
OBSAHUJE VŠE POTŘEBNÉ
pro vytištění prvních 750 trik * 

tiskový stroj Breeze 
včetně programu QuickP Production
a standardní tiskové palety o velikosti 35×45 cm

sušicí skříň Dido Shop Chiossi e Cavazzuti 
Zařízení má 3 šuplíky. Příkon je 230V.

tiskové barvy 
( ml barev C, M, Y, K  od každé a 1,8 l bílé barvy)

�xační kapalina (5 l) 

instalaci a zaškolení 

Snadná instalace! Zařízení pracuje na standardních 230V !

 
 

  

Kornit
 

Breeze

P

V dodávce vše co potřebujete!

Premýšlíte o novém 
oboru podnikání?

su
šicí skříň v ceně

Produkujte tricka a odevy se ziskem!



Pro komerční užití: Breeze

Sušicí skříň: DiDO Shop

NeoPigmentTM -  sada barev pro různé typy textilu

    

Kornit Breeze je perfektním řešením pro přímý potisk celé škály textilu - a to v profe-
sionální kvalitě, již od jednokusových zakázek. Stejně tak, jako ostatní stroje značky 
Kornit, je i stroj Breeze vybaven bílou tiskovou barvou pro potisk tmavého textilu a 
také integrovaným nanášením podstřikové kapaliny. Potisk je tedy rychlý a možný 
na různé druhy textilu, a to ve fotogra�cké kvalitě.

Horkovzdušná elektrická sušicí skříň DiDO Shop od �rmy Chiossi e Cavazzuti je 
přímo od výrobce optimalizovaná pro sušení tisků na strojích Kornit. Je též menší, 
než ostatní sušicí skříně a má nižší spotřebu energie, proto je ideální pro začátky v 
potisku textilních materiálů. Ve třech šuplících tohoto sušáku je možné usušit až 30 
tisků za hodinu. Navíc nepotřebuje třífázové napětí -  je tedy možno jej zapojit do 
běžné 230V zásuvky.

Barvy Neo Pigemts™ byly vyvinuty na základě mnohaletých zkušeností s potiskem 
textilu, a to přímo �rmou Kornit. Díky barvám Neo Pigemts™ je možno dosáhnout 
široké barevné škály, nízké spotřeby barev a též výsledný tisk je příjemný na omak. 
Výhodou navíc je, že jeden typ barev lze použít na různé materiály a to vždy se skvě-
lým výsledkem. 

Tato sada obsahuje „starter kit“ který při běžné spotřebě vystačí na potisk 750 ks 
triček. Skutečné množství ale závisí na velikosti motivu a potiskovaném materiálu.
Uvedená cena zahrnuje instalaci, zaškolení pracovníků na obsluhu stroje.
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