azo.od.ua
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Програмне
забезпечення
PRORA

КЛЮЧОВА ПРОДУКЦІЯ

Широкоформатний
экосольвентний
принтер CR 18
Доступний високопродуктивний екосольвентний принтер, що поєднує в собі високу
якість друку і низьку собівартість.
Особливості: друкуючi голови Epson DX5 або
Epson DX7 — на вибір покупця;
Продуктивність однієї друкуючої голови:до
21 кв. м на годину, двох: до 37 кв. м на годину; датчики заминання матеріалу захищають
голови та вузли принтера від механічних
пошкоджень; ширина друку до 185 см; ручки
роликів, що притискають матеріал знаходяться з двох сторін; регулювання висоти каретки
дозволяє друкувати на товстих матеріалах;
три зони підігріву матеріалу: первинна, друкуюча та кінцевого друку; інфрачервона сушка
прискорює висихання готової продукції;
велика кількість притискаючих роликів
забезпечує відсутність хвиль на матеріалі;
регулятор вакууму дозволяє змінювати
ступінь присмоктування матеріалу до робочого столу навіть під час друку; світлодіодне
підсвічування зони друку.
Висока якість друку: мінімальний розмір
краплi (3,5 pl) забезпечує найвищу якість
(1440 dpi); три режими хвильового друку забезпечують високу якість і необхідну щільність
кольору; автоматична система паркування
та система прочищення забезпечує надійну
роботу весь термін служби; гарантійне обслуговування від 12 до 24 місяців.

Тел.: 0 (93) 394-70-37
Тел.: 0 (48) 700-14-87
www.azo.od.ua

Профіль алюмінієвий
quick click system
Клік-сістеми призначені для фіксації зображень
на рекламних та інформаційних конструкціях.
Виготовлені з анодованого алюмінію, який
забезпечує тривалу експлуатацію незалежно
від погодних умов і можливість використання
як усередині приміщень, так і зовні.
Система quickclick — це набір профілів, призначений для збірки конструкції шляхом
обрізки профілю під кутом 45 ° і його стикування, таким чином, отримуємо кут рамки 90 °.
Профілі бувають двох типів: один кріпиться як
основний, на нього встановлюється пластикова
підкладка як підстава для нанесення рекламного зображення, а інший як той, що закриває,
фіксує зображення, а також виконує декоративну функцію. Довжина профілю 6,5 м.
Між собою профілі скріплюються пружиною,
як варіант, для завершення кутової частини
встановлюється пластиковий декоративний
куточок. З цього матеріалу можна виготовляти
картинні рамки, рекламні постери, обрамлення для меблів, інформаційні вивіски, панелі
для цінників; він є найкращим матеріалом для
такого виду діяльності, тому що є недорогим і
зносостійким.
Компанія Raindrops займається продажем
цього виду профілю з 2005 року. Завжди є на
складі, розмір профілю 32 мм.

0 (552) 39-69-30, 0 (63) 29-13-888
0 (44) 338-39-13, 0 (95) 277-60-76
www.raindrops.com.ua
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Запитуйте ціни по тел.:
+38 (067) 560-17-17
+38 (056) 794-79-40
www.orly.dp.ua

0 (552) 39-69-30, 0 (63) 29-13-888
0 (44) 338-39-13, 0 (95) 277-60-76
www.raindrops.com.ua

Іноваційна технологія
Chantaffische 250 JE N

Шпалери для екосольвенного та латексного друку
Шпалери для екосольвентного та латексного
друку на паперовій основі щільністю 300 г/кв.
м, зі структурним вініловим покриттям «пісок».
В асортименті маємо ширини 1,3 м та 1,06 м
стандартної довжини 30 метрів.
Шпалери вироблені в Нідерландах та мають
високий клас пожежобезпечності.
Також, у доповнення до шпалер для друку, ми
пропонуємо шпалери для фарбування з тією ж
структурою за зменшеною ціною.

Програмне забезпечення для широкоформатного друку — це власний продукт компанії
Raindrops, ідеально перевірений часом та
інтегрований з програмним забезпеченням
1С. Що входить в це програмне забезпечення? Для кожного циклу робіт передбачений
свій власний екран, тобто робоче поле, в
якому працює один користувач, наприклад,
склад, прийом замовлень і т.д. Їх може бути
нескінченна кількість: наприклад, 1-й користувач — прийом замовлень, 2-й користувач — друкар, 3-й користувач — дизайнер,
4-й користувач — постобробка (люверси, спайка, порізка), 5-й користувач — склад, упаковка, видача, доставка. Є можливість установки віддаленого доступу до функцій прийому
замовлень, друкаря і т.д.
В результаті в базі фіксується витрата
матеріалу, кількість фарби, кількість люверсів;
прийом замовлень, час обробки замовлень,
кожному присвоюється превью і порядковий
номер; після оформлення замовлення автоматично відправляється рахунок на оплату по
електронній пошті та SMS-повідомлення про
виконання замовлення з вказаною сумою
замовлення; списується певна кількість
матеріалу з урахуванням підмотки, кольоропроби. Кількість люверсів в замовленні
враховується автоматично, досить вказати тільки ширину кроку, програма підрахує
потрібну кількість сама. Є можливість установки знижки замовнику, різних рівнів доступу й обмежень. Програмне забезпечення має
два захисних шару, в разі несанкціонованого
доступу які-небудь коригування хитрими користувачами все одно відображаються в другому
шарі без змін. У даній програмі користувачі
один одного не бачать, мають тільки встановлений адміністратором доступ.

Чорнила для Konika Minolta
Компанія «Орлі» проводить попередній збір
заявок на постачання чорнил для печатних
голівок Konika Minolta.
С травня 2018 року планується постачання
чорнил для типографій України по ціні від
6,99 долларів за літр (оплата в національній
валюті).
Типографіям, які розмістять замовлення до
кінця квітня 2018 року будуть запропоновані
спеціальні умови співпраці.
Питання та замовлення приймаються
на номер +380735601717
або на електронну пошту inks@orly.dp.ua

Компания KAMMERER постачає на ринок
широкоформатного друку нові високоякісні
продукти. Технологічні розробки та вдосконалення покриття стандартного Блюбека ТJ дозволили випустити на ринок папір Блюбек JE.
Завдяки своїй текстурній основі папір Блюбек
JE зменшує витрати чорнил на 20%. За допомогою цих інновацій папір Блюбек JE дає
можливість отримувати набагато яскравіше
зображення.
Звертайтеся до офісів українського партнера
KAMMERER — компанії «Простір Арт».

Київ 0 (67) 214-34-52
Львів 0 (67) 445-36-14
Дніпро 0 (67) 467-75-61
www.prostirco.kiev.ua

ВИРОБНИЦТВО ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ
Для розміщення запросіть, будь ласка, анкету для заповнення по телефону: 0 (93) 856-24-92, zoe@signweb.com.ua
Код послуги, що надається:

ЗРОБІТЬ ЗАМОВЛЕННЯ

1.
2.
3.
4.
5.

Виробництво неону
Світлодіодні та світлові вивіски
Сіті-лайти, білборди, скролли тощо.
Серійна продукція, POSM
Вакуумформування

6.
7.
8.
9.
10.

Обклеювання транспорту
Облицювання композитом
Фрезерування, гравірування
Монтаж, обслуговування по регіону
Монтаж, обслуговування по Україні

ДНІПРО

КИЇВ

SICORE
(ТМ Арт Піраміда Групп)
Тел.: 0 (800) 30-22-20
Тел./факс: +38 (056) 790 39 89
E-mail: fr@art-piramida.com,
commerce.dp@sicore.pl
www.art-piramida.com, www.sicore.pl
Дніпро, вул. Мічурина, 9
Послуги: 1-2, 4-13
Власне виробництво площею
більше ніж 1500 кв. метрів.
Підприємство оснащене сучасним
обладнанням — неоновим заводом,
а також фрезерним, гравірувальним і
вакуум-формувальним обладнанням,
3D принтером. Роботи по виробництву
настінних, дахових конструкцій,
вивісок, стел, а також внутрішньому
оформленню приміщень: торгова
навігація, торгове обладнання.
Створення логотипів та фірмового стилю.
Брендинг офісів, торгових та виробничих
приміщень. Внутрішня та зовнішня
навігація, мотиваційні таблички, знаки.
Монтаж візуальних конструкцій як в
Україні, так і в країнах Європи.

SICORE
(ТМ Арт Піраміда Групп)
Тел.: 0 (800) 30-22-20
Тел./факс: +380 (67) 52-32-220
E-mail: commerce.kv@sicore.pl
www.art-piramida.com, www.sicore.pl
www.art-piramida-com
вул. Антоновича, 102
Центр Сучасного Мистецтва M17, 2 пов., оф. 1
Послуги: 1-2, 4-13
Роботи по виробництву настінних, дахових
конструкцій, вивісок, стел, а також
внутрішньому оформленню приміщень:
торгова навігація, торгове обладнання.
Створення логотипів та фірмового стилю.
Брендинг офісів, торгових та виробничих
приміщень. Внутрішня та зовнішня
навігація, мотиваційні таблички, знаки.
Монтаж візуальних конструкцій як
в Україні, так і в країнах Європи.

ХАРЬКІВ
МАНДАРИН
Тел.: 0 (57) 756-09-95,
0 (95) 523-09-64, 0 (97) 097-87-55
61091, Харків, вул. Танкопія, 9А, кв. 66

11. Дозвільна документація
12. Надання гарантії на вироби
13. Зацікавленість в монтажі та обслуговуванні
конструкцій інших виробників в своєму
регіоні

E-mail: m0970978755@gmail.com
Website: www.mandarin.kharkov.ua
Услуги: 2-8-12
ПКФ «Мандарин» виробляє комплексне
обслуговування об'єкту — від дахової
установки або вивіски з об'ємними
буквами до бейджика або інформаційного
ярлика на двері. Проектування,
виготовлення, монтаж, гарантійне
обслуговування. Підприємство
володіє практично всіма технологіями
виробництва, відомими на даний момент.

ЧЕРНІГІВ
ВАРГО ІН
Тел.: 0 (66) 951-24-36,
0 (4622) 3-36-72
14030, Чернігів, вул. Захисників України, 9,
каб. 409
E-mail: inna2979@gmail.com
Website: www.vargoin.com
Послуги: 2-4-6-8-10-12-13
Професійне оформлення інтер'єрів та
екстер'єрів брендових торгових точок,
супермаркетів, банків, аптек, ресторанів.
Сервісне обслуговування елементів
реклами по всій країні досвідченими
бригадами електриків і монтажників.

ПОСТАВКА МАТЕРИАЛІВ ТА ОБЛАДНАННЯ
Для розміщення запросіть, будь ласка, анкету для заповнення по телефону: 0(93) 856-24-92, zoe@signweb.com.ua
Код виду продукції:
1.
2.
3.
4.

Комплектуючі, обладнання для неону
Світлодіодна продукція
Пластики для реклами
Самоклеючі ПВХ плівки

ДНІПРО
ARB
Тел. 0 (67) 480-90-01, -02
Дніпро, вyл. Свердлова, 33
E-mail: dnepr@arbsale.net.ua
Website: www.arb.net.ua
Плівка для цифрового друку, плівки
для ламинації, плоттерні плівки, банер,
пластики ПВХ, акрил, PET, PET G, HIPS,
алюмінієві композитні панелі (ACP), LED
продукція.
Послуги з прямолінійної порізки листових
материалів.
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5.
6.
7.
8.

Скотчи, клеї та інші витратні матеріали для
реклами
Алюмінієві композитні панелі
Чорнило для широкоформатного друку
Банерні тканини та інші медіа

ОРЛИ
Тел.: 0 (56) 794-794-0,
0 (66) 00-00-794,
0 (96) 00-00-794
Дніпро, вул. Артільна, 10
E-mail: orly@orly.dp.ua
Website: orly.dp.ua
Продукція: 4-7-9-10
Папір блюбек та сіті, самоклеючі и
ламінаційні плівки, бекліти, фотопапір,
полотно, шпалери, сублімаційний папір,
шкіра для латексного друку. Чернило
для сольвентного, екосольвентного та
сублімаційного друку. Широкоформатні
принтери, ламінатори, каландри, плотери.

9.
10.
11.
12.

Широкоформатні принтери
Ламінатори
Фрезерно-гравіровальні верстати
Мобільні стенди, готові рекламні рішення

КИЇВ
ARB
Тел. 0 (44) 206-27-51, -52
Київ, вул. Бережанська, 9,
буд. Г
E-mail: info@arb.net.ua
Website: www.arb.net.ua
Плівка для цифрового друку, плівки
для ламинації, плоттерні плівки, банер,
пластики ПВХ, акрил, PET, PET G, HIPS,
алюмінієві композитні панелі (ACP), LED
продукція.
Послуги з прямолінійної та криволінійної
порізки листових материалів.

RAINDROPS
Тел.: 0 (44) 338-39-13
Київ, вул. Коновальця, 18
Email: raindrops@email.ua
Website: www.raindrops.com.ua
Продукція: 791012
Широкоформатні принтери Flora, Liyu,
ріжучі плоттери Liyu, екосольвентні
принтери для фотодруку Smart,
друкарьскі голови Encad, чернило Dye,
фрези для гравіровальних верстатів,
люверсні машинки, машинки для пайки
банера, ультрасонік (стабілізатор
чорнил). Виставкові, рекламні мобильні
конструкції.

ОРЛІ
Тел.: 0 (67) 010-30-33,
0 (67) 530-30-33
Київ, пер. Балтійський, 23
E-mail: orly@orly.dp.ua
Website: orly.dp.ua
Продукція: 4-7-9-10
Папір блюбек та сіті, самоклеючі та
ламінаційні плівки, бекліти, фотопапір,
полотно, шпалери, сублімаційний папір,
шкіра для латексного друку. Чернило
для сольвентного, екосольвентного та
сублімаційного друку. Широкоформатні
принтери, ламінатори, каландри, плотери.

ПРОСТИР АРТ
Тел./факс: 0 (44) 492-04-03
02660, Київ,
вул. Автопаркова, 5
E-mail: sale@prostirco.kiev.ua
Website: http://prostirco.kiev.ua
Продукція: 8
Поставки паперу Blueback, City, для
скроллерів, металізованого паперу
виробництва AHLSTROM, KAMMERER,
Low @ Bonar; ПВХ матеріалів
Frontlit, Backlit, Blockout, Mesh для
широкоформатного друку; самоклеючих
плівок; фурнітури та інструментів для
постобробки виробництва BOZAMET,
а також обладнання Leister для
зварювання ПВХ та акрилу.

ПРО-СТО (« Професійні
Спеціальні Технології та
Обладнання»)
Тел.: 0 (44) 361-06-03, 0 (44) 578-06-03
Київ, бул. І. Лепсе, 8, з-д «Меридіан»
E-mail: kiev@pro-100.com.ua
Website: www.pro-100.com.ua
Продукція: 11
Фрезерне та лазерне обладнання з ЧПУ:
поставка, сервіс, навчання, інструмент
і комплектуючі; лазерна порізка та
гравіровка.

ЛЬВІВ
ARB
Тел. 0 (67) 4700606
Львів, вул. Промислова, 60
Email: info@arb.net.ua
Website: www.arb.net.ua
Плівка для цифрового друку, плівки
для ламинації, плоттерні плівки, банер,
пластики ПВХ, акрил, PET, PET G, HIPS,
алюмінієві композитні панелі (ACP), LED
продукція.

ОРЛИ
Тел.: 0 (67) 640-30-33
Львів, Львівська обл.,
с. Конопниця, вул. Городоцька, 7А
E-mail: orly@orly.dp.ua
Website: orly.dp.ua
Продукція: 4-7-9-10
Папір блюбек та сіті, самоклеючі та
ламінаційні плівки, бекліти, фотопапір,
полотно, шпалери, сублімаційний папір,
шкіра для латексного друку. Чернило
для сольвентного, екосольвентного та
сублімаційного друку. Широкоформатні
принтери, ламінатори, каландри, плотери.

ПРО-СТО («Професійні
фесійні Технології та
Обладнання»)
Тел.: 0 (48) 780-20-48, 735-14-87, 735-41-35
Факс: 0 (48) 780-20-48
65013, Одеса, вул. Миколаївська
дорога, 223/225
E-mail: info@pro-100.com.ua
Website: www.pro-100.com.ua
Продукція: 11
Папір блюбек та сіті, самоклеючі та
ламінаційні плівки, бекліти, фотопапір,
полотно, шпалери, сублімаційний папір,
шкіра для латексного друку. Чернило
для сольвентного, екосольвентного та
сублімаційного друку. Широкоформатні
принтери, ламінатори, каландри, плотери.

ХАРЬКІВ
МАНДАРИН
Тел.: 0 (57) 756-09-95,
0 (95) 523-09-64,
0 (97) 097-87-55
61091, Харків, вул.Танкопія, 9А, кв. 66
E-mail: m0970978755@gmail.com
Website: www.mandarin.kharkov.ua
Виключно тонкі — товщиною 8 мм
(у виконанні без кліксистеми);
надзвичайно яскраві — до 10000 Lx на
поверхні светловії панелі; різноманітні
варіанти светлової панелі розміром до
габаритних розмірів 2450 x 1250 мм у
односторонньому або двосторонньому
виконанні; низке енергоспоживання —
максимальний розмір светлової панелі
(2450 x 1250 мм) з двостороннім
освітленням та ~ 5000 лк на поверхні
споживає всього 100 Вт.

ЗРОБІТЬ ЗАМОВЛЕННЯ

IPS
Тел.: 0 (44) 524-96-04,
524-95-97
Факс: 0 (44) 525-12-27
03028, Київ, пр. Науки, 17/15
E-mail: digital@ips-ink.com
Website: www.ips-ink.com
Продукція: 7
Продаж сольвентних, екосольвентних
чорнил, УФ-чорнил Fujifilm Sericol для
струменевого друку на принтерах Mimaki,
Roland, DGI, Scitex Vision, FLORA, VUTEk
та ін. Офіційний дистриб'ютор корпорації
M&R в Украине — обладнання для
графічного трафаретного друку, друку
по текстилю, УФ- та ІК-сушек

ХЕРСОН
ОДЕСА
ARB
Тел. 0 (67) 443-88-89
Одеса, вул. Гастелло, 52/1
E-mail: odessa@arb.net.ua
Website: www.arb.net.ua
Плівка для цифрового друку, плівки
для ламинації, плоттерні плівки, банер,
пластики ПВХ, акрил, PET, PET G, HIPS,
алюмінієві композитні панелі (ACP), LED
продукція.

АЗО («Аксесуари
Запчастини та
Обладнання»)
Тел.: 0 (93) 394-70-37, 0 (48) 700-14-87
Одеса, вул. Церковна, 19, оф. 419
E-mail: azooffice@mail.ru, office@azo.od.ua
Website: www.azo.od.ua
Продукція: 7-9-10-11
Поставка обладнання для виробництва
реклами та комплектуючих до нього,
технічна підтримка (ремонт, пусконаладка). Поставка витратних материалів
(фрези, ножі, чернило та ін.).

ARB
Тел. 0 (67) 465-26-06, -16
Херсон, вyл. Паровозна, 4
E-mail: kherson@arb.net.ua
Website: www.arb.net.ua
Плівка для цифрового друку, плівки
для ламинації, плоттерні плівки, банер,
пластики ПВХ, акрил, PET, PET G, HIPS,
алюмінієві композитні панелі (ACP), LED
продукція.

RAINDROPS
Тел.: 0 (552) 39-69-30
Факс.: 0 (552) 38-04-06
Херсон, вул. Нафтовиків, 7
E-mail: rain_drops@inbox.ru
Website: www.raindrops.com.ua
Продукція: 7-9-10-12
Широкоформатні принтери Flora, Liyu,
ріжучі плоттери Liyu, екосольвентні
принтери для фотодруку Smart, друкарьскі
голови Encad, чернило Dye, фрези для
гравіровальних верстатів, люверсні
машинки, машинки для пайки банера,
ультрасонік (стабілізатор чорнил).
Виставкові, рекламні мобильні конструкції.

33

ПОСЛУГИ ШИРОКОФОРМАТНОГО ДРУКУ
Для розміщення запросіть, будь ласка, анкету для заповнення по телефону: 0(93) 856-24-92, zoe@signweb.com.ua
Код послуги, що надається:

ЗРОБІТЬ ЗАМОВЛЕННЯ

1.
2.
3.
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Сольвентний друк
Друк чорнилом на водній основі
УФ друк

4.
5.
6.

Друк на текстилі
Сублімаційний друк
Друк білим кольором

КИЇВ

ХАРЬКІВ

Торговий Дім
«ГРАНД АФІШ»
Тел.: 0 (44) 377-74-77 (-78)
Факс: 0 (44) 574-09-53
02094, Київ, пров. Карельський, 8
E-mail: office@ga.ua
Website: www.ga.ua
Послуги: 1-2-3-6-7-8-9
Під виробництво задіяно 5000 кв.м
виробничих площ. Більше 300
висококваліфіційних спеціалістів.
Широкий спектр поліграфічної
продукції. Відділ логістики та
монтажні бригади здійснюють
доставку і монтаж в будь-яку
точку України. Широкоформатний
друк представлен в усіх напрямках
(банери, самоклеюча плівка, сітка,
постери, полотно, фотопапір,
інтер'єрний друк). Цифровий офсет.
Всі види зовнішньої реклами.

МАНДАРИН
Тел.: 0 (57) 756-09-95,
0 (95) 523-09-64,
0 (97) 097-87-55
61091, Харків, вул. Танкопія, 9А, кв. 66
E-mail: m0970978755@gmail.com
Website: www.mandarin.kharkov.ua
Послуги: 1-3
Сольвентний та УФ друк.

7.
8.
9.

Друк сріблястим та ін. кольорами
Друк на листових матеріалах
Ламінування

