
ПЕЧАТ НА 
ТЕКСТИЛ

АПЛИКАЦИЯ ВЪРХУ ТЕКСТИЛ

машини, консумативи и софтуер

Дигиталният печат върху текстил расте експоненци-
ално всяка година поради налагащи се пазарни тенден-
ции, като честа смяна на потребителски предпочитания, 
непрекъснато актуализиране на колекциите на модните 
брандове, постоянно изникващи онлайн магазини за пер-
сонализирани продукти и нови все по-строги екологични 
изисквания. В резултат на това напримр над 58% от целият 
произвеждан текстил в най-развитата в това отношение 
страна - Италия се печата дигитално. Дигитално отпеча-
тания текстил намира приложение в :

- модни и ежедневни облекла
- спортно облекло - най-масово използваната техноло-

гия е сублимация
- интериорен домашен текстил – завеси, щори, спални 

комплекти, хавлии, килими, тапицерии и др. 
- реклама – банери, знамена, флагове, тенти, чадъри и 

рекламни сувенири
В зависимост от приложението, плата и изработвано-

то количество се избира най-рентабилния технологичен 
процес, като апликацията върху текстил е най-достъпна.

 ● Апликация
 ● Печат върху готови изделия
 ● Директен дигитален печат
 ● Сублимация
 ● Рязане на текстил

58% ОТ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
ТЕКСТИЛ В ИТАЛИЯ 
Е ДИГИТАЛНО 
ОТПЕЧАТАН

Апликациите 
върху плат и го-
тови облекла са устойчиви на пране и носене.
Решението е изключително достъпно и лесно 
за употреба както за собствено, така и профе-
сионално приложение

Апликация върху  
- памук 
- полиестер 
- полиамид и др.

Екосолвентни 
принтери Mutoh

Режещи плотери 
Graphtec, GCC и 
Silhouette

Термопреси 
Stahls и Easty

Серията екосол-
вентни прин-
тери на Mutoh 
ValueJet са под-
ходящия избор за 
хората търсещи 
безкомпромисна 
надеждност, 
качество и про-
изводителност. 
Машините са с 
различни ширини 
от 61 до 260  см 
със скорости 
на печат до 190 
м2/ч. 
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Режещите плоте-
ри се предлагат в 
ширина на рязане 
от 20 см до 160 см. 
Но най-подходящи 
за работа с тер-
мофолио са 50 и 60 
см. Висококачест-
вените модели на 
Graphtec, гаран-
тират презицно 
рязане и стабилно 
водене на медията. 
Най-достъпното 
решение са моде-
лите на Silhouette. 

Пресите на 
STAHLS‘ над-
хвърлят по 
надеждност и 
възможности 
всяка преса в 
този клас. Те са с 
широко отваряне 
за лесно работа 
и идват с  дожи-
вотна гаранция на 
нагревателя. 
По-бюджетната 
им алтернатива 
са пресите на  
Easty.

Отпечатване

1 3   Изрязване 
и премахване 
на излишното 
фолио

Апликиране

2

Решенията за апликация върху готови дрехи на амери-
канската фирма STAHLS са едни от най-предпочитаните. 
В световен мащаб на STAHLS са се доверили брандове 
като Nike и Puma. Термотрансферните фолиа се аплики-
рат върху всякакъв тип облекла, обувки и други текстилни 
изделия - торбички, шапки, чадъри и др. Те се предлагат 
в две серии: CAD-CUT за рязане включват разнообразни 
цветни полиуретанови, флок и специални фолиа, като ал-
тернатива на бордерията. Медиите със специални  гли-
търни ефекти са предпочитани в модния бранш. CAD-
COLOR e за печат и рязане на пълноцветни изображения.



ПЕЧАТ ВЪРХУ 
ГОТОВИ ИЗДЕЛИЯ

СУБЛИМАЦИЯ

Печатът върху готови дрехи е атрактивна ниша за онлайн 
магазини, модни брандове, рекламни агенции и стартира-
щия бизнес, ориентиран към производство на бутикови 
серии и средни тиражи. Решенията за директен печат да-
ват гъвкавост, мобилност и комбинативност, в съчетание 
с това, че не изискват голяма производствена база. Могат 
да се изпълняват в най-обикновен офис или дори в мобил-
но студио на колела.

Производствени етапи:

Производствени етапи:

Адком предлага решение за печат на дрехи и готови 
текстилни изделия от пионерът DTG Digital , които преди 
14 години пускат от първите (direct to garment) принте-
ри, DTG както и другите принтери от този тип използват 
пигментни текстилни мастила позволяващи печат върху 
широк набор материи. В настоящето портфолио на DTG 
digital влизат 5 модела от серията M (M2, M4, M6 QM4 и 
QM8).  Към края на 2017 имат инсталирани повече от 8000 
принтера по цял свят.

Фиксацията на отпечатъците е изклю-
чително важна за запазване на отпеча-
таните дизайни максимално дълго

Сублимационния печат е най-достъпната технология за дигитален печат върху поли-
естер и бленди на полиестерни платове. Този тип печат обикновено се използва за 

модно и спортно облекло, интериорен текстил, както и сувенирна реклама калъфи 
за телефони, плакети, чаши за кафе, както и други предмети с подходящо по-

критие.

Комбинацията между принтер, мастило, хартия и софтуер е от ключово значение за качествата на крайния продукт – 
ясни, ярки и дълготрайни отпечатъци, в съчетание с рентабилна производствена цена. Адком предлага високо надежд-
ните японски принтери Mutoh, както и индустриалните модели на Homer, които са базирани на високопроизводителните 
Kyocera глави, Специализираният RIP софтуер се подбира спрямо съответното приложение (мода/ спорт). Мастилата на 
италианския производител KIIAN Digital с доказана репутация и оптимално съотношение цена качество.

Отпечатване

Фиксация
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Отпечатване1

QM8 е индустриален прин-
тер за печат на тениски, кой-
то позволява зареждането на 
дрехи на 4 гнезда и постига 
производителност над 300 
тениски/час

M2 е най-малкият модел, 
позволяващ едновременното 
зареждане на 2 дрехи и от-
личен баланс между инвес-
тиция и производителност, 
като запазва  предимството 
на ниската себестойност

Оптималното оборудване за целта е 
STAHLS‘ Hotronix Hover която суши 
щампите без да размазва мастилата чрез 
безконтактния си режим на сушене и 
фиксиране на мастилата.

QM8M2

Hotronix Hover

ПРОИЗВЕЖДАТЕ САМО 
ТОВА КОЕТО ВЕЧЕ СТЕ 
ПРОДАЛИ

Drafstation  RJ-900XG

Drafstation  RJ-900XG е най-дос-
тъпното и използвано решение за 
сублимационен печат. Производ-
ствената скорост от 12 до 18 м2/ч е 
отлично решение за производства 
до 110-150 м2/ден. 

ValueJet 1638WX е принтер за 
средно големи дневни натоварва-
ния 250 до 350 м2/ден. Позволява 
печат с производствени скорости 
42 м2/ч при 360x720 dpi и може да 
се окомплектова с устройства за 
100 кг ролки.

ValueJet 1638WX

ValueJet 1948WX е най-бъразата машина на 
Mutoh за сублимация при дневни натоварва-
ния 550 до 1000 м2/ден. Печата на ширина до 
1.9 м и скорост до 194 м2/ч и за ефективна ра-
бота са предвидени удължено тяло на сушил-
нята и устройства за подаване / навиване на 
ролки до 100 кг ролки.

ValueJet 1948WX



HM1800 е достъпно решение на 
текстилен принтер с лепилен колан, 
който е оборудван с най-бързите за 
момента глави Kyocera. Типичните 
дневни производствени обеми са 
между 720 и 1040 м², 

ДИРЕКТЕН 
ДИГИТАЛЕН ПЕЧАТ
Директния печат върху текстил е от най-бързо развива-

щите се направления на дигиталния печат, Огромните об-
ласти на приложения включват модно и ежедневно облек-
ло, спално бельо, интериорен текстил, рекламни продукти 
и др.  

Технологичните изисквания за дигитален печат на плат са 
аналогични на тези при класическия ротационен тексти-
лен печат, плюс  някои специфични процеси при дигитал-
ния печат

Независимо от вида на нишката всички платове за директен дигитален печат се нуждаят от 
предварителна подготовка, чрез третиране със специални химикали, които образуват  тънък 
слой, осъществяващ свързването на мастилото с плата и по-добра цветност и детайлност.
Адком предлага фуларди за предварителна подготовка от SETeMa и Impression Technology 

В зависимост от вида на плата с които се работи се избира съответния тип мастило: 
  - дисперсни за директен печат върху полиестер с основно приложение рекламни знамена, 
банери и интериорен текстил

- киселинни за печат върху полиамид, използван за бански и някои спортни облекла  и  платове 
с протеиново базирани влакна (вълна, коприна и др.)

- реактивни мастила за печат върху платове с целулозно базирани нишки 
- пигментни мастила за почти универсално приложение
В зависимост от  структурата на нишката се използват текстилни принтери със или без лепи-

лен ремък

В зависимост от продукта за трансфера на отпечатъците 
е необходима плоска преса или каландър. За типичните 
спортни приложения Адком предлага каландри с помощ-
ни маси и транспортен ремък, които позволяват трансфер 
от ролка към ролка, от ролка към парче плат и от парче 
към парче. Изключително важно за равномерното прех-
върляне на мастилото е стабилната температура на под-
гряващия вал, което при каландрите на Easty се постига с 
100% пълен с масло вал. 

Трансфер2

Каландри EASTY с маса за 
работа на кройки и ролки

Широкоформатни тер-
мо преси EASTY

ValueJet 1938TX е с ширина 1.9 
м е подходящ е за неразтегливи и 
разтегливи в една посока платове с 
отворена или затворена структура. 
Типичният му производствен капа-
цитет на ден с високо качество е 
150 до 270 м²/ч.  

ValueJet 1938TX HM1800-К4 - принтер за директен печат 

GoTx 4190 позволява печат на разтегли-
ви в едната посока памучни, полиестер-
ни,  копринени и други платове с произ-
водствен капацитет 650 до 940 м²/ден

Устойството за фиксация GoTx® FX 
може да бъде закачено директно към 
принтера или да работи отделно

GoTx 4190 принтер с модул за фиксация 

Подготовка

Печат

1

2

E-Pad  е устройство на модулен 
принцип от ролка към ролка за 
пре- и пост-третиране с химика-
ли в размери 185, 250, 340 см.

GoTx®  е устройство за предва-
рително третиране с ширини 190 
и 260 см. Разполага с вградена су-
шилня за третирания плат.

Setema E-Pad Impression Technology GoTx® PTX

HM1800-К8 са високоскоростни, текстилни принтери, който из-
ползват най-ново поколение индустриални глави Kyocera. 

Моделите са предназначени за директен печат върху разтегливи и 
неразтегливи платове като коприна, памук, полиестер и др. 

HM1800-K8 - индустриални принтери за директен печат

ОТ ИДЕЯТА ДО 
ПРОДУКТА ЗА 
РЕКОРДНО ВРЕМЕ



РЯЗАНЕ НА ТЕКСТИЛ

РАЗГЛЕДАЙТЕ И ДРУГИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ  НА WWW.ADCOM.BG 

Решение за печат върху памук без предварителна обработка

Фиксация и  
довършителни 
процеси

3

Пигментните мастила DIAMONTEX са специално разработени за директен печат върху памук 
без необходимостта от предварителна подготовка. Те осигуряват добра цветна гама, отлична 
устойчивост на светлина и добри показатели при триене и пране.

Процесите на фиксация следват вида на използваните мастила 
За фиксация на дисперсни мастила Адком предлага различни модели каландри. Ако е необхо-
дима фиксация на пигментни и дисперсни мастила предлагаме безконтактни фиксиращи ус-
тройства.
За фиксация на реактивни и киселинни мастила Адком предлага няколко различни мо-
дела демпфери с ширини 1.8, 2.2, 2.5 и 3.4 м и различни производствени капацитети. 
За довършителните операции предлагаме необходимите перални и сушилни агрегати

За рязане на кройки за дрехи и обрязване на размер Адком пред-
лага  лазерно и механично решение. CO2 лазерите от Gbos се 
използват в различни индустрии като: облекло, гравиране на 
копчета, кожа, платнени играчки, бродерии, моделиране, реклама, 
опаковки и др. В конфигурация с конвейр моделите от серии G, GH, 
GN и SCCD позволяват автоматично подаване на плата от ролка и 
последващо рязане по предварително генериран или автоматично 
създаден контур.
Режещите маси на Esko от серии Kongsberg X и Kongsberg C, обо-
рудвани с конвейер и инструмент за рязане на текстил позволяват 
рязане по контур на вашите кройки 

SETeMa има разработени няколко модела демпфе-
ри за непрекъсната фиксация с подаване на плат от 
ролка към ролка и разполага с вграден парогенера-
тор и капацитети до 72 метра плат. 
Предлагат се в ширини от 1.85, 2.5 и 3.4 м и са под-
ходящи за фиксиране на всички известни текстилни 
багрила и може да бъдат използвани за непрекъсна-
то пропарване на малки и средни обеми продукция. 

Демпфери E-SteaM за фиксация на дигитално и 
традиционно отпечатан плат

Kongsberg X и C
се предлагат в 

размери 168, 220 и 
320 см на различни 
дължини с камера 
за разпознаване на 
маркери и устрой-
ство за подаване от 
ролки

GH1610-AT-SCCD
лазерна система 

с камера за разпоз-
наване на обекти, 
транспортен ремък 
и работно поле 160 х 
100 см

Подходящ за фиксация за диспер-
сни мастила върху полиестерни 
платове и фиксация на пигментни 
мастила. Моделът се предлага на 
ширини 1.9 и 2.6 м с производител-
ност между 400 и 600 м2/ден

За фиксация за дисперсни 
мастила върху полиестерни 
платове и фиксация на пигмент-
ни мастила без биндер едно 
от възможните устройства са 
каландрите или безконтактни 
фиксатори

GoTx модул за фиксация Каландри EASTY за работа 
на ролки

гр. София 1408, ул. „м-р 
Първан Тошев“ 18-20 (Вход 
откъм прохода)
Тел. 81 81 081, 
GSM: 0888 83 16 90, 
Факс: 958 6135
e-mail: sales@adcom.bg

 ● Решения за опаковки и дисплеи
 ● Решения за вътрешна и външна реклама
 ● Листов и ролен дигитален печат 
 ● Решения за дизайн, рисуване и предпечат
 ● Сувенирна реклама
 ● Пътни знаци и табели
 ● Контрол и управление на цвета


