
N O R D I C  PR I N T  TEC H  2.0
Kom och samtala med ledande experter! 

Kom på en bit mat eller en kopp kaffe och lyssna på senaste nyheterna, eller ta möjligheten att prata 
med våra experter på plats om vad just de kan erbjuda er: 

• Kämpar du med krav på snabbare LED tider? Kräver dina kunder kortare och kortare serier, till samma pris? Flint Group Narrow 
Web visar dig till lösningar som förbättrar din produktivitet, lönsamhet samt möjliggör att du kan expandera din verksamhet. 
Genom att ständigt jobba med innovation och senaste tekniken inom tryckfärger har vi progressiva lösningar för etikett och     
förpackningsbranschen.

 

• Med många års erfarenhet inom tryckindustri och medicinskindustri och expertis inom UV/LED – system. IST kommer att visa 
upp sina nyheter inom UV/LED. En bra möjlighet att träffas oss innan UV dagarna nere i Nurtingen.

• Esko är en global leverantör av lösningar för design, prepress, förpackning, skylt, display och etikett industrin. Visste du att 9 av 
10 produkter från de största varumärkena är framtagna med Eskos lösningar? Passa på att träffa en lokal representant så får    
du veta mer vad Esko kan göra för dig.

• R&J Graphic levererar tvättvätska, rakelstål och tätningar. Djup rengöring av valsar med Laser. Tvättmaskiner för kliché och 
valsar. Automatisk web inspektion (AVT). Automatiska system för kontroll av viskositet (Opticolor)

N O R D I C  PR I N T  TEC H  2.0

• Enigraf AB - Kunskap, engagemang , innovation. Med en lång erfarenhet inom tryckbranschen är vi er naturliga partner.  Oavsett 
om det handlar att investera i en ny maskin , service eller reservdelar . Vi har kompetens, kunskap och engagemang.

• Miller Graphics Group erbjuder ett stort alternativ av beprövade lösningar som omfattar avancerad teknik för bland annat raster, 
tryckprov och tryckformar. Genom att utföra speciellt utslagsgivande testtryckningar och analyser, samt rådgivning, kommer vi 
tillsammans att kunna optimera er tryckprocess.

• Xeikon, en division inom Flint Group, är en ledare och innovatör inom digital tryckteknik. Xeikon designar, utvecklar och levererar 
digitala färgpressar för etikett och förpackningstillämpningar, dokument och reklamtryck. Pressarna baseras på LED-baserad 
elektrofotografisk teknik och har en toner som är specifikt utvecklad för etikett och förpackning.Som pionjär inom digitalt etikett 
tryck installerade Xeikon sina första digitala etikettpressar under slutet av 90 talet.Idag snart 20 år senare är Xeikons 4e gener-
ation av digitala etikettpressar som sätter en ny standard inom kvalitet, kapacitet och produktionskostnad.

TID OCH PLATS:
12/9 Stockholm Scandic Ariadne 09:00-13:00
13/9 Oslo, Scandic Gardemoen 12:00-15:00
14/9 Göteborg, Scandic Backadal 09:00-12:00

14/9 Borås, Scandic Borås Plaza 15:00-18:00
15/9 Jönköping, Scandic Elmia 09:00-12:00
16/9 Löddeköpinge, Enigraf 10:00-15:00

Jonas Rengbo - jonas.rengbo@flintgrp.com eller Patric Börjesson - patric.boerjesson@se.ist-uv.com ANMÄLAN:
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