
UITNODIGING Komori International (Europe) BV Reactorweg 151
3542 AD  Utrecht
Nederland

4 en 5 oktober 2017



Wij nodigen u graag uit voor het open huis van 
Komori op woensdag 4 en donderdag 5 oktober 
2017. Aan de hand van de compleet nieuwe 
reeks apparaten kunt u verschillende versnelde 
droogoplossingen van de H-UV-drukwerktechniek 
ontdekken, verkennen en vergelijken.

Komori breidt samen met klanten het potentieel 
van de druktechnologie uit met een compleet 
assortiment producten, niet alleen offsetpersen, 
maar ook digitale drukwerksystemen, postpress-
machines, leverings- en serviceaanbiedingen. 
Komori legt de verbinding met haar klanten 
hetgeen nieuwe mogelijkheden biedt als 
leverancier van totaaloplossingen.

Op het 2-daagse Autumn Open House 
demonstreert Komori de werking van 4 persen, 
de Komori DoNet-omgeving en diverse 
afwerkingsopties. U ziet gepersonaliseerde 
presentaties over innovatieve applicaties voor 
creatieve mogelijkheden. Op basis van de 
expertise van Komori-specialisten en partners uit 
de industrie kunt u ontdekken welke kansen er 
voor u liggen, zowel nu als in de toekomst.

Om uw deelname te bevestigen, kunt u zich 
registreren op www.komori.eu of contact opnemen 
met uw lokale Komori-vertegenwoordiger.

U kunt zich nu aanmelden op komori.eu

www.komori.eu



GL-529+C
Offset H-UV 
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PlattegrondWoensdag 4 oktober en 
donderdag 5 oktober 2017
Het programma is identiek op beide open dagen
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Welkom

Live demonstratie:
Impremia IS29 en Highcon Euclid III

Live demonstratie:
GL-437 met H-UV L (LED)

Seminar:
"Unlock creativity and innovation"

Lunch en mogelijkheid tot netwerken

Live demonstratie:
GL-540+C met H-UV

Live demonstratie:
GL-529+C met H-UV

Presentatie:
DoNet & K-Station

Workshop:
Impremia IS29, het kostenplaatje

Vragenronde en afsluiting

1 Centraal touchscreen
2 GL-540+C met H-UV
3 Impremia IS29
4 Apressia CT137 
5 GLX-640+C
6 Highcon Euclid III
7 GL-437 met H-UV L (LED)
8 GL-529+C met H-UV

10 Receptie
11 Toilet
12 KGC-E kantoren
13 Creatieve lounge
14 H-UV demonstratieruimte
15 Magazijn

16 Vergaderzaal 0.1
17 Vergaderzaal 0.2
18 Vergaderzaal 0.3
19 Prepress & K-Station
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Creatieve 
mogelijkheden

Raak geïnspireerd door de 
eindeloze mogelijkheden 
van digitaal printen. Komori-
oplossingen leveren een 
hoge waarde en kwaliteit 
evenals effectief drukwerk 
met een hoogwaardig 
kleurengamma op een 
breed papierassortiment 
om tegemoet te komen 
aan uw steeds hogere en 
luxere printvereisten. De 
Komori Impremia IS29 kent 
geen beperkingen en biedt 
u onbegrensde creatieve
mogelijkheden om nieuwe 
markten te betreden.

Productie van 
16 pagina's

Ontdek de unieke prestaties 
van de nieuwe Komori 
Lithrone G37 die de 
mogelijkheid biedt om 
kosteneffectieve en diverse 
commerciële taken van 
maar liefst 16 pagina's 
uit te voeren. Deze 
drukpers voldoet met een 
printcapaciteit van vellen 
tot 650x940 mm aan het 
volledige eisenpakket van 
uitgeverijen en commerciële 
drukkerijen.

Nieuwe standaard 
voor offsetpersen

Komori zet niet alleen een 
nieuwe standaard op het 
gebied van productiviteit en 
afvalvermindering, maar 
voldoet ook aan de nieuwste 
ISO-industrienormen. Kom 
naar de live demonstraties 
van onze offsetpersen 
GL-540+C, GL-437, GL-529+C. 
Ontdek het in de KHS-AI 
geïntegreerde snelstart-
systeem en de bekroonde 
H-UV en H-UV L (LED)
innovatieve direct-droog-
technologie. Ervaar de
kwaliteit en leer van onze
experts welke veranderingen
nodig zijn om te voldoen aan
de nieuwe ISO-13655,
inclusief de nieuwe
afmetingstandaard van de
"M"-serie.

Innovatieve 
toepassingen

Snijden, stansen en 
lamineren zijn afwerkings-
oplossingen, die het 
offset- en digitale product-
assortiment perfect 
complementeren. Wij laten u 
kennismaken met 
oplossingen die niet alleen 
knelpunten in het post-
drukpersproces elimineren 
door de insteltijd dramatisch 
te verminderen en taken 
sneller uit te voeren, maar 
ook verbeterde ontwerp-
opties leveren met de 
productie van ingewikkelde 
cut-outs, etsen en stansen 
met variabele data. Het 
potentieel van deze 
combinatie is ideaal voor 
drukkerijen die een breed 
scala aan innovatieve 
toepassingen willen 
aanbieden.

Apressia CT137
Prestatiebenchmark

Highcon Euclid III
Snijden en rillen
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