
Puterea 
tehnologiei digitale 
ajunge la decorarea 
lemnului

Tehnologie cu jet de cerneală cu o singură trecere 
pentru decorarea lemnului

Cubik



Ce înseamnă imprimarea digitală pe lemn?

Imprimarea digitală este o nouă opțiune pentru a decora lemnul. Datorită imprimării digitale cu 

jet de cerneală puteți imprima direct pe furnir din lemn, scânduri și plăci pentru uși sau mobilă. 

Cerneala este aplicată pe placă cu doar o singură trecere.  

Care este procesul de imprimare digitală pentru 
decorarea lemnului?
Procesul de imprimare cu jet de cerneală pentru decorarea lemnului, de la fișierul de design 

la procesele de post-imprimare:

Fișier de design

Gestionarea culorilor

Machetare și probe pe hârtie pentru a dezvolta produse noi 

Tratarea plăcilor din lemn: șlefuire și grunduire

Imprimare cu jet de cerneală cu o singură trecere

Tratamente post-imprimare: lăcuire și straturi de protecție

• Imprimare fără contact direct

• Nu este nevoie de rulourilor, 
matrițe sau scule

• Se poate imprima pe marginile 
plăcilor și scândurilor din lemn

• Imprimare pe suporturi de 
imprimare care nu sunt plane 

IMPRIMARE DIGITALĂ 
CU JET DE CERNEALĂ

DESIGN GESTIONAREA 
CULORILOR
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Ce se poate face cu ajutorul decorării digitale?

Imprimantele cu jet de cerneală înlocuiesc tehnologia analogică pentru a da culoare plăcilor 

și furnirelor din lemn. Acestea sunt integrate în linia dumneavoastră de producție actuală. 

Colorarea digitală economisește costul rulourilor și sculelor. Nu mai este nevoie de amestecuri 

de cerneală sau piese de bază, deoarece imprimarea cu jet de cerneală asigură consistența culorilor 

de la o campanie de producție la alta. 

Colorarea digitală cu cerneluri pe bază de minerale facilitează obținerea unei game mai mari 

de nuanțe. Datorită compoziției lor anorganice și a proprietăților de rezistență la lumină, decorarea 

cu cerneluri pe bază de minerale este rezistentă la decolorare.

COLORARE DIGITALĂ CU CERNELURI PE BAZĂ DE MINERALE
• Eficientă
• Înlocuiește tehnologia analogică în linia dumneavoastră 

de producție

LEMN 
DE ESENȚĂ TARE, 
FURNIR, UȘI DIN 
PLACAJ, PODELE 

ȘI PARCHET



Decorare digitală cu jet de cerneală cu cerneluri  
pe bază de minerale

DECORARE DIGITALĂ CU JET DE CERNEALĂ 
CU CERNELURI PE BAZĂ DE MINERALE

• Individuală
• Flexibilă
• Înlocuiește tapetul

Puteți imprima cu cerneală pe bază de minerale direct pe orice suport de imprimare de lemn,  

cu ar fi plăci aglomerate, HDF, MDF și alte tipuri de lemn prelucrat, placaj și lemn de esență tare. 

Este o alternativă a tapetului. 

Cernelurile pe bază de minerale decorează într-un mod natural prin integrarea plăcii de lemn. 

Lacurile și straturile de protecție se pot aplica după imprimarea cu jet de cerneală. 

Puteți alege între:  
• O linie completă de decorare cu jet de cerneală. Aceasta va include grunduirea înainte de imprimarea cu  

jet de cerneală și protecția după imprimare. Pentru decorarea scândurilor din lemn prelucrat, este nevoie 
de un strat de grund alb pentru a crea o bază uniformă care să acopere suportul de imprimare în totalitate.  

• Imprimarea cu cerneluri pe bază de minerale și aplicarea stratului de protecție folosind presele 
dumnevoastră actuale.

LEMN  
DE ESENȚĂ  

TARE ȘI FURNIR,  
PLĂCI PENTRU  
MOBILĂ ȘI UȘI 

ȘI PARDOSEALĂ 
LAMINATĂ



Linie de decorare digitală cu jet de cerneală  
cu LED UV
Folosirea unei linii de decorare cu jet de cerneală de tip LED UV vă va permite să decorați pardoseli 

laminate și plăci din lemn prelucrat, precum MDF și HDF.  Puteți să folosiți acest lucru chiar  

și pentru a imprima pe plăci albe melaminate.

Imprimarea cu jet de cerneală cu imprimare de LED UV este o alternativă pentru tapetul clasic. 

Cernelurile cu LED UV acoperă complet suportul de imprimare din lemn și oferă o gamă  

largă de culori. 

Există mai multe alternative pentru acest tip de decorație 
cu jet de cerneală pentru lemn: 
• Linie completă de decorare, inclusiv grund, imprimare cu jet de cerneală și protecție
• Imprimare digitală cu cerneluri cu LED UV și protecție de acoperire folosind presele  

dumnevoastră actuale

PLĂCI PENTRU 
MOBILĂ ȘI UȘI 

ȘI PARDOSEALĂ 
LAMINATĂ

LINIE DE DECORARE DIGITALĂ CU JET
DE CERNEALĂ CU LED UV
• Eficientă 
• Alternativă a tapetului



IMPRIMANTE CU JET DE CERNEALĂ 
CU O SINGURĂ TRECERE
• Pregătite pentru a opera în medii industriale 24 de ore pe zi, 

7 zile pe săptămână
• Disponibile cu lățimi de imprimare de 700, 1400 și 1800 mm 
• Permit decorarea și colorarea plăcilor și scândurilor 

cu o grosime de până la 30 mm 
• Disponibile cu transport prin vid (opțional)
• Viteză de imprimare de până la 60 m lineari/min

SOFTWARE PENTRU GESTIONAREA CULORILOR
Fiery® proServer este software-ul dedicat pentru gestionarea 
culorilor EFI pentru decorarea cu jet de cerneală a lemnului. 
Gestionarea culorilor depinde de condițiile de fabricație, 
de tipul de substrat al lemnului și de grundul utilizat pentru 
a asigura consistența culorii și pentru a controla complet 
rezultatele imprimate.

CERNELURI
Avem diferite seturi de cerneală pentru diferitele variante 
de imprimare: 
• Cerneluri pe bază de minerale cu compoziție anorganică 

și proprietăți de rezistență la lumină
• Cerneluri cu LED UV care oferă o gamă largă de culori

PROGRAME SERVICE
Oferim asistență tehnică și servicii tehnice la distanță. 
De asemenea, oferim și programe de service ce se pot 
configura. Puteți să combinați serviciile și să vă bucurați 
de cota fixă care se potrivește cel mai bine aparaturii 
dumneavoastră.

De ce EFI?

Ce oferă EFI Cubik decorării lemnului?

EFI Cubik include toate elementele necesare pentru 
decorarea digitală a lemnului. Acest lucru face 
ca adoptarea noii tehnologii de imprimare cu jet 
de cerneală să fie mai ușoară:

EFI™ este o companie internațională de tehnologie care conduce transformarea globală 

de la imagistica analogică la cea digitală cu produse care măresc competitivitatea și sporesc 

productivitatea. 

EFI dezvoltă tehnologii inovatoare pentru industriile în care imagistica este o parte importantă 

a produsului final, oferind o gamă largă de imprimante, cerneluri, front-end-uri digitale și un pachet 

complet de fluxuri de lucru pentru afaceri și producție. 



Care sunt avantajele imprimării cu jet 
de cerneală la decorarea lemnului? 

COLORARE 
DIGITALĂ

DECORARE 
NATURALĂ

JET DE CERNEALĂ 
CU LED UV

Proces 
simplificat

• Nu este nevoie de matrițe, 
rulourilor sau scule

• Stocuri reduse
• Fără stoc de amestecuri  

de cerneală
• Configurare și schimbări  

de model rapide
• Nu este nevoie de operatori 

foarte calificați
• Viteza de imprimare

Timp  
de comercializare 

• Prototipare mai rapidă
• Dezvoltare rapidă și ușoară  

de produse noi
• Consistența culorii
• Executări scurte și rentabile
• Flexibilitate
• Autosuficient

Stimularea  
afacerii

• Nouă valoare adăugată  
la produsul dumneavoastră

• Posibilități de decorare mai 
extinse

• Diferenţiere
• Personalizare

Sustenabilitate

• Un proces de fabricație mai 
eficient, care consumă  
mai puține resurse

• Cerneluri minerale pe bază  
de apă cu consum  
de oxigen (VO) redus

• Cerneluri LED UV complet 
reciclabile
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Dezvoltăm tehnologii inovatoare pentru fabricarea de panouri, ambalaje, textile, plăci ceramice și documente 
personalizate, oferind o gamă largă de imprimante, cerneluri, front-end-uri digitale și un pachet complet  
de fluxuri de lucru pentru afaceri și producție, care transformă și simplifică întregul proces de producție,  
sporind competitivitatea și crescând productivitatea. 
Vizitați www.efi.com/reggiani sau sunați la numărul +39 035 3844511 pentru mai multe informații.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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