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Редакція журналу «Наружка» 
приєднується до привітань партнерів і 
бажає всім читачам веселих новорічних і 
різдвяних свят!

Бажаємо, щоб до вас приходили 
геніальні ідеї, які допоможуть вашому 
бізнесу розвиватися і рости. 

Нехай весь 2020 рік з вами 
будуть достаток, радість, здоров'я і 
благополуччя, улюблені рідні, щасливі 
діти і добрі друзі, і задоволені клієнти, 
звичайно!  ))

Ми разом з вами!

Шановні і дорогі клієнти, щиро вітаємо 
вас з Новим роком! Будьте щасливі та 
успішні в новому році. Нехай ваші ідеї 
стають реальністю. Нехай в кожній справі 
супроводжують удача і везіння. 
 Зі святом!

Компанія Raindrops

Шановні колеги, друзі та партнери!
Компанія WRS/WeR.SUPPLY щиро вітає 

вас з наступаючим Новим 2019 роком!
Виражаємо щиру подяку всім, хто був 

з нами на протязі минаючого, 2019 року. 
Цей рік був не простим, але одночасно і 
цікавим! У нас з вами за плечима цей рік 
залишає багато великих та маленьких, 
технологічних і унікальних проектів. А 
також рік, що відходить, подарував нам в 
тому числі й унікальній досвід в вирішенні 
багатьох бізнесових питань!

Бажаємо всім нашим партнерам в 
Новому 2020 році, щоб бізнес-планування 
було максимально влучним, проекти 
виключно вдалими і завжди знаходити 
баланс поміж бізнесом, роботою та 
особистим життям!!!

А ще бажаємо кожному особисто 
здоров’я, благополуччя і вдачі!

А всім нам разом миру у наступному 
2020 році! 

З повагою, колектив компанії  
WRS/WeR.SUPPLY

Зустріч Нового року  – це дивовижна 
пора, завжди хвилююча і завжди 
радісна.

Від щирого серця «Простір Арт» вітає 
вас з наступаючим Новим роком та 
Різдвом Христовим.

Бажаємо міцного здоров’я і натхнення, 
родинного щастя та добробуту, затишку і 
тепла, здійснення надій та бажань!

Вітаємо з Новим роком! Бажаємо 
успішного сьогодення і перспективного 
майбутнього. Нехай новий рік буде 
вдалим і прибутковим для вашої 
організації. Нехай робота весь рік йде 
злагоджено і впевнено, нехай кожен 
новий день відзначається високими 
результатами і досягненнями.

Компанія «Лінк Прінт Україна»

Поздоровляємо з Новим роком читачів 
журнала, наших клієнтів та партнерів у 
галузі візуальної індустрії!

Бажаємо процвітання у Новому році! 
Зі щирими побажаннями, «ВКФ 

"Мандарин"»

Дружня команда ARB вітає усіх своїх 
Клієнтів та Партнерів з наступаючим 
Новим роком та Різдвом Христовим! Ці 
зимові свята на дива багаті, нехай вони 
будуть щедрими й до Вас. Заплановане 
нехай обов’язково збувається, а горизонт 
можливостей розширяється. 

Будьте завжди на висоті своєї справи!

Друзі, партнери, колеги!
Компанія «УКРНЕОН ТМ» вітає вас з 

наступаючим Новим роком та Різдвом 
Христовим!

Рік, що минає, приніс нам багато 
змін на краще. Ми пишаємося своїми 
досягненнями, своїми партнерами, 
досягненнями асоціації УАВІ. 
Висловлюємо всім подяку за цю 
можливість і сподіваємось на подальшу 
плідну співпрацю.

У 2020 році закликаємо всіх 
до активного розвитку галузі та 
партнерської взаємодії один з одним. 
Бажаємо в наступному році успіхів 
у професійній сфері, розширення 
діяльності та поліпшення свого 
добробуту й країни в цілому!

З щирими побажаннями,  
директор компанії ТОВ «УКРНЕОН ТМ»  
Андрій Костін

Українська асоціація візуальної 
індустрії вітає всіх з Новим роком, 
з новими починаннями й новими 
успіхами! Бажаємо новорічної радості і 
непередбачуваного дива, чарівної історії 
і яскравих, веселих моментів. Щоб 
Новий рік приніс не тільки щастя, але 
і впевненість у завтрашньому дні, щоб 
кожен ранок починався з відчуття радості 
й задоволення від нових проектів та 
вдячних клієнтів! Нехай переповнює жага 
до нових звершень, цікавих замовлень, а 
енергія та щира радість від нашої цікавої 
та креативної праці вражає оточуючих та 
призводить нашу країну до процвітання!

Бажаємо вам щасливого Нового року!
Нехай 2020 рік принесе вам віру і 

надію у день прийдешній. Нехай родинний 
затишок, добро і благополуччя завжди 
панують у вашій оселі. 

Позитивних вам емоцій, щастя у 
помислах і діях, успіхів у праці!

Сподіваємося, що радість новорічних 
свят буде супроводжувати вас весь 
наступний рік, а співпраця з нами буде 
плідною та успішною!

З повагою та найкращими 
побажаннями, компанія «ПРОМДИЗАЙН»



www.ips-ink.com
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Avery збільшила свої 
виробничі потужності  
в Європі
Інвестиції в проект по експансії підприємства в 
Люксембурзі склали 65 млн доларів США.

Компанія Avery Dennison ввела в експлуатацію оновлене виробниче 
підприємство на заводі в Роданжі (Люксембург), завершивши проект 
з нарощування своїх виробничих потужностей в Європі. Інвестиції в 
збільшення пропускної спроможності підприємства склали 65 млн 
доларів США. «Вкладення в нарощування виробничих потужностей 
заводу в Роданжі створює цілий ряд переваг для Avery Dennison 
в Європі, — підкреслив Тім Престо, віце-президент з постачання і 
діяльності компанії Avery Dennison в країнах Європи. — В результаті 
ми отримуємо більш гнучку і більш спритнішу мережу підприємств, 
збільшення наших виробничих можливостей по нанесенню лицьових 
покриттів і здатність краще реагувати на зміни в споживчому попиті. 
Завдяки сучасному обладнанню та центральному розташуванню, нове 
розширення заводу сприяє нам в досягненні амбітних цілей в галузі 
збереження навколишнього середовища. Оновлене підприємство 
дозволяє нам знизити викиди діоксиду вуглецю за рахунок скорочення 
потреби у використанні транспортних засобів в процесі виробництва 
і в той же час дає нам можливість стати ближче до більшості покупців. 
Що ще більш важливо, завод оснащений передовими машинами та 
обладнанням, які забезпечують більш високий рівень якості нашої 
продукції при більш високій продуктивності». 
В цілому площа заводу в Роданжі збільшена більш ніж на  
12 тис. кв. м і оптимізована з метою звести до мінімуму негативний 
вплив підприємства на навколишнє середовище, включаючи 
скорочення відходів, споживання енергії та води.

Експерти дали прогноз 
розвитку ринку 
цифрового друку
На думку дослідників аналітико-консалтингового 
агентство Smithers, обсяги світового ринку 
цифрового друку до 2029 р. досягнуть 225 млрд 
доларів США.

Аналітико-консалтингове агентства Smithers опублікувало результати 
чергового дослідження ситуації на світовому ринку цифрового друку 
«Майбутнє цифрового друку: довгостроковий стратегічний прогноз 
до 2029 року». У дослідженні визначається, який прибуток нинішні 
і майбутні покоління струменевих та єлектрографічних друкарських 

FESPA 2020 пройде  
під слоганом  
«Де оживає колір»
Чергове міжнародне print-шоу пройде з 24 по  
27 березня в Мадриді (Іспанія).

Міжнародна федерація національних асоціацій друкарів FESPA 
оголосила про початок активної підготовки до проведення чергової 
виставки технологій друку FESPA Global Print Expo 2020. У наступному 
році захід пройде з 24 по 27 березня у виставковому комплексі  
IFEMA в Мадриді (Іспанія). Обраний організаторами слоган виставки 
«Де оживає колір» покликаний акцентувати увагу цільової аудиторії 
на барвистості і креативності продукції, яку можна виготовляти 
за допомогою різних технологій друку, обладнання та матеріалів. 
Очікується, що чергове міжнародне print-шоу стане центром 
новаторства та ідей для представників компаній, що спеціалізуються 
в області широкоформатного друку, промислового друку і текстильного 
друку. Виставка розташується в п’яти залах виставкового комплексу  
IFEMA, а її експонентами стане близько 600 компаній. 
У дні FESPA Global Print Expo 2020 також пройдуть споріднені з нею суміжні 
виставки: шоу технологій для виготовлення вивісок та інших засобів 
візуальної реклами European Sign Expo 2020 і виставка технологічних 
рішень для виготовлення спортивного одягу Sportswear Pro. 
«Щорічна флагманська виставка FESPA Global Print Expo продовжує 
виступати в ролі ключового пункту призначення для професіоналів в 
області комерційної графіки та виробництва вивісок, які знаходяться 
в пошуку інструментів і джерел натхнення з метою збільшити обсяги 
виконуваних робіт і забезпечити зростання свого бізнесу», — зазначив 
Нейл Фелтон, головний виконавчий директор федерації FESPA. 
Офіційний сайт виставки: www.fespaglobalrpintexpo.com

ПоДІЇ

НовиНи

машин будуть приносити в умовах зростаючого попиту на цифровий 
друк. Згідно з прогнозами експертів агентства Smithers, побудованим 
на основі дослідження, обсяги світового ринку цифрового друку 
перевищать  3 трильйони аркушів формату А4, що за вартістю приблизно 
дорівнює 225 млрд доларів США. Для порівняння: за підсумками 2014 
року цей показник оцінювався в 103 млрд доларів США. 
На думку аналітиків, середньорічні темпи зростання світового ринку в 
період з 2014 по 2029 рік складуть 5,3%. Незважаючи на бурхливий 
розвиток цифрового друку, що спостерігався в останні десять років, 
в дослідженні Smithers вказується на ряд складнощів, кожна з яких 
може стати перешкодою або виступити в ролі стримуючого фактора 
для подальшого поширення цієї технології в країнах світу. Серед них  — 
висока вартість новітніх моделей обладнання для цифрового друку, 
корпоративна культура і методи роботи в компаніях, що друкують, 
питання до якості друку, обумовлені частою необхідністю у використанні 
праймерів і обмеженим спектром сумісних з ЦПМ матеріалів, запити 
власників брендів, а також зростаючі з кожним роком функціональні 
можливості аналогових друкарських машин.

www.fespaglobalrpintexpo.com
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Oce змінює назву
Підприємство, що увійшло в 2010 році в групу 
компаній Canon буде перейменовано в Canon 
Production Printing.

Офіційну назву (торговельне найменування) компанії Oce, що входить 
до складу групи компаній Canon, буде змінено на Canon Production 
Printing. Дане рішення набуде чинності 1 січня 2020 року.
Компанія Oce веде свою історію з 1877 року. За минулі десятиліття 
підприємство розробило і успішно впровадило цілий ряд унікальних 
технологій копіювання і друку. У 2010 році Oce стала частиною групи 
компаній Canon. Після цього підприємство продовжило розвивати 
виробництво рішень для друку під історичним брендом Oce. Очікується, 
що в результаті перейменування Oce в Canon Production Print-
ing та інтеграції продукції Oce в асортимент торгової марки Canon 
групі компаній Canon вдасться об’єднати під одним брендом всі свої 
підрозділи, що спеціалізуються на друку, створити загальне портфоліо 

DoorsConsulting і 
комунікаційний 
альянс продовжать 
досліджувати 
зовнішню рекламу
Індустріальний комітет зовнішньої рекла-
ми України (ІКЗР) продовжив контракт з 
дослідниками на 3 роки.

Обгрунтоване рішення про продовження контракту з компаніями 
DoorsConsulting і Комунікаційний Альянс було прийнято Індустріальним 
комітетом зовнішньої реклами (ІКЗР) в першій декаді грудня. З 
2020 року в дослідження і моніторинг будуть офіційно включені 
цифрові медіа-носії, а також буде приділено особливу увагу розвитку 
дослідницьких софтів.
Олег Невельчук, глава ІКЗР: «Підтримка та розвиток системи 
моніторингу і досліджень аудиторії ЗР — стратегічний напрямок 
діяльності Індустріального комітету. На 2020 – 2022 рр., крім планових 
завдань, контракт з підрядниками передбачає додаткові інвестиції 
в розвиток програмного забезпечення, а також вирішення низки 
спеціальних питань щодо впровадження нових модулів і методів до 
чинних розрахунків. Що дозволить дослідженням зовнішньої реклами 
України залишатися сучасними, достовірними і актуальними».
Ярослав Тодоренко, комерційний директор DoorsConsulting: «Сьогодні 
дослідження зовнішньої реклами відповідають потребам українського 
ринку і міжнародним стандартам, а процес їх проведення — прозорий. 
У 2020 році дослідження по цифровим панелям від DoorsConsulting 
стане індустріальним стандартом. Надалі планується вдосконалити 
дослідження всіх динамічних носіїв, в тому числі скролів і призм, 
для чого будуть проведені уточнюючі виміри середніх швидкостей 
автопотоків та пішоходів. Крім того, ведеться підготовка до 
впровадження розрахунків медіапоказників на підставі погодинних 
скоростей і погодинного обліку аудиторії».
Учасники ІКЗР впевнені, що системні, точні і прозорі дослідження ще 
більше зміцнять позиції зовнішньої реклами Украіни як сучасного та 
ефективного каналу маркетингових комунікацій.

HP інвестує 200 млн 
доларів СШа в розробки 
водного чорнила
Очікується, що в результаті в технологіях друку 
по гофрокартону і по текстилю відбудуться значні 
перетворення.
У найближчі п’ять років компанія HP Inc. має намір інвестувати  
200 млн доларів США в розробки технологій цифрового друку водним 
чорнилом по текстилю і по гофрованому картону, що використовується у 
виробництві упаковки. Згідно з планами HP Inc., це дозволить створити 
технологічні рішення для цифрового друку, за допомогою яких вдасться 
знизити негативний вплив виробничих підприємств і компаній, що 
друкують на навколишнє середовище. Так, в традиційному фарбуванні 
текстилю використовуються технології, в результаті яких відбувається 
забруднення води. Наприклад, за оцінками дослідницького інституту 
WRI приблизно 20% забруднюючих воду речовин надходять від фабрик, 
де виготовляються предмети одягу з тканини.
Чорнило на водній основі, розроблене компанією HP Inc. для друку по 
гофрованому картону, вже завоювало провідні позиції на ринку друку 
упаковки для продуктів харчування. У майбутньому компанія має намір 
випустити чорнило нового покоління в комбінації з новими головками, 
що друкують і новою технологією друку, яка буде забезпечувати більш 
високу якість друку і бути при цьому нешкідливою по відношенню 
до навколишнього середовища. Топ-менеджери компанії HP Inc. 
переконані, що від інвестицій в розробки технологічних рішень на основі 
водного чорнила виграють і замовники друкарських послуг, і оператори 
устаткування для друку, і кінцеві користувачі друкарських виробів. 
Крім того, саму друкарську продукцію стане простіше утилізувати, 
переробляти і використовувати в якості вторинної сировини.

ПоДІЇ

НовиНи

і реалізувати комплексний підхід до виводу нових розробок на ринок.
В даний час компанія Oce виробляє високотехнологічне обладнання для 
друку та програмне забезпечення для управління робочими процесами 
на ринку промислового друку. В асортименті компанії представлені 
рулонні і листові принтери для багатотиражного та книжкового друку, а 
також широкоформатні принтери для виготовлення графічної продукції і 
друку документів САПР/ГІС.
Передбачається, що подальша інтеграція з Canon допоможе Oce і далі 
розвивати свої ключові технології та нарощувати частку на ринку під 
найменуванням Canon Production Printing, а також прискорить розвиток 
напрямку з промислового друку групи компаній Canon в усьому світі.
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Глобальний світовий тренд в Out  
Of Home індустрії — диджиталізація

Голова правління холдингу Atlantic Group та Perekhid Outdoor Том 
Годдард виступив на міжнародній конференції з маркетингової 
комунікації Out Of Home Forum, що відбулася нещодавно в Києві.

За прогнозом Global Entertainment&Media Outlook 2019–2023, ди-
джитальна зовнішня реклама займатиме друге місце за темпами зрос-
тання, поступаючись тільки мобільному інтернету. Очікуване зрос-
тання витрат на всі медіа складає 3,9%, у той час як очікування щодо 
зростання витрат на DOOH (Digital Out Of Home) — більш ніж 10%. По-
при це, традиційна зовнішня реклама суттєво випереджає телебачення 
за очікуваними темпами зростання: зростання витрат на ООН очіку-
ється на рівні 3,7%, тоді як прогноз щодо телебачення  — всього 0,6%. 

 
 DOOH: друге медіа за темпами зростання
 Source: PWC Global Entertainment and Media Outlook. Excluding MENA.

За даними досліджень Nielsen 2019 (для дорослої аудиторії 16+), 
ООН активує використання мобільних пристроїв. Про це йдеться в звіті 
Out of Home Advertising Association of America. 

42% респондентів використовують онлайн-пошук (наприклад, 
Google) для пошуку інформації про рекламодавця, отримують доступ 
до дисконту — 33%, відвідують сайт рекламодавця — 32%. Майже 66% 
респондентів так чи інакше реагують на ООН, використовуючи мобіль-
ний пристрій.

Такий тісний зв’язок ООН-реклами та мобільного інтернету 
дає змогу спрогнозувати майбутнє ООН. DOOH — це сьогоднішній 
день для зовнішньої реклами в світі та найближче майбутнє в Укра-
їні. Наступним етапом розвитку OOH стане симбіоз ООН та BigData. 

З огляду на трансформацію ринку ООН ключову роль відігравати-
муть якісні системи вимірювання ефективності зовнішньої реклами. 
На думку Тома Годдарда, очікування індустрії ООН від систем вимірю-
вання впливу зовнішньої реклами щонайменше суттєво диджиталізу-
ються в найближчому майбутньому. Запит OOH до ресечерів буде:

• підвищити точність вимірювання
• дати змогу вимірювати та оцінювати кросмедійні кампанії
• розробити ефективне таргетування аудиторій
• допомогти автоматизувати планування 
• дати змогу вимірювати успішність кампаній
• валідувати цінність креативних/нестандартних кампаній
• стимулювати збільшення інвестицій в ООН

Україна лише починає диджиталізувати зовнішню рекламу. Ліде-
ром за кількістю DOOH є Київ — понад 100 диджитал-панелей. Проте 
частка диджитал ООН — лише 1% від столичного інвентаря зовнішньої 
реклами. Тому очікування щодо росту ринку є досить високими: екс-
перти прогнозують 100–150% зростання кількості конструкцій на рік.

Цього року відбулося одразу дві знакові події, які відкриють нові 
можливості для розвитку сегменту DOOH. ІКЗР розробив стандар-
ти цифрової зовнішньої реклами України, а дослідницька компанія 
DoorsConsulting інтегрувала методологію розрахунку медіапоказників 
DOOH в модель досліджень зовнішньої реклами. На першому етапі з 
урахуванням численних факторів розраховуються загальні медіапо-
казники диджитал-панелей. На другому етапі відбувається оцінка за-
гальної аудиторії для кожного рекламного сюжету окремо. Для цього 
враховують: швидкість транспортних потоків, відстань видимих кон-
струкцій, мінімальний час контакту з сюжетом, тривалість рекламного 
ролика і рекламного блоку.

Розрахунки ефективності рекламних площин здійснюються відпо-
відно до стандартів міжнародної дослідницької асоціації ESOMAR, які 
були розроблені за участю Асоціацій зовнішньої реклами Америки 
(OAAA) і Європи (FEPE International).

Тому обчислення ефективності зовнішньої реклами в Україні відпо-
відає світовим стандартам, а прозорість досліджень пасажиропотоків 
контролюється фахівцями Індустріального комітету зовнішньої рекла-
ми України.

Враховуючи світові тренди, можна очікувати стрімкого зростання 
диджитал ООН в Україні у найближчі кілька років та підвищення ін-
тересу рекламодавців до цього типу носіїв після інтеграції методології 
оцінки DOOH в дослідження зовнішньої реклами DoorsConsulting.

Лариса Булатова, директор компанії «Перехід Аутдор»

РоЗМІЩЕННЯ 

ПРоГНоЗи
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«виБІР СПоЖиваЧа 2019» — виЗНаННЯ СТаТУСУ ЕкСПЕРТа 
коМПаНІЇ «УкРНЕоН ТМ»

Перебуваючи на ринку візуальної індустрії 
вже понад 17 років, компанія «УКРНЕОН ТМ» 
потужно розвинула свою експертність в цій 
галузі. І наразі вона володіє унікальним до-
свідом у застосуванні матеріалів, технологіях 
виготовлення, розробці проектувальної доку-
ментації та дизайну.

Офіційний статус компанії дозволяє від-
слідковувати її діяльність на ринку за фінан-
сово-економічними та юридичними показ-

никами і бути представленою в національних 
бізнесових рейтингах. Ці рейтинги формують-
ся за даними 4-5 років, що свідчить про ста-
більність та надійність компанії.

Так, в 2017-2018 роках компанія «УКРНЕОН 
ТМ» вже отримала звання «Лідер року 2017», 
«Лідер року 2018», «Керівник року 2018».

Продовженням визнання статусу експерта 
є відзнака «Вибір споживача 2019», як компа-
нії, що надає якісні та надійні послуги.

Як і кожне значне досягнення, ця почес-
на нагорода стала можливою завдяки напо-
легливій роботі колективу й управлінським 
якостям керівництва компанії «УКРНЕОН 
ТМ», а ще — втіленням ідеї, котра знайшла 
відгук серед ії клієнтів і партнерів, адже будь-
який бізнес неможливий без розуміння свого 
кола споживачів та їхніх потреб. Особливістю 
компанії «УКРНЕОН ТМ» є виконання робіт з 
оформлення інтер’єру та екстер’єру для бізне-
су і дому комплексно «під ключ». 

Результати блискучого втілення ідеї — 
завжди на видноті й часто вражають своєю 

простотою, проте за лаштунками сторонньо-
го погляду залишаються дні й роки кропіткої 
праці й зусиль кожного працівника. Величез-
не значення для компанії мають ті принци-
пи роботи, котрі допомагають її колективу 
долати труднощі на шляху до очікуваного 
результату, а це: висока якість робіт та ма-
теріалів; дотримання стандартів галузевої 
організації Української асоціації візуальної 
індустрії; виконання роботи в термін; задо-
волення потреб клієнта. 

На сьогодні підприємство пропонує клієн-
там виготовлення зовнішньої реклами, букв, 
вивісок; конструкторське проектування ви-
робів з металу, дерева; розробку складних 
будівельних конструкцій та їх виготовлення; 
реконструкцію та підсилення будівель та спо-
руд; дизайн-архітектурне проектування.

Андрій Костін, директор компанії «УКРНЕ-
ОН ТМ», сказав: «Ми пишаємося отриманим 
званням «Вибір споживача 2019», адже це 
підтвердження правильності обраного шляху, 
свідчення ефективності нашої роботи й гаран-
тія високої якості послуг, що ми надаємо кін-
цевому споживачу».

www.ukrneon.com
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Обмін досвідом, відвідування 
потужних рекламних виробництв, 
масштабна конференція УАВІ в Грузії

9 жовтня 2019 року делегація членів УАВІ в складі 30 осіб прилетіла 
до Грузії для відвідування великих грузинських рекламно-виробничих 
компаній та проведення конференції з обміну досвідом між 
виробниками різних країн. 

Ця поїздка відбулася завдяки генеральному 
партнеру нашої асоціації — компанії «Пластікс 
Україна» і «Пластікс Грузія» в особі власника 
цих компаній Іренеуша Дерека і директора 
грузинського представництва «Пластікс Гру-
зія» Мамукі Шамугія. 

Українська асоціація візуальної індустрії 
щорічно проводить зарубіжні поїздки для своїх 
членів, метою яких є вивчення нових матері-
алів і технологій, аналіз трендів галузі та осо-
бливості рекламних конструкцій інших країн.

Батумі зустріло нас теплою погодою. Пер-
ший день ми присвятили оглядовій екскурсії 
по місту: знайомству з найдовшою набереж-

ною в Європі, протяжністю в 10 км, огляду 
металевих фігур спортсменів з серцем, виго-
товленим з акрилу Plexiglas (вони уособлюють 
різні види спорту та розміщені уздовж всієї 
набережної), побачили знамениту статую ко-
хання Алі і Ніно, прогулялися площею Пьяцца. 
Місто, вигляд якого за останні кілька років змі-
нився майже повністю, все більше приваблює 
туристів, і тут є на що подивитися. Ми порину-
ли в атмосферу сучасної архітектури бульва-
рів із пальмами, як на узбережжі Барселони, і 
неймовірною грузинською привітністю. 

А вже починаючи з другого дня наша по-
їздка була щільно заповнена діловими зустрі-
чами, екскурсіями виробництвами Батумі 

і Тбілісі та конференцією. Першим грузин-
ським підприємством, яке радо зустріло нашу 
українську делегацію, стала найпотужніша 
в Батумі компанія, яка працює не тільки на 
просторах Грузії, але ще і поставляє реклам-
но-сувенірну продукцію до Амстердаму — це 
компанія OraineLeu, вона ж Olprint. Зустрів 
нас власник компанії — харизматичний Бесса-
ріон Ломадзе, який особисто провів екскурсію 
по всіх цехах свого виробництва, розповів про 
всі верстати  — від фрезера до планшетного  
УФ-плотера, поділився досвідом виходу на 
ринок Європи і здивував смачними грузин-
ськими стравами. Все виробництво розташо-
ване в центрі міста і дуже компактно, хоча з 
точки зору українських вимог розміщення 



11

подібного обладнання і такої кількості дру-
карських верстатів у центрі житлового ма-
сиву не допускається. Для системної роботи 
підприємства, оптимізації та адміністрування 
компанія OraineLeu використовує українську 
програму BonSens, розробником якої є член 
нашої асоціації. Після гостинного застілля ми 
перемістилися в батумський філіал «Пластікс 
Грузія», де нас чекали співробітники компанії. 
Вони розповіли про матеріали, які найчасті-
ше застосовуються у виробництві рекламних 
конструкцій в цьому вологому і сонячному 
кліматі, про особливості зберігання мате-
ріалів та їх логістику. Варто відзначити, що 

компанія «Пластікс Грузія» успішно завойовує 
ринок Грузії, не зважаючи на велику кількість 
турецьких матеріалів і близькість Туреччини в 
цьому регіоні.

У той же день нас чекала захоплива екскур-
сія «Гірська Аджарія». Грузія — це древня кра-
їна, але навіть на тлі старовинних монастирів 
фортеця виглядає осібно — адже вона побудо-
вана ще за часів Стародавнього Риму! За кіль-

ка годин ми обійшли багато відомих пам’яток 
Аджарії: доїхали до кордону з Туреччиною, по-
бачили водоспад Андрія Первозваного, фор-
тецю Гоніо, пройшлися старовинним арочним 
мостом, побудованим ще за часів цариці Тама-
ри, насолодилися красою гірських пейзажів та 
озер в курорті Сарпі і чудово завершили вечір 
вечерею в гірському ресторані з неймовірно 
смачною грузинською кухнею. 

Наступний день нашої подорожі почався 
дуже рано, адже ми мали тривалий переїзд 
з Батумі до Тбілісі. По приїзду в столицю нас 
чекали дві великі і в той же час різнопланові 

рекламні компанії. Першою нас зустріла фірма 
Vesta та її керівник виробництва Малхаз Нахуц-
рішвілі. Величезне виробництво, розташоване 
у власному багатоповерховому приміщенні, 
де на різних поверхах представлені друкарські 
цехи з безліччю верстатів (від офсету до сублі-
мації), швейна майстерня для рекламного одя-
гу і прапорів, макетний, зварювальний, фре-
зерний цехи та окремий поверх для офісного 
персоналу: менеджерів, дизайнерів, техноло-

За коРДоНоМ

ПоДІЇ 

УчАсники УАВІ ПрО ВІзит У ГрУзІю

сергій Дідук,  
«реклаMax» (м. Вінниця):

Грузія — країна, яка заворожує сво-
їми гірськими видами, старовинними 
поселеннями, традиціями і їжею. Сюди 
хочеться ще раз повернутися. 

Під час екскурсій на виробництва по-
бачив злагодженість роботи колективу,  
+/- схожість наших виробничих проце-
сів. Правда, робочий ранок ми починає-
мо не з вина... =)

тетяна купрійчук,  
BINGО, м. київ, м. суми:

Поїздка в Грузію в складі групи УАВІ 
забезпечила знайомство з умовами ве-
дення бізнесу, з соціально-культурною 
спадщиною. 

Запам’яталося живе, відкрите спіл-
кування, відвідування декількох підпри-
ємств у сфері візуальної індустрії, зану-
рення в атмосферу контрастів сучасного 
міста, краса природних ресурсів і ще-
дрість національної кухні.

Ольга Шершун  
(рВк «Артлайт», м. рівне):

Повернулися з яскравими вражен-
нями та свіжими ідеями щодо розвитку 
свого виробництва, створення стильних 
інтер’єрів, світлових конструкцій.

Конференцію сміливо можна на-
звати міжнародною, — підсумував 
Іренеуш Дерек, — тому що окрім гру-
зинської та української сторони, тут 
були присутні представники Польщі та 
Азербайджану.

Я сміливо можу сказати, що Грузія — 
дуже душевна країна, і частиною її душі 
є її кухня, як відомо, кулінарне мисте-
цтво — це самобутня частина будь-якої 
цивілізації. 

Грузія — країна, в якій кулінарія та 
виноробство стали одними з головних її 
пам’яток. І чим цікавіша і довша історія 
вина, тим воно краще і популярніше.

А гори — це взагалі казка. Вони при-
голомшують неймовірною красою пей-
зажів та краєвидів.

Православні храми вражають велич-
чю архітектури та мелодійністю хорів.

Грузія — це країна, в яку хочеться по-
вернутися.
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гів. В процесі екскурсії до нас приєднався один 
із засновників компанії, Вахтанг, який зараз 
розвиває представництво компанії в США. Там, 
за океаном, власники грузинського рекламно-
го виробництва встановили ряд широкофор-
матних верстатів з ультрафіолетовим друком 
і успішно підкорюють американський ринок. 
Спілкування з Вахтангом було неймовірно ко-
рисним і цінним для нашої делегації, нас надих-
нув його приклад і ми ще раз переконалися, що 
нездоланних вершин не існує.

По обіді ми завітали до наступної компа-
нії  — PatioArt та її директора Дімітрі Гамхі-
ташвілі. Ця фірма основний акцент в роботі 
робить якраз на виробництво рекламних кон-
струкцій — і по столиці Грузії ми бачили без-
ліч їхніх робіт.

В процесі екскурсії по виробництву нам 
відкрилася абсолютно робоча картина, де 

фрезерували алюмінієвий композит, форму-
вали синій акрил, макетники збирали виві-
ску “PSP” і встановлювали в неї світлодіодну 
стрічку. Варто відзначити, що в Грузії слабо 
представлений ассортимент світлодіодних 
модулів, особливо червоного, синього, зе-
леного і жовтого кольору. Це змушує міс-
цевих виробників застосовувати світлодіод-
ну стрічку, внаслідок чого світлові вивіски 
експлуатуються недовгосроково. Компанія 
PatioArt впроваджує системне управління, 
на виробництві застосовуються магнітні до-
шки з графіком робіт і планом завдань. Всім 
учасникам запам’ятався зварювальний цех, 
де нас гостинно зустрів колоритний пред-
ставник нації  — це був зварювальник з еко-
номічною освітою. Вдосконалений, чистий 
і акуратний цех нас приємно здивував. Від-
відування виробництва PatioArt завершило-
ся спільним фото грузинських і українських 
колег.

У суботу, 12 жовтня Україна відпочивала, 
а в Грузії субота — робочий день, і саме в 
цей день ми зібрали велику аудиторію ви-
робників реклами на конференцію з обміну 
досвідом. На зустріч приїхали представники 
галузі не тільки з Тбілісі, але й із Батумі, що 
говорить про високу цінність цього заходу. 
22 рекламно-виробничі компанії Грузії в 
особі власників і директорів відвідали кон-
ференцію. 

Протягом чотирьох годин ми ділилися 
з грузинськими колегами досвідом роботи 
галузевої асоціації, напрацюваннями з навчан-
ня персоналу, впровадження спеціалізованих 
програм, роботою над стандартами галузі, 
застосуванням нестандартних матеріалів у 
рекламному виробництві та практикою ви-
користання світлодіодної продукції в рекламі. 
Дискусія була цікавою і корисною для обох 
сторін і в кінці зустрічі сім компаній Грузії по-
бажали стати членами УАВІ, що говорить про 
гідний рівень українських виробництв і роз-
витку галузі в Україні.

Було сумно розлучатися з такою теплою, 
сонячною та гостинною Грузією.

Сподіваємося на продовження нашого зна-
йомства з грузинськими колегами, чекаємо їх-
нього приїзду в Україну і віримо в партнерство 
візуальної індустрії не тільки в рамках нашої 
країни, а й за її межами!

Президент УАВІ Інна несмирна
www.uavi.com.ua 
Facebook.com/uavi.com.ua

ПоДІЇ 

За коРДоНоМ

www.uavi.com.ua
Facebook.com/uavi.com.ua
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Компанія «Бітлайн» в співпраці з 
архітектором Костянтином Нагорним 
реалізувала проект з оформлення вхідної 
групи магазину «Спецназ» в м. Чернігові. 
Для демонстрації робочого одягу були 
використані манекени, які жорстко закріплені 
до металоконструкції, щоб зафіксувати фор-
му при вітрових навантаженнях. Також була 
врахована можливість заміни робочого одягу 
на манекенах.

чернІГОВський «сПецнАз»

Урочисте відкриття чотирьох Центрів об-
слуговування клієнтів енергетичних послуг 
Yasno у Києві, Дніпрі та Маріуполі відбулося і 
тепер вже можна поділитися тим, чим займа-
лося виробництво «ВАРГО ІН» в жовтні. 

Контражурні об`ємні літери, логотипи з 
кольорового акрилу Plexiglas, світлодіодна 
підсвітка модулями нового покоління  
Vivo 2019 Elf, маса планшетів, рамок с клік-
системами, акрилові ящики для показників 
електроенергії, POS-матеріали, об`ємні 
круглі елементи з номерами операторів на 
рейлінгах... Досвідченій компанії-виробнику 
завжди цікаво реалізовувати щось нове, 
експериментувати, підбирати оптимальні 
технології та матеріали. 

теПер У трьОх мІстАх стАЛО YasNO!

ПереДнОВОрІчне ВІДкриття тц В кАм’янськОмУ
29 листопада в м. Кам’янське  

Дніпропетровської області відкрився тор-
гово-розважальний комплекс Dmart, один 
з найбільш технологічних та інноваційних в 
Україні.

Компанія Cowboy-Art успішно втілила за-
думки дизайнерів, реалізувавши нестандартні 
світлові конструкції — фотозоні для торгового 
центру. Вони яскраві, притягають до себе ува-
гу, не тільки поєднують в собі різні технології 
— вакуумне формування, декоративні еле-
менти з акрилу, внутрішне і контражурне 
підсвічування, але й виконані в стислі терміни.
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Перлина біля моря: нові технічні 
вимоги до реклами в Одесі

Нові правила розміщення рекламних засобів в Одесі набули чинності 
з 1 серпня 2019 року. Вони були прийняті Рішенням виконавчого 
комітету Одеської міської ради № 278 від 25.07.2019 р. Про внесення 
змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від  
22 квітня 2008 року № 434 «Про затвердження Правил розміщення 
зовнішньої реклами в місті Одесі у новій редакції»

ПоРаДи ФаХІвЦІв 

(продовження, початок статті див. у №95)

Згідно цих правил допустимі розміри ви-
віски зменшилися, вікна не можна повністю 
заклеювати, а тарифи на розміщення реклами 
зросли на 60%.

Наразі, в центрі міста можна розміщувати 
вивіски тільки у вигляді об’ємних літер на кар-
касі, без каркаса або ж на прозорій підкладці 
(це відкриє фасади будівель). 

Історична частина міста окреслюється 
в межах: вул. Бєлінського, вул. Успенської,  
вул. Маразліївської, пров. Нахімова, вул. Ка-
рантинної, Митної площі, вул. Приморської, 

Херсонського скверу, вул. Старопортофран-
ківської, вул. Пантелеймонівської. До даної 
зони включаються Привокзальна та Старосін-
на площі, а також Французький бульвар.

Розмір рекламних засобів на фасаді будин-
ків, будівель та споруд допускається площею 
до 3 кв. м та стаціонарних наземних реклам-
них засобів площею не більше 4,5 кв. м.

Рекламна плівка, наклеєна на вікна та  
двері, повинна бути в межах 30% від розміру 
обклеєної площині — тобто, не можна по-
вністю заклеювати вікна закладів рекламою і  
вивісками, як це робиться зараз.

Важливо пам’ятати про те, що перед тим, 

як розмістити вивіску суб’єкт повинен отри-
мати дозвіл на розміщення реклами або ж 
технічний паспорт вивіски.

Для цього потрібно підготувати пакет до-
кументів із заявою.

Зробити оглядове фото об’єкта, опис і 
конструктивне рішення (про те як кріпитися 
конструкція, як підсвічується і на скільки вона 
надійна). Потім документи подаються на узго-
дження до Управління реклами.

І тільки після отримання всіх необхідних 
дозволів ви можете правомірно розмістити 
свою конструкцію на фасаді будівлі (відповід-
но до закону України про рекламу).

зАБОрОняється рОзмІщення ВиВІсОк, щО зАкриВАють ДекОрАтиВнІ еЛементи фАсАДУ

рОзмІщення ВиВІсОк нА фАсАДАх БУДІВеЛь, щО мІстять ДекОрАтиВнІ еЛементи 

Забороняється розміщувати вивіски на балконах, закривати решітки, перила, балюстради, підтримуючі консолі

Забороняється 
закривати 
декоративні 
архітектурні 
елементи 
фасадів —
русти,  
колони, 
пілястри, 
пояски, 
столярні 
вироби
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Розмір вивіски має бути меншим за 
простінок, з відступами від його країв, 
пропорційний фасаду та його декоративним 
елементам, з врахуванням затвердженого 
паспорта опорядження та фарбування фасаду

Забороняється розміщення 
вивіски, що за розміром та стилем 
не відповідає елементам фасаду, 
закриває значну його частину.

Забороняється розміщення  вивіски 
на  малому просторі, яка закриває  
підвіконня і частину цоколю, 
перевищує розміри віконних отворів, 
непропорційна елементам фасаду

Вивіска може розміщуватись у вітрині, 
займаючи не більше 30% її площі. 
Плівки зі змістом вивіски припустимо 
клеїти тільки з внутрішньої сторони 
скла

Забороняється займати вивіскою 
більш ніж 30% площі вітрини

Забороняється закривати декоративні решітки і ковані 
елементи огорожі. На огорожі розміщувати вивіски, тільки 
якщо архітектор передбачив для них спеціальні місця



зАБОрОняється рОзмІщення ВиВІсОк, щО зАкриВАють  кОВАнІ ДекОрАтиВнІ еЛементи фАсАДУ

ВимОГи щОДО ДОтримАння мАсШтАБУ

ВиВІски У ВІтринАх У рАзІ ВІДсУтнОстІ мІсця ДЛя рОзмІщення ВиВІски нА стІнІ 
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ПоРаДи ФаХІвЦІв 

ВимОГи щОДО кОЛьОрОВОГО рІШення ВиВІски

ВиВІски нА мАркІзАх

ВиВІски У мІсцях, ПереДБАчених ПрОектОм БУДинкУ 

Маркізи з вивіскою мають бути на ширину вікна або двері Забороняється застосовувати для розміщення маркізи, що 
закривають простінки та деталі фасаду

Колір вивіски має 
відповідати затвердженому 
паспорту опорядження та 
фарбування фасаду (у разі 
його наявності)

Вивіска має бути у вигляді 
окремо розташованих 
об'ємних або плоских 
літер або зображень без 
підкладки, або з прозорою 
підкладкою чи з такою, що 
відповідає кольору фасаду



При визначенні місця розміщення вивіски використовуються, у разі наявності,  елементи фасаду, які спеціально для цього створені
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виРоБНиЦТво

Компанія «УКРНЕОН ТМ», в свою чергу, го-
това надавати якісні послуги з консультування 
та підготовки юридичних документів, щодо 
оформлення рекламних конструкцій.

«Укрнеон» — експерт з декорування  
інтер’єру та екстер’єру «під ключ» 
тел.: +380 (73) 735-88-13,  
+380 (48) 777-13-80

Плоска вивіска  Вивіска на коробі з підсвітленням Вивіска з художніми прийомами

рекОменДОВАнІ рОзмІри крОнШтейнІВ, якщО ВОни зАстОсОВУються як ВиВІски

ОсВІтЛення ВиВІсОк

Вивіска має бути розміщена на кронштейні, на висоті не менш ніж 3 м від тротуару, з виносом від фасаду на відстань до 0,8 м, площею не 
більше  0,5 кв. м



Джерело освітлення вмонтовується 
або спрямоване на об'ємні літери

Забороняється використання 
несхованої електричної арматури та 
джерел світла, що спрямовані у вікна 
житлових приміщень



юридичний відділ компанії «УкрнеОн тм»



18

ПРоДУкТи І РІШЕННЯ

Революційні світлоді-
оди nichia змінюють 
правила гри
Новітня розробка японської корпорації вже 
отримала високі оцінки від експертів індустрії 
світла.

Корпорація Nichia оголосила про випуск інноваційних білих світлодіодів 
Nichia NF2W757G-MT, температуру світіння яких можна регулювати 
відповідно до потреб користувача. 

У нових твердотільних джерелах світла, які умовно названі «Два в 
одному», реалізована захищена патентом технологія, що дозволяє з 
легкістю перемикати світіння білого кольору з колірної температури 
6500 К на температуру в 2700 К. 

Всі світлодіоди нової серії забезпечують високу якість випромінюваного 
світла з індексом передачі кольору до 90 і відрізняються однорідністю 
кольору світіння. 

Крім високоякісного і стабільного кольору світіння, джерела світла Nich-
ia NF2757G-MT надають користувачам можливість скоротити виробничі 
витрати.

Після отримання енергоефективності на рівні світлодіодів типу 
757 преміум-класу, тепер колірну температуру світіння дизайнери, 
виробники та розробники систем освітлення можуть задавати 
безпосередньо під час складання пристроїв, їх відправки клієнтові або 
ж в процесі монтажу. 

Це дозволяє значно скорочувати обсяги світлодіодів, що зберігаються 
на складі з різною колірною температурою світіння. 

В результаті зменшуються трудовитрати на підтримку потрібних 
компонентів в постійній наявності, витрати часу на їх підбір і собівартість 
складання світлових систем. 

Розроблені корпорацією Nichia білі світлодіоди «Два в одному» 
вже отримали захоплені відгуки від експертів індустрії і відзначені 
нагородою «Краща технологія, яка зменшує негативний вплив людини 
на навколишнє середовище» на форумі LED professional Symposium, 
що пройшов з 24 по 26 вересня в Австрії.

Блоки живлення  
для експлуатації  
поза приміщеннями  
від Inventronics
Ступінь захисту пристроїв від вологи і пилу 
відповідає класу IP66/IP67.

Компанія Inventronics представила нове сімейство програмованих 
блоків живлення EUM-DG для світлодіодних систем освітлення 
потужністю 150 Вт, 200 Вт та 240 Вт. 

Пристрої побудовані на новій платформі, в якій застосовані вдосконалені 
перетворювачі, оптимізовані за вартістю високоякісні компоненти і 
нова система захисту від високих температур. 

Як заявляє компанія-виробник, блоки живлення Inventronics EUM-DG 
оснащені універсальним кабелем і можуть використовуватися в будь-
якій країні світу. 

Пристрої сертифіковані відповідно до стандартів UL, FCC, ENEC, CE, CB, 
ССС, PSE, KS і KCC BIS. 

Вони також забезпечують більш високий рівень безпеки при комбінації 
з різними пристроями для регулювання яскравості систем освітлення.

Нові блоки живлення Inventronics мають ультракомпактні розміри, за 
рахунок чого їх можна встановлювати всередину найширшого спектра 
світильників і світлових конструкцій. 

Пристрої оснащені системами захисту від перенапруги, перегріву і 
короткого замикання і поставляються в міцних герметичних металевих 
корпусах, які за ступенем захисту від вологи і пилу відповідають класу 
IP66/IP67. Новинки спеціально розроблені для експлуатації в суворих 
кліматичних умовах поза приміщеннями. 

В даний час в сімействі блоків живлення Inventronics EUM-DG 
представлені три програмованих пристрої потужністю від 150 Вт до 240 
Вт з вихідним струмом від 700 мА до 6700 мА. 

До кінця поточного року виробник має намір розширити цю лінійку 
додатковими моделями. Термін служби новинок оцінюється у 106 тис. 
годин.

НовиНи
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Thrive: новий рівень  
в еволюції світлодіодів
Інноваційна технологія компанії Bridge-
lux дозволяє виготовляти світлодіоди, світло 
яких максимально наближене по спектру до 
природного освітлення.

Компанія Bridgelux приступила до перших поставок нових світлодіодів 
Thrive SMD 2835 і Thrive V COB. У нових світлотехнічних пристроях 
реалізована технологія, завдяки якій вони випромінюють біле світло, 
схоже за спектром з природним (сонячним) освітленням. 
Як відомо, чим менше часу людина перебуває під сонцем, тим 
більшим ризикам піддається її здоров’я. Особливо це стосується тих, 
хто проводить більшу частину часу всередині приміщень (наприклад, 
офісні співробітники). Кілька років тому компанія Bridgelux почала 
працювати над створенням світлодіодів, світло яких майже не 
відрізнялося б за своїми характеристиками від сонячного освітлення. 
Вперше про створення технології Thrive компанія-розробник оголосила 
в березні 2019 року. Дана технологія передбачає комбінацію 
світлодіодного кристала, люмінофорів і особливих компонентів у 
виготовленні корпусів для джерел світла, завдяки якій досягається 
світіння, максимально наближене за спектром до сонячного світла. 
Нові світлодіоди Bridgelux відрізняються рекордно високим індексом 
передачі кольору і дозволяють створювати сприятливу для людини 
атмосферу в приміщенні. 

Надзвичайні можливості!

СВІТЛОДІОДНІ  ТЕХНОЛОГІЇ МАЙБУТНЬОГО

м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 21
БЦ «ВЕСТА»

+380 (44) 507-11-76, (67) 467-94-20
wersupply.com.ua, elf-led.com.ua

CircleLight: світло,  
що керується за  
допомогою жестів
За допомогою інноваційного інтерактивного 
настінного світильника можна створювати 
різноманітні світлодинамічні ефекти в 
приміщенні, яке освітлюється.

Наприкінці вересня компанія RocketLife, розробник революційних 
візуальних технологій, оголосила про випуск світильника RocketLife 
CircleLight, який управляється за допомогою жестів користувача в 
просторі. 

Новинка позиціонується як інноваційний різновид інтерактивної 
настінної люстри, яка здатна світитися насиченими теплими 
тонами, випромінювати світло в різних фарбах і генерувати складні 
світлодинамічні ефекти. 

Пристрій відрізняється елегантним дизайном. Його корпус виготовлений 
з алюмінію і високоміцного будівельного полімеру. Як заявляє компанія-
виробник, світильник товщиною 2,5 см і шириною 61 см, призначений 
для настінного монтажу, здатний перетворити будь-який простір в 
прекрасний пейзаж, що переливається всіма кольорами веселки. 

RocketLife CircleLight випромінює окремі промені різних кольорів, 
які змішуються, змінюють колір і виблискують в повітрі, створюючи в 
приміщенні атмосферу сонячного заходу в пустелі, зірок, які падають 
або світлодинамічні картини сучасного мистецтва. 

Світильник оснащений 200 індивідуально керованими світлодіодами, а 
також вбудованим годинником і календарем, завдяки чому алгоритми 
світлодинамічних ефектів і програми роботи пристрою можна задавати 
заздалегідь, відповідно до днів тижня і часу доби. 

Світильник управляється як за допомогою жестів користувача, так і за 
допомогою спеціального додатку для смартфонів. Власники RocketLife 
CircleLight можуть не тільки вибирати вже задані програми світіння, а 
й створювати свої власні теми за допомогою включеного в комплект 
поставки програмного забезпечення LightDesigner.

www.wersupply.com.ua
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Taylor Floortex:  
текстиль для  
підлогової графіки
В асортименті компанії Sentec International 
з’явилася екологічно нешкідлива тканинна 
основа для друку з поверхнею, що протидіє 
ковзанню.

Компанія Sentec International представила на європейському ринку 
інноваційний матеріал для виготовлення підлогової графіки Taylor 
Floortex. Новинка являє собою поліефірную тканину, в складі якої не 
міститься ПВХ. Завдяки цьому матеріал можна використовувати в якості 
екологічно нешкідливої альтернативи традиційним вініловим основам 
для друку підлогової графіки.

Тканина Taylor Floortex розрахована на виготовлення коротко- і 
середньострокової підлогової реклами. Основою матеріалу служить 
поліефірний текстиль щільністю 250 г/кв. м. Його поверхня має 
антиковзаючі властивості і тому не потребує додаткового ламінування. 
Текстиль має розмірну стабільність і відрізняється простотою у 
використанні. 

Зворотний бік матеріалу оснащений клейовим шаром, який надійно 
фіксує зображення на необхідній ділянці підлогового покриття і запобігає 
відклеюванню аплікації. Після того як реклама відслужить свій термін, 
Taylor Floortex можна з легкістю демонтувати з обклеєної поверхні. Для 
монтажу підлогової графіки, надрукованої на цій тканини, не потрібно 
залучення фахівців по роботі з матеріалами, які самі клеються.

Taylor Floortex зберігає свої антиковзні властивості як в сухих 
приміщеннях, так і в просторах з підвищеною вологістю, що робить 
матеріал безпечним і надійним рішенням для просування товарів і 
послуг в місцях продажів. Задруковувати новинку можна за допомогою 
латексного, сольвентного, екосольвентного чорнила та чорнила, яке 
заверджується УФ. Поставляється Taylor Floortex в рулонах шириною 
1,37 м і довжиною 15 м. 

Три паперу  
преміум-класу для  
художнього друку
Носії, розроблені компанією LexJet, 
оптимізовані для отримання високоякісних 
результатів при цифровому друку 
сольвентним, водним чорнилом та чорнилом, 
що затверджується УФ.

Компанія LexJet оголосила про випуск трьох нових паперів для 
виготовлення репродукцій і друку художніх фотографій. Перша з 
новинок, папір Sunset SUV Fine Art Paper 210 g, являє собою щільну 
основу, що забезпечує високоякісні результати при запечатуванні 
екосольвентним, сольвентним і чорнилом, яке затверджується УФ. 

Папір орієнтований на рекламно-виробничі та друкарські компанії, 
у яких немає обладнання для цифрового друку водним чорнилом. 
Матеріал поставляється за розумною ціною і розрахований на 
виробництво художніх відбитків в великих обсягах. Папір успішно 
протестований в дослідницькому центрі компанії LexJet в поєднанні 
з широкоформатним екосольвентним принтером Epson SureColor 
S80600, під час тестування продемонстрував відмінну передачу 
кольору і забезпечив високу якість відбитків в цілому.

Два інші папери, Sunset Cold Press Textured Bright White 300 g і Sunset 
Hot Press Smooth Bright White 300 g, призначені для використання в 
широкоформатних принтерах, що друкують чорнилом на водній основі. 
Перший з них забезпечує насиченість відтворюваних зображень з 
широким колірним охопленням, чіткістю дрібних деталей і глибоким 
чорним кольором. Другий папір має шовковисту матову поверхню, 
яка вважається ідеальною для друку портретів або деталізованої 
художньої графіки. Обидва папери можна використовувати для 
друку великоформатних фотографій, репродукцій та інших виробів 
для декоративного оформлення інтер’єрів. Матеріали відрізняються 
довговічністю і поставляються за конкурентними цінами.
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Mactac розширює 
асортимент плівок  
для короткострокової 
реклами
У серії самоклейок Mactac JT 8300 Dot 
з’явилися кольорові прозорі плівки і 
одношаровий матеріал для підлогової графіки.

Компанія Mactac доповнила серію плівок-самоклейок Mactac JT 8300 
Dot трьома новими різновидами. Це плівка для друку підлогової графіки 
JT 8300 Dot Floors, а також дві кольорові прозорі плівки, що самі 
клеються червоного і жовтого кольорів JT 83090 Coloured Dot.

Як і інші плівки серії Mactac 8300 Dot, новинки оснащені спеціальним 
клейовим шаром, розташованим на їх зворотному боці у вигляді 
упорядкованих точок. За рахунок цього плівки легко наклеювати на 
різні поверхні, а при необхідності так само легко демонтувати, що 
дозволяє здійснювати монтаж рекламної графіки силами співробітників 
магазина без залучення професійних обклеювальників. Як зазначає 
Олівер Гюнтер, старший директор з маркетингу компанії Mactac, 
завдяки точковому клейовому шару здійснювати монтаж плівок даної 
серії навіть простіше, ніж наклеювати плівки, в клейовому шарі яких 
передбачені мікроканали для вигонки повітря.

Матеріал Mactac JT8300 Dot Floors являє собою білу плівку для друку, 
сумісну з переважною більшістю різних моделей широкоформатних 
принтерів. Поверхня плівки має антиковзаючі властивості, що дозволяє 
використовувати матеріал у виробництві підлогової графіки без 
додаткового ламінування.

У свою чергу, кольорові плівки Mactac JT 8300 Red Dot і Mactac JT 
8300 Yellow Dot — це прозорі кольорові плівки, які дають можливість 
створювати ефектну рекламу на скляних поверхнях без використання 
друку на прозорих плівках червоного або жовтого фону.

ПРоДУкТи І РІШЕННЯ

Нове рішення  
для термотрансферних 
робіт від Sappi
Прем’єра нової розробки приурочена до 
виставки PRINTING United, яка пройшла  
з 23 по 25 жовтня в Далласі (США).

Компанія Sappi розробила новий термотрансферний папір для 
сублімаційного друку Transjet Drive. Як і інші представники сімейства 
паперів Transjet для перенесення отриманих за допомогою цифрового 
друку зображень на текстиль та інші поверхні, новинка забезпечує 
стабільно високу якість результатів, прискорене висихання чорнила і 
швидкий час перенесення.

Новий папір розроблений спеціально для сублімаційних принтерів 
промислового класу. Однією з ключових особливостей Transjet Drive 
є його бездоганно гладка зворотна сторона. У комбінації з лицьовою 
поверхнею для друку, яка забезпечує швидке висихання чорнила, 
таке рішення сприяє підвищенню продуктивності та ефективності 
виробничих процесів. Прем’єра нового термотрансферного паперу 
відбулася на виставці технологій друку PRINTING United, яка пройшла 
з 23 по 25 жовтня в Далласі (штат Техас, США). У дні виставки 
компанія Sappi продемонструвала ряд розробок для компаній, які 
використовують широкоформатний друк у виробництві інтер’єрних і 
вуличних рекламних постерів. Серед них — папери для струменевого 
друку шириною до 3,10 м Swiss Matt, DT-Plot і Scrolljet. Ці носії сумісні 
з різними видами чорнила, включаючи водне, сольвентне і латексне. 
Зокрема, папір Scrolljet оптимізований для друку реалістичних 
зображень, які розміщують в конструкціях типу «сіті-формат», «сітіборди» 
і в інших рекламних дисплеях, оснащених внутрішнім підсвічуванням і 
роллерним механізмом для динамічної зміни зображень.
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знайомтеся: Уф-принтери  
Link Print — тепер і в Україні

Цифровий УФ-друк не перший рік продовжує активне завоювання 
як ринку візуальної реклами, так і сегмент виробництва рекламно-
сувенірної продукції. Системи, які друкують чорнилом, що УФ-
затверджується, все частіше приходять на зміну сольвентним 
принтерам в рекламно-виробничих компаніях різних країн світу.

Нову лінійку цифрового друкарського обладнання на українському 
рекламному ринку представляє компанія «Лінк Прінт Україна».

розкажіть про вашу компанію, Олена, як давно ви працюєте на 
українському ринку, як прийшли до того, чим зараз займаєтеся?

Я займаюся продажем устаткування і витратних матеріалів для 
реклами з 2000 року. У 2006 році за підтримки власника «Компанії 
Sun» Владислава Мірчева ми були новаторами успішного впрова-
дження на український ринок сольвентних принтерів нової на той 
момент китайської торгової марки Infinity. За два роки було продано 
близько 200 одиниць техніки, хоча до нас український ринок скептич-
но ставився до китайської продукції.

У 2008 році наш стенд на виставці T-REX відвідали представни-
ки австрійського заводу Durst, і було прийнято рішення про спільну 
роботу з просування цієї відомої європейської торгової марки УФ-
обладнання на ринок України.

У 2010 р. сміливе рішення про просування чорнила Limei мало ві-
домого на той момент заводу в Китаї справило глобальний переворот
на українському ринку сольвентного друку. Через чотири роки робо-
ти 80% ринку стали друкувати на нашому чорнилі, включаючи про-
відні друкарьскі виробництва України.

Вважаю, що у кожного фахівця в своїй справі має бути професійне 
чуття у виборі успішного продукту. Можу сміливо сказати, що моє 
професійне чуття завжди виявлялося вірним.

чому ви зараз вибрали саме це обладнання, цього постачальника?

Так само було і з Link Print, коли я побачила цей УФ-принтер 
на виставці в Польщі в 2018 році і зрозуміла, що оптималь-
не поєднання його можливостей, якості, надійності, ціни, 
оперативної поставки, а головне — зручного для швидкої 
комунікації в рішенні задач територіального розташування заво-
ду  — в Білорусії — якраз те, що потрібно нашому ринку, тому що це:  

• завжди швидке постачання витратних запчастин,
• модернізація і апгрейд з урахуванням швидкої зміни потреб ринку 

в наш час,
• ще й гарантія 2 роки.

Наш партнер, білоруська компанія Link Print має багаторічний до-
свід роботи з друкарським устаткуванням, тому як ніхто інший знає 
задачі кінцевого споживача і враховує їх у технічних розробках.

У чому особливості та переваги цього обладнання?

Перш за все скажу, що лінійка цього обладнання — унікальна. Всі 
комплектуючі, корпуси принтерів — якісні, дуже надійні (корпуси — 
білоруського виробництва). Вся механіка і вся електроніка працюють 
ідеально.

Недарма ми даємо гарантію на обладнання — 2 роки.

У нас високоякісна збірка обладнання. В принтери встановлюються 
сучасні голови, що друкують — RICOH GEN5 або Konica Minolta 1024i, 
на таких головах працюють брендові УФ-машини по всьому світу.

Завдяки закупівлі нами обладнання в сусідній країні, витрати на 
його поставку мінімальні, тому вигода від покупки устаткування біло-
руського виробника для українського покупця в рази більше, так як і 
якість обладнання набагато вища.Олена рахімова, директор компанії

ПРоДУкТи І РІШЕННЯ
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розкажіть про лінійку пропонованого вами в Україні обладнання.

Модель 2019 року — широкоформатний багатофункціональний гі-
бридний UV LED принтер LinkPrint P200n-P320n. Це найсучасніша 
відповідь запитам ринку УФ-друку. Це максимально швидке повер-
нення ваших інвестицій при мінімальних стартових вкладеннях.

Більшість листових матеріалів має ширину в межах двох метрів, при 
цьому довжина може досягати шести. Єдиний спосіб нанесення зобра-
ження в таких випадках — друк на гібридному принтері. Такі завдання 
як виготовлення декоративних панно на композитному алюмінії, друк 
великих стекол для скіналі або офісних перегородок, друк на аркушах 
полікарбонату довжиною понад 4 метра й інші можна виконати тільки 
на гібридному принтері.

Тепер багатофункціональна система для друку УФ-чорнилом по 
рулонних і листових матеріалах Link Print P200n оснащується вдоско-
наленою системою подачі і підмотки рулонних матеріалів. Принтер 
відмінно справляється з завданнями друку з рулону в рулон. Подача 
відбувається конвеєром з вакуумним столом. В результаті в зону друку 
можна подавати більш важкі і масивні основи (вагою до 150 кг), при-
чому подача здійснюється більш точно, ніж раніше. Можна додатково 
встановити важкий притискний вал для фіксації нерівних носіїв.

Ще одне покращення, реалізоване в Link Print P200n, — наяв-
ність додаткового ряду друкуючих голів, призначених для нанесення 
праймера на матеріал перед друком. Такий підхід не тільки дозволяє 
відчутно підвищувати якість і стійкість відбитків, одержуваних, на-
приклад, на акрилі та силікатному склі, а й дає можливість значно під-
вищити продуктивність при виконанні подібних завдань і робить устат-
кування набагато зручнішим в експлуатації. Серед інших переваг цієї 
моделі — висока продуктивність, що досягає 80 кв. м/год при відносно 
компактних габаритах. Так, при необхідності принтер можна внести в 
приміщення, двері до якого мають ширину всього 85 см.

Планшетні UV LED принтери Link Print FB210 (друк 2100 x 1250 
мм) і модель 2019 року — FB320 (друк 2000 x 3000 мм)

Ці моделі — найсучасніша відповідь запитам ринку УФ-друку.

Основа принтера — жорстка сталева станина, завдяки якій можливо 
отримати високу швидкість друку на різних матеріалах. Переміщення 
каретки відбувається за двома високоточними рейками, вони дозволя-
ють переміщати каретку без вібрацій. У свою чергу портал переміща-
ється по двох кулько-гвинтових парах за допомогою двох синхронізова-
них серводвигунів.

Вакуумний стіл оснащений повітряними помпами. В обох моделях, 
FB210 і FB320, стіл має 6 вакуумних зон, керованих кранами. Для легко-
го позиціонування по столу важких листових матеріалів в системі вбу-
дований клапан перемикання напрямку потоку повітря для створення 
повітряної подушки. Стіл має спеціальне покриття, у якого дуже низька 
адгезія до полімеризованої фарби.

колірна схема: CMYK + Білий + Лак + Праймер

Використання білого і лаку значно розширює діапазон дизайнер-
ських рішень.

Можливість друкувати в декілька шарів — це спосіб отримати уні-
кальні ефекти і рельєф.

Використання лаку надає виробу глянцевий вигляд, тривимірність.

Одночасний друк CMYK + білий + CMYK.

Використання спеціального праймера особливо важливо при друку 
по акрилу, праймер наноситься тільки під зображення, його витрата 
повністю оптимізована і подальша обробка не потрібна.

Принтер, як і інші моделі цієї лінійки, оснащений автоматичною 
системою циркуляції білого чорнила, яка запобігає осіданню діоксиду 
титану. Перед надходженням в голови, що друкують чорнило нагріва-
ється в субтанках, забезпечуючи більш стабільний друк.

Принтер надзвичайно зручний в експлуатації. Програмне регулю-
вання висоти каретки принтера дозволяє легко друкувати на різно-
манітних листових матеріалах товщиною до 100 мм: МДФ, ДСП, склі, 
керамічній плитці, акрилі, фанері, картоні та інших.

Для роботи з ПВХ та іншими матеріалами, що несуть статичний за-
ряд на принтер може бути встановлений іонізатор. Всі принтери об-
ладнані системою захисту каретки від зіткнення. Спеціальні шторки з 
датчиками зупинять друк, якщо на шляху руху виникне перешкода.

Планшетний Уф-принтер LINK PRINT FB690R, з опцією цилін-
дричного друку, модель 2019 року
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Принтер Link Print з системою для друку на циліндрах по своїй про-
дуктивності в десятки разів випереджає схожі рішення, що існують на 
ринку. Набір вбудованих можливостей для друку настільки широкий, 
що аналогів цієї моделі не існує.

Планшетні принтери Link Print FB690R — нова лінійка планшетних 
принтерів для УФ-друку на широкому спектрі матеріалів, включаючи 
об’ємні предмети висотою до 37 см. Принтер був спеціально розробле-
ний для універсальних виробництв, де потрібен друк робіт з високою 
роздільною здатністю, з акуратним і точним опрацюванням деталей. 
Принтер для малих форматів, але в ньому використовуються техноло-
гії великих сучасних машин: жорстка сталева станина, підігрів чорнила 
в субтанках, сервоприводи, шестизонний вакуумний стіл з покриттям, 
що легко очищується, система циркуляції білого, система негативного 
тиску в чорнильному тракті, потужний РІП ONYX, система LED УФ-
сушіння з повітряним охолодженням, датчик визначення висоти друку.

механічна система друку на циліндрах KEBaB дозволяє наносити 
зображення на циліндричні поверхні, в тому числі по всьому їх колі.

Виріб встановлюється на металеві ролики і за рахунок переміщення 
столу обертається при друку. Ролики можуть пересуватися уздовж ва-
лів, з огляду на велику висоту підйому каретки на пристосуванні мож-
на друкувати склянки, термоси, кухлі та навіть невеликі барила.

Висота підйому каретки 37 см (!)  — це дозволяє друкувати на фут-
больних м’ячах, скриньках, подарунковій упаковці, в тому числі на ци-
ліндричних предметах великого діаметру.

система з сервоприводом для друку на циліндрах — нова розроб-
ка компанії Link Print. Швидкість друку вище, ніж на механічній систе-
мі в десятки разів. У комплект входить регульована за кутом підйому 
платформа, сервопривід, вакуумний насос, LED-сушка з блоком жив-
лення. Виріб встановлюється на спеціально підготовлене оснащення і 
фіксується вакуумом.

Існує два режими друку: мультипрохідний і однопрохідний. У одно-
прохідному режимі швидкість друку вище ще в кілька разів.

Клієнтам зараз вже недостатньо друку звичайного банера: вони 
хочуть друк на склі, 3D-друк, об’ємний друк лаком... Тому в наш час 
ринку реклами і поліграфії потрібні нові рішення, які враховують нові, 
збільшені потреби клієнтів. А все вищеперелічене вже може робити 
друкарське обладнання Link Print.

Один УФ-принтер Link Print дозволяє на порядок розширити свої 
можливості у виробництві рекламної продукції або почати новий 
успішний бізнес.

які питання про це обладнання вам найбільш часто задають ваші 
потенційні клієнти?

Найчастіше мене запитують: принтери Link Print збираються в Біло-
русі з комплектуючих, куплених в Китаї?

Відповідаю: лінійка обладнання Link Print — це унікальна розробка 
команди висококваліфікованих білоруських фахівців на чолі з господа-
рем виробництва, Олександром Чупригіним, який сам особисто бере 
участь в проведенні постійної модернізації обладнання.

Частина комплектуючих, яка закуповується ними в Китаї, проходить 
ретельний відбір за своїми характеристиками і має високу якість. В ін-
шому випадку білоруський виробник не міг би давати 2 роки гарантії 
на свою продукцію.

Друге питання, яке найбільш часто задається — про електроніку.

Електроніка в принтерах використовується не китайська, а європей-
ська, з 5-річною гарантією для білоруського заводу від європейського 
виробника. Є конструктивний зв’язок безпосередньо з виробником цієї 
електроніки. Стабільність роботи підтверджена часом. 

Наші білоруські партнери продали вже більше 100 одиниць устат-
кування, і все воно чітко, надійно працює.

чи є вже покупці цього устаткування в Україні? як вони відгуку-
ються про своє придбання?

Кілька одиниць ми вже продали в цьому році великим друкарським 
виробництвам, покупці дуже задоволені покупкою. УФ-друк стрімко 
розвивається, деякі наші клієнти повертаються за другою машиною!

які ваші подальші плани?

Зараз у мене своя компанія «Лінк Прінт Україна», зі штатом молодих 
амбітних співробітників, що працюють під одним гаслом: професій-
ний, гнучкий, клієнтоорієнтований підхід.

Мені завжди приємно представляти гідне, якісне обладнання — це 
приносить задоволення від виконаної роботи, коли її результатом ста-
ють вдячні відгуки користувачів нашого товару.

Будемо підвищувати наш рівень роботи — і нехай наше якісне, на-
дійне обладнання, яке відповідає найвищим вимогам сучасного ре-
кламного ринку, стане найкращим інструментом для збільшення до-
ходу наших клієнтів.

Запрошуємо до спільної роботи!

«Лінк Прінт Україна»
тел. +380 (44) 333-78-92,+38 (099) 188-168-9
www.linkprint-uk.com 
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BT-12 — це ваш бізнес в ко-
робці, включає в себе все необ-
хідне для отримання фінального 
результату від ідеї до футболки з 
яскравим малюнком, наприклад, 
всього за 5 хвилин від ідеї до фі-
нішного продукту.

Система складається безпосе-
редньо з самого принтера та суш-
ки, для попереднього підігріву та 
для сушки тканини після друку. 

Давайте розглянемо, як швид-
ко надрукувати яскравий ма-
люнок на футболці та провести 
найпростіше періодичне чищення 
принтера. 

Ввімкніть сушку та принтер. 
На сушці натисніть POWER-
PREHEAT, сушка повинна прогрі-
тися до 180 градусів (є декілька 

режимів з різною найвищою 
температурою), після нагріву 
принтер сповістить вас відпо-
відним сигналом. Зафіксуйте 
футболку на треї,  як зображено 
на фото, закрийте кришку та пе-
ремістіть важіль вліво для вста-
новлення попереднього підігріву  
(30 cекунд). Після закінчення по-
переднього підігріву перемістіть 
трей в принтер та запустіть ори-
гінальне програмне забезпечення 
Roland Design Software, яке вхо-
дить в комплект поставки. 

Простий і зручний інтерфейс 
дозволить швидко виготовити та 
розмістити макет на футболці. А 
набір дизайнерських інструментів 
в програмі вас приємно вразить. 

Виконайте декілька простих 
кроків, які підкаже вам програмне 

забезпечення, імпортуйте необ-
хідну вам картинку, зробіть її самі 
шляхом селфі прямо з програми. 
Після відправлення зображення 
на друк на принтері потрібно на-
тиснути кнопку старт. 

Після завершення друку фут-
болку знову потрібно помістити 
в сушку HB-12 та перемістити ва-
жіль сушки вправо, для фінальної 
сушки, це надасть чорнилу стій-
кості до прання. 

зволоження та чистка 
головок, що друкують

Через деякий час, по регламен-
ту, система запропонує вам про-
вести зволоження/чистку голо-
вок, що друкують. Для цього вам 
необхідно замість трея встано-
вити в принтер спеціальний при-

стрій  — HEADWASHER. Зверніть 
увагу на білі тампони на пристрої, 
вони повинні бути змочені спеці-
альною очищувальною рідиною 
та встановлені Г-образно. (Все це 
йде в комплекті с принтером.) 

Після встановлення просто на-
тисніть старт і система сама про-
веде чищення. 

Обладнання Roland просте у 
використанні, довговічне у роботі 
(при дотриманні правил його ви-
користання) і принесе вам хоро-
шу фінансову підтримку від задо-
волених клієнтів. 

Віталій Гриндюк, 
сервісний інженер компанії 
«Промдизайн»

новинка від Roland — футболочний принтер 
BT-12 з сушкою HB-12

Roland BT-12 — новий компактний  
DGT принтер, це ідеальне рішення 
для B2C. Це принтер призначений для 
прямого друку на тканині. 
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сувенірний Уф-принтер Roland LEF2-200
Встановлення заготовки на робочому столі УФ-принтера LEF2-200. 
Лазерне позиціонування.

ROLaND LEF2-20/200/300 — це серія 
сувенірних планшетних УФ-принтерів для 
друку на сувенірах з різноманітних мате-
ріалів, таких як дерево, скло, метал, ПВХ, 
акрил, шкіра та ін., з робочою висотою до 
100 мм та шириною робочого поля до 800 
мм. Можливі конфігурації CMYK+ (біле чор-
нило/праймер/лак). 

Перевагою лінійки є ідеальна якість зобра-
ження, друк на металах без праймера, мож-
ливість створення 3D-тиснення за допомогою 
нанесення лаку, система циркуляції білого 
чорнила, дві економічні УФ-лампи та відносна 
дешевизна голівок, що друкують. Також вели-
чезним плюсом являється можливість опціо-

нально замовити повітряний фільтр, який не 
потребує додаткових затрат на витяжку і є 
автономним, що дає можливість використо-
вувати цей принтер в офісі, торговому центрі, 
творчій майстерні і т.д.

Отже, для отримання ідеальної картинки 
необхідно також ідеально виставити заготовку 
для друку. Для цього в принтері є два типи по-
зиціонування заготовки. Перший тип  — стан-
дартне (точкою початку друку (точкою нуль) 
буде крайня права нижня частина) або по цен-
тру стола (зображення 1) та другий тип  — за 
допомогою лазерної вказівки (зображення 2).

розглянемо лазерну систему позиціону-
вання. 

Встановіть заготовку на робочому столі 
та натисніть кнопку SETUP. Висота заготовки 
виміряється автоматично, потім система за-
пропонує вам встановити крайню праву ниж-
ню точку заготовки та крайню ліву найвищу 
точку. Для переміщення лазерної вказівки ви-
користайте кнопки навігації, натисніть Enter, 
після завершення замірів ще раз натисніть 
Enter для завершення. 

Після того як система провела заміри, ін-
формація про габарити буде відображена на 
дисплеї, потім система синхронізує цю інфор-
мацію з RIP-програмою VersaWorks (йде в 
комплекті). Таким чином, ви вже не зможете 
допустити помилок, таких як вихід друку за 
межі заготовки. Час від часу система потребує 
очистки головок, що друкують. 

Принтер ніколи не треба вимикати з мере-
жі, так як періодично він проводить чистку го-
ловок, підтримуючи їх працездатність на роки.

Є ще один вид очищення головок в цих прин-
терах — зволоження/чистка головок. Виглядає 
процес таким чином (зображення знизу).

 Для очищення перейдіть в меню 
FUNCTION-CLEANING-HEADREFRESHER. 
Встановіть зволожувач в крайню нижню ліву 
частину робочого стола, затисніть тримачем 
серветку та нанесіть спеціальну рідину на сер-
ветку. Натисніть Enter та чекайте завершення 
процедури. 

Ось так, дотримуючись простих правил ви-
користання обладнання Roland, ви забезпечи-
те довговічність вашого принтера та зможете 
надавати послуги найвищої якості вашим клі-
єнтам і отримувати хороший прибуток. 

Віталій Гриндюк, 
сервісний інженер компанії «Промдизайн»

1

2
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Фірма «Мандарин» представляє 
на ринку України новітні 
розробки литовської компанії 
LEDDEX — ультратонкі 
світлодіодні панелі LUMAIRE 

Ультратонкі світлодіодні панелі LUMAIRE — це 
революційний продукт на основі новітніх світлодіодних 
технологій. Завдяки інноваційним розробкам фор-
мування світлового потоку, випромінюване світло 
рівномірно поширюється по усій поверхні панелі 
(максимальний розмір якої складає 2450 х 1250  мм, 
а товщина панелі 8, 15 або 22 мм, залежно від 
виду панелі), забезпечуючи абсолютно збалансоване 
освітлення без відблисків і яскравих проблисків, з 
неперевершеною освітленістю лицьової панелі в 
5000-11000 люкс.
Панелі виготовляються в трьох варіантах — 
світлова матриця завтовшки 8 мм, магнітна 
система для постерів в одно- і двосторонньому 
виконанні завтовшки 15 мм, а також система 
для підсвічування постерів на текстильній основі 
завтовшки усього 22 мм! Це найтонші світлові 
панелі на ринку України!

+380 (57) 756-09-95, +380 (95) 523-09-64,  
+380 (97) 097-87-55

www.mandarinlight.com.ua

Виставкові 
стенди

Виставкові стен-
ди або мобільні 
к о н с т р у к ц і ї , 
так само 
відомі як паву-
ки, прищіпки, 
мимохідь, штен-
дери, покажчики. 
П і д п р и є м с т в о 
Raindrops займа-
ється 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 вико-
ристовуються для оформлення торгових місць, 
торгових площ, офісних приміщень, ну і звичай-
но, 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 випа-
док виникнення яких-небудь непередбачених 
ситуацій, наприклад, поломки в момент уста-
новки 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. 

+380 (552) 39-69-30, +380 (63) 291-38-88
+380 (44) 338-39-13, +380 (95) 277-60-76

www.raindrops.com.uaПостерний папір  
KAMMERER Chantaffiche PET 
(скроллерний папір)

Компанія «Простір» пропонує папір для скрол-
лерних 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 скроллер-
ного механізму. Матеріал придатний для викори-
стання на будь-яких сольвентних принтерах. 

Щільність, г/кв. м 150

Захисне покриття присутнє

Зворотня сторона біла

Вид друку односторонній

Ширина рулону, см 315

Довжина  рулону, м 100

київ +380 (67) 214-34-52,  
Львів +380 (67) 445-36-14

Дніпро +380 (67) 467-75-61
www.prostirco.kiev.ua

Програмне  забезпечення PRORA

Програмне забезпечення для широкоформатно-
го 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 влас-
ний 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 кори-
стувач  — друкар, 3-й користувач — дизайнер,  
4-й користувач — постобробка (люверси, спай-
ка, 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 витра-
та матеріалу, кількість фарби, кількість 
люверсів.

• Прийом замовлень, час обробки замовлень, 
кожному присвоюється превью і порядко-
вий номер.

• Після оформлення замовлення автоматич-
но відправляється рахунок на оплату по 
електронній пошті та SMS-повідомлення про 
виконання замовлення з вказаною сумою 
замовлення

• Списується певна кількість матеріалу з ураху-
ванням 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 одно-
го не бачать, мають тільки встановлений 
адміністратором доступ.

+380 (552) 39-69-30, 
+380 (63) 291-38-88
+380 (44) 338-39-13, 
+380 (95) 277-60-76

www.raindrops.com.ua

Іноваційна 
технологія 
Chantaffische 
250 JE N

К о м п а н и я 
K A M M E R E R 
постачає на ринок 
широкоформатного 

друку нові високоякісні продукти. Технологічні 
розробки та вдосконалення покриття стандарт-
ного 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».

київ +380 (67) 214-34-52
Львів +380 (67) 445-36-14

Дніпро +380 (67) 467-75-61
www.prostirco.kiev.ua

www.raindrops.com.ua
www.raindrops.com.ua
www.mandarinlight.com.ua
www.prostirco.com.ua
www.prostirco.com.ua
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виРоБНиЦТво 
вІЗУаЛЬНоЇ РЕкЛаМи

МАНДАРИН
www.mandarin.kharkov.ua
www.mandarinlight.com.ua
пр. Московський, 273,  
Харків, 61046
+380 (57) 756 09 95,  
+380 (95) 523 09 64, 
+380 (97) 097 87 55
m0970978755@gmail.com

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.

УКРНЕОН ТМ
www.ukrneon.com 
вул. Бугаївська, 37-А,  
Одеса, 65005 
Тел.: +380 (48) 777-13-80,  
+380 (73) 735-88-13
office@ukrneon.com

Комплексне оформлення інтер’єрів та екстер’єрів, 
професійний дизайн, 3D візуалізація; проектування 
та виготовлення виставкових стендів, павільйонів; 
оформлення місць продажу в торгівельних центрах, 
системи навігації; дахові конструкції; узгодження 
зовнішньої реклами; сервісне обслуговування; 
вироби з дерева, скла, пластика та неону. 

Профіль 
алюмінієвий  
quick click system

Клік-сістеми призначені 
для фіксації зображень на 
рекламних та інформаційних 
конструкціях. 
Виготовлені з анодованого 
алюмінію, який забезпечує 
тривалу експлуатацію неза-

лежно від погодних умов і можливість використан-
ня як усередині приміщень, так і зовні. 
Система quickclick — це набір профілів, призна-
чений 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 реклам-
ного 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 куто-
чок. 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.

+380 (552) 39-69-30, +380 (63) 291-38-88
+380 (44) 338-39-13, +380 (95) 277-60-76

www.raindrops.com.ua

ELF 
NeonLine

Я с к р а в а 
св і тлод іодна 
стрічка 120 
с в і т л о д і о д і в 
2835 на метр, 
класу «А», що 
розміщена в 
с п е ц і а л ь н і й 

герметичній оболонці, зробленої зі стійкого до 
ультрафіолетового випромінювання силікону. Так 
званий «гнучкий НЕОН».

Переваги:
1. Рівномірне світіння по всій довжині 

світлового шнура, що робить його 
візуально дуже схожим на звичайний 
НЕОН.

2. Герметична оболонка ELF NeonLine є 
стійкою до УФ-випромінювання.

3. ELF NeonLine: фронтального світіння 
постачається в котушках по 5 метрів;  
бокового світіння постачається в котушках 
по 10 метрів.

4. Робоча напруга 12V.

Галузі застосування: архітектурне підсвічування 
по периметру будівель; оформлення автоза-
правних комплексів; оформлення вхідних груп 
будівель; контурне фасадне підсвічування; окан-
товка рекламних літер і рекламних вивісок.

+380 (44) 507-11-76, 
+380 (67) 467-94-20
www.elf-led.com.ua

НОВИНКА — планшетний 
УФ-принтер LINK PRINT FB690R, 
з опцією циліндричного друку, 
модель 2019 року

Принтер Link 
Print з системою 
для друку на 
циліндрах по своїй 
прод ук тивност і 
в десятки разів 
випереджає схожі 

рішення, що існують на ринку. Набір вбудованих 
можливостей для друку настільки широкий, що 
аналогів цієї моделі не існує.
Це нова лінійка планшетних принтерів для 
УФ-друку на широкому спектрі матеріалів, вклю-
чаючи об’ємні предмети висотою до 37 см. 
Механічна система друку на циліндрах KEBAB 
дозволяє наносити зображення на циліндричні 
поверхні, в тому числі по всьому їх колі.
Висота підйому каретки 37 см (!) дозволяє 
друкувати на футбольних м’ячах, скринь-
ках, подарунковій упаковці, в тому числі на 
циліндричних предметах великого діаметру. 
Ролики можуть пересуватися уздовж валів, з 
огляду на велику висоту підйому каретки на 
пристосуванні можна друкувати склянки, термо-
си, кухлі та навіть невеликі барила.
Система з сервоприводом для друку на 
циліндрах  — нова розробка компанії Link Print. 
Швидкість друку вище, ніж на механічній системі 
в десятки разів.

Тел. +380 (44) 333-78-92, 
+38 (099) 188-168-9
www.linkprint-uk.com

Пристрої для 
установки 
люверсів

а в т о м а т и ч н и й 
п р и с т р і й 
в с т а н о в л ю є 
люверси по 
команді операто-
ра: йому досить 
розмістити прилад 
по мітці за допомо-
гою лазерної указ-

ки і натиснути клавішу  — відбувається установка 
люверсів. Плюсами цього приладу є простота у 
використанні, швидка установка люверсів, висо-
кий ступінь надійності конструкції та автомати-
ки. Єдиним мінусом конструкції можна вважати 
прив'язку до певного виду люверсів. 

Механічне пристосування складається з трьох 
деталей: пробійник, наставка, розвальцюваль-
ник. Установка за допомогою цього приладу 
відбувається в кілька етапів за наступним прин-
ципом: 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.

+380 (552) 39-69-30, +380 (63) 291-38-88
+380 (44) 338-39-13, +380 (95) 277-60-76

www.raindrops.com.ua

Плівка POLI-PRINT 800,  
біла, Gloss/Matte

Мономерна ПВХ-плівка, розроблена з високою 
стійкістю до дії розчинників. 

Показує чудові результати друку з високою 
роздільною здатністю і насиченими кольорами. 
Підходить для будь-яких цифрових принтерів — 
ECO-Solvent, Solvent, UV і Latex. 

Плівка покрита високоякісними дисперсійними 
та акриловими адгезивами та забезпечує 
ідеальну площину і стабільність розмірів. 

Відмінно підходить для середньо- і довгострокової 
внутрішньої і зовнішньої реклами. Призначена 
для нанесення на пласкі, вигнуті і злегка 
гофровані поверхні. 

+380 (44) 206-27-50, +380 (44) 206-27-51,  
+380 (44) 206-27-52

www.arb.net.ua

www.raindrops.com.ua
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ЗРоБІТЬ ЗаМовЛЕННЯ

каТаЛоГ коМПаНІЙ

МаТЕРиаЛи Та 
оБЛаДНаННЯ ДЛЯ 
виРоБНиЦТва 
вІЗУаЛЬНоЇ РЕкЛаМи

ARB
www.arb.net.ua

Дніпро
вyл. Антоновича, 33, м. Дніпро, 49101
+380 (67) 480 90-01, ( 02)
dnepr@arbsale.net.ua

київ (головний офіс)
вул. Бережанська, 9, м. Київ, 04074
+380 (44) 206-27-51, ( 52)
info@arb.net.ua

Львів
вул. Промислова, 60, м. Львів, 79024
+380 (67) 470-06-06, ( 51)
lviv@arbsale.net.ua

одеса
вул. Голоківська, 36В, м. Одеса, 65000
+380 (67) 443-87-89, +380 (67) 470 25 26
odessa@arb.net.ua

Херсон
вyл. Паровозна, 4, м. Херсон, 73009
+380 (67) 465-26-06, ( 16)
kherson@arb.net.ua

Плівка для цифрового друку, плівки для ламінації, 
плотерні плівки, банер, пластики ПВХ, акрил, PET, 
PET G, HIPS, PC, алюмінієві композитні панелі 
(ACP), LED-продукція. Послуги з прямолінійної та 
кріволінійної порізки листових матеріалів (Київ, 
Дніпро, Одеса, Львів).

IPS Ltd.
www.ips -ink.com
пр. Науки, 17/15, м. Київ, 03028
+380 (44) 524- 96- 04, +380 (44) 524- 95- 97
order@ips-ink.com

Фарби та витратні матеріали для спеціальних видів 
друку. Сервіс.

ORLY
www.orly.dp.ua

Дніпро (головний офіс)
вул. Любарського, 100, м. Дніпро, 49034
+380 (067) 007-94-94, (097) 850-17-17 
orly@orly.dp.ua

київ
вул. Бондарська, 7/5, м. Київ, 04073
+380 (67) 010- 30 -33, +380 (67) 560- 30 -33
sa@orly.dp.ua

Львів
вул. Городоцька, 7А,  
м. Конопниця, Пустомитівський р-н,  
Львівської обл., 81111
+380 (67) 640-30-33
rd@orly.dp.ua

Матеріали, чорнила та обладнання для 
широкоформатного друку: широкоформатні 
принтери для UV, сольвентного, екосольвентного 
та сублімаційного друку, ламінатори, каландри та 
плоттери; чорнила для сольвентних, екосольвентних 
та сублімаційних принтерів; блюбек та сіті-папір; 
світловідбиваючий банер; канва; бекліт-плівки; 
шпалери паперові та флізелінові завширшки до 3,2 м; 
штучна шкіра для друку; сублімаційний папір; тканини 
для сублімаційного та UV-друку завширшки до 5 м.

RAINDROPS
www.raindrops.com.ua

київ
вул. Коновальця, 18, м. Київ, 01133
+380 (44) 338- 39 -13
raindrops@email.ua

Херсон (головний офіс)
вул. Нафтовиків, 7, м. Херсон, 73009
+380 (552) 39 -69- 30,  
+380 (552) 39-69-70
+380 (95) 277-80-30
raindrops@ex.ua

Широкоформатні принтери Flora, Liyu, ріжучі 
плоттери Liyu, екосольвентні принтери для 
фотодруку Smart, друкуючі голови Encad, чорнила 
Dye, фрези для гравірувальних верстатів, люверсні 
машинки, машинки для паяння банера, ультрасонік 
(стабілізатор чорнил). Виставкові, рекламні, 
мобільні конструкції.

ВРС
www.wersupply.com.ua,  
www.elf-led.com.ua
вул. Вікентія Хвойки, 21,  
БЦ «ВЕСТА», м. Київ, 04080
+380 (44) 507-11-76,  
+380 (67) 467-94-20
wrs@wrs.com.ua

Постачання обладнання, матеріалів і технологій для 
зовнішньої реклами, будівництва та інших індустрій. 
Комплектуючі, обладнання для неону, світлодіодна 
продукція. Фрезерно-гравірувальні верстати. 

МАНДАРИН
www.mandarinlight.com.ua 
пр. Московський, 273,  
Харків, 61091
+380 (57) 756 09 95, +380 (95) 523 09 64, 
+380 (97) 097 87 55
m0970978755@gmail.com

Фірма «Мандарин» представляє на ринку України 
новітні розробки литовської компанії LEDDEX — 
ультратонкі світлодіодні панелі LUMAIRE. 
Ультратонкі світлодіодні панелі LUMAIRE — 
це революційний продукт на основі новітніх 
світлодіодних технологій. Завдяки інноваційним 
розробкам формування світлового потоку, 
випромінюване світло рівномірно поширюється 
по усій поверхні панелі (максимальний розмір 
якої складає 2450 х 1250 мм, а товщина 
панелі 8, 15 або 22 мм, залежно від виду 
панелі), забезпечуючи абсолютно збалансоване 
освітлення без відблисків і яскравих проблисків, 
з неперевершеною освітленістю лицьової панелі в 
5000-11000 люкс.
Панелі виготовляються в трьох варіантах — світлова 
матриця завтовшки 8 мм, магнітна система для 
постерів в одно- і двосторонньому виконанні 
завтовшки 15 мм, а також система для підсвічування 
постерів на текстильній основі завтовшки усього  
22 мм! Це найтонші світлові панелі на ринку 
України!

ПРОСТIР
www.prostirco.com.ua

Дніпро
вул. Орловська, 23, м. Дніпро, 49020
+380 (67) 467-75-61
dnepr@prostirco.kiev.ua

київ (головний офіс)
вул. Автопаркова, 5, м. Київ, 02660
+380 (44) 492- 04 -03, 
+380 (67) 214-34-52
sale@prostirco.kiev.ua

Львів
вул. Тракт Глинянський, 34Б, м. Львів, 79014
+380 (67) 467-75-61
manager@prostirco.kiev.ua

Харків
вул. Маршала Бажанова, 21/23, 
м. Харків, 61002
+380 (67) 442-82-35
lodki@prostirco.kiev.ua

Постачання 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»)
www.pro 100.com.ua

київ (демо-зал)
бул. Вацлава Гавела, 8, м. Київ, 03124
+380 (67) 170-14-10
kiev@pro 100.com.ua

одеса (головний офіс)
вул. Миколаївська дорога, 223/225,  
м. Одеса, 65013
+380 (48) 780- 20 -48, 735 -14- 87, 735- 41 -35
info@pro 100.com.ua

Фрезерне та лазерне обладнання з ЧПУ: поставка, 
сервіс, навчання, інструмент і комплектуючі; 
лазерна порізка і гравірування.

УКРНЕОН ТМ
www.ukrneon.com 
вул. Бугаївська, 37-А, 
Одеса, 65005 
Тел.: +380 (48) 777-13-80, 
+380 (73) 735-88-13
office@ukrneon.com

Для неону: газ, скляні трубки, трансформатори, 
тримачі, дріт. 
Світлодіодна продукція: трансформатори, 
світлодіодна стрічка та модулі, контролери, блоки 
живлення. 
Алюмінієві композитні панелі, hpl-панели, 
термодерево, штучне озеленення, масло для 
дерева, маркізи, перголи.

www.arb.net.ua
www.prostirco.com.ua
www.ukrneon.com
www.ips�-ink.com
www.orly.dp.ua
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www.wersupply.com.ua
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www.pro�100.com.ua
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