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Chcete se dozvědět, jak nejlépe využít Váš laminátor? 
Pak si rezervujte tento den na setkání s námi, rádi Vás uvidíme.

www.papyrus.com

Den
signmakingu

11. 11. 2016 

Fait Gallery v Brně

WWW.FERONATHYSSEN.CZ

Materiály z rodiny KAPA skladem. 
                                

 

KAPAPLAST KAPALINE KAPAFIX KAPAGRAPH

 V BLÍZKOSTI PRAHY. 

Durst Rhotex 325
Na veletrhu EXINTEX v Mexiku představila spo-
lečnost Durst novou tiskárnu Rhotex 325, která 
kombinuje schopnost... Celý článek zde

VIDEO Tisk Brailova písma na 
MIMAKI ujf 6042 M2
Někdy věci vypálí jinak, než si původně předsta-
vujete. Toto je video od amerického distributora 
tiskových technologií. Je... Celý článek zde

Software pro bezproblémové 
skenování od Canonu
Společnost Canon, lídr v oblasti digitálního zpra-
cování obrazu, dnes představila profesionální edi-
ci svého intuitivního... Celý článek zde

Bittner Print má 4 ISO certifikáty
V spoločnosti Bittner Print sa koncom roka 2015 
pustili do neľahkej úlohy. Rozhodli sa popasovať 
s ISO certifikátmi. Aby to nemali také jednoduché, 
vybrali si prísnu auditorskú spoločnosť, Bureau 
Veritas. Po deviatich mesiacoch teraz hrdo hlásia, 
že náročnú skúšku zvládli a získali 4 ISO certifiká-
ty a certifikát... Celý článek zde

Johnson Tiles koupil další tři 
tiskárny Durst Gamma
Britský výrobce keramických obkladů, společnost 
Johnson Tělese, zakoupila k pěti stávajícím digi-
tálním tiskárnám na... Celý článek zde

Elektrické zubní kartáčky Oral-B 
se v Alze „chlubí“ recenzemi 
zákazníků
Značka potřeb pro zubní hygienu Oral-B společ-
nosti Procter & Gamble připravila pro zákazníky v 
showroomech Alza... Celý článek zde

Co je nové na retailblog.cz
Cesta Petra Šimka do Toronta přinesla několik 
dalších postřehů na stránku www.retailblog.cz. 
Autor blogu píše... Celý článek zde

Ekologický pylón od spoločnosti 
Ross
Pre firmou Strabag vytvorili v spoločnosti Ross 
opláštenie konštrukcie pylónu, ktorého rozmer 
dosahoval výšku až... Celý článek zde
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