
Box & Display от SAi е идеалният продукт за фирми в областта на печата, които искат да разширят
 предлагането си на опаковки и POS дисплеи. Box & Display включва стотици готови за употреба 
триизмерни дизайни за опаковъчен картон, велпапе и многопластови материали за опаковки 
и дисплеи. 

Box&Display

НАЙ ЛЕСНИЯТ НАЧИН ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СТРУКТУРЕН ДИЗАЙН 
НА ОПАКОВКИ И ДИСПЛЕИ
• Лесно създаване на кутии и POP дисплеи

• Включва богата библиотека с готови за употреба
преоразмерими темплейти

• Работи чудесно с всички широкоформатни RIP софтуери

ИЗПРАЩАНЕ ДО КЛИЕНТА КАТО 3D PDF 
ЗА ОДОБРЕНИЕ

• Можете да запазите дизайна си като интерактивен 3D PDF

• Преглед във всеки PDF-viewer (който поддържа 3D)

• Пълно 3D завъртане от всички страни на опаковката/дисплея

3D АНИМАЦИЯ НА СГЪВАНЕТО
• Можете де видите своя дизайн от всички страни

• Можете да анимиратe елементите от дизайна по 
отделно или заедно

• Чрез анимацията можете да си откриете грешки 
преди да изпратите дизайна за изработка

БЪРЗ И ЛЕСЕН ДИЗАЙН
• Богат избор от библиотеки  и шаблони

• Преоразмеряване, чрез лесни за употреба настройки

• Включва ECMA и FEFCO стандарти
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Box&Display

Работи под Windows 10, 8 
и 7

POWERED BY FLEXI | Box & Display се интегрира в лесния за
употреба интерфейс на Flexi и благодарение на известните 
му инструменти за дизайн, много лесно и интуитивно се 
добавят текст, лога, графично оформление и други елементи. 

DESIGN
• Самостоятелен софтуер за дизайн
• Лесно добавяне на текст, лога, шарки, предварително
подготвен дизайн и други графични елементи на дизайна

• Векторен дизайн с възможност за редактиране на
растерни изображения
• Сенки, градиенти, маски, свръзки, очертания и т.н.
• Опция True Shape Nesting, която оптимизира продукцията
и намалява фирата на материала
• Инструменти за дизайн при печат на бяло, металик и лак

• Променлив текст (Автоматична сериализация)
• Лесно добавяне на множество линии на рязане, биговане,
перфорация и т.н
• Поддържа PDF, AI, EPS, JPEG, TIF, PNG и др. файлови формати

БОГАТИ БИБЛИОТЕКИ
• Дизайни на дисплеи
• Дизайни на кутии
• ECMA и FEFCO стандарти
• POP дисплеи

ПРОИЗВОДСТВО
• Печат с всеки RIP
• Рязане с всеки софтуер за рязане
• Запазване в популярните формати 
(PDF, AI, EPS, PSD, JPG, TIF, ...)

Изберете и
оразмерете
темплейта

Добавете 
дизайна си Прегледайте в 3D

Изпечатайте и 
изрежете чрез RIP 

софтуера си

Печат

Рязане
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