
VISSZATÉRÜNK A JÖVŐBE

Kérjük, részvételi szándékukat a
+36 1 412-1766 vagy 06 30 9906-426

telefonszámokon vagy
az  info@brothermiklos.hu email címen jelezni szíveskedjenek.

Megjelenésükre feltétlenül számítunk.

Brother Miklós Kft.
2020 június 29. -től   július 10.-ig  

bemutatókkal egybekötött
Nyitott Napokat tat Budapesti bemutatótermében,

amelyre meghívjuk Önt és kollégáit.

Címünk :
1135 Budapest, Kis Gömb u. 22.

MEGHÍVÓ

Brother Miklós Kft.

ÚJRAKEZDÉSI TÁMOGATÁS !
Mi az árainkkal segítjük az újrakezdést.

BROTHER TEXTILNYOMTATÓK : 
GTX-422 :  20.500 EUR helyett   16.500,- EUR
GT361 :  12.500,-EUR helyett   9.500,- EUR
GT341 :  9.500,-EUR helyett   7.500,- EUR

A fenti árak, nettó árak.

Az árak tartalmazák :Az árak tartalmazák :
- Szállítás telephelyre

- A termelés indításához TELJES kezdőcsomag
- Üzembehelyezés
- Betanítás

 
További gépekről, szoftverekről, berendezésekről a helyszínen nyújtunk tájékoztatást.

Az egészségügyi helyzetre való tekintettel szükséges az előzetes időpont egyeztetése.
( Adott időpontban limitált a helységben tartózkodók száma. )
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IPARI TEXTILNYOMTATÓK

Brother Miklós Kft.

Bemutatjuk   a    technológiához      kapcsolódó 
legmodernebb  hőpréseket és kezelő anyagokat.
Megismertetjük,  hogyan   tudná 
Ön  vállalkozásába beilleszteni ezt 
 az  eljárást,   ami  forradalmasította
a ruhaipari nyomtatási technológiát.

Hogyan   lehetséges    pólót     grafikázni 
egyetlen perc alatt néhány száz forintért?

Miért éri meg akár egyetlen darabot is gyártani? 
Mitől gyorsabb és olcsóbb ez a technológia ?

Mit jelent az, hogy 
közvetlenül az anyagra nyomtatunk?

AKCIÓ !!!

700 ml TINTABemutatjuk a BROTHER           
             ipari textilnyomtatót.
Jelenleg a leggyorsabb nyomtatás. Megnövelt nyomtatható színtartomány. Automatizált karbantartás. 
A legújabb BROTHER fejlesztésű nyomtatófejek színcsatornánként 420 fúvókával.
Saját fejlesztésű előkezelő és tinta a még színesebb és tartóssabb nyomatokért.
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WILCOM HÍMZŐ TERVEZŐ SZOFTVER

Brother Miklós Kft.

Új funkciók, kibővített eszköztár, látványosabb megjelenítés, könnyebb kezelhetőség.
Még kifinomultabb digitalizálás
Új kreatív öltésminták
CorelDRAW 8 támogatás
Új betűtípusok
Könnyebben kezelhető 
munkaterületmunkaterület
Továbbképzés kezdők és 
felhasználók részére.

A nyitott napok alkalmával 
lehetőség nyílik a legújabb és 
legmodernebb Wilcom software-k megismerésére
és régebbi software-k lecserélésére beszámítással. 
márkától függetlenül. ( nem csak Wilcom termékek )
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MADEIRA TERMÉKEK

Brother Miklós Kft.

A Madeira anyacéggel közösen az eddigi jól bevált termékek 
mellé egy bővített áruskálát szeretnénk bemutatni.
Különböző vetexek, hőre olvadó fóliák, ollók, 
ragasztóspray, tűzálló cérnák, foszforeszkálós cérna, 
matt cérna, fémszálak teljes skálája ( használható 
kötött árura, munkaruhára és különböző speciális 
textíliákra ) gyöngyház hatású cérnák, 3D hímzés textíliákra ) gyöngyház hatású cérnák, 3D hímzés 
(bodybuilder) és további kiegészítők.Bővítjük a 
magyarországi már meglévő árupalettánkat, célunk 
ezeknek az új termékeknek a megismerése 
és bemutatása.
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BROTHER IPARI VARRÓGÉPEK ÉS AUTÓMATÁK

Brother Miklós Kft.

- Gyorsvarrók

- Szemes gomblyuk kötők

- Reteszelők

- Kéttűs gépek

- Varróautómaták
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KANSAI SPECIAL VARRÓGÉPEK

Brother Miklós Kft.

- Farmervarrás

- Alsóneműgyártás

- Sport ruházat

- Póló

- Női felsőruházat

- Gumizó gépek

- Fedőző gépek- Fedőző gépek

- Flitterezők

- Pikózó

- Ráncolás és berakás

- Flexibilis konténervarrás

- Karton és kartondoboz varrás
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ASS AUTOMATA RENDSZEREK

Brother Miklós Kft.

- Zsebző autómaták

- Oldal összeállító autómaták

- Tisztázó autómaták

- Tűző autómaták

- Derekazó autómaták

- Koptató felvarró autómaták
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ROTONDI GROUP

Brother Miklós Kft.

Ózonos
fertőtlenítő szekrények

programozható,

több méretben

- Gőzfejlesztők és beépíthető tartozékok

- Vízpermetező egységek, bélés símító asztalokhoz

- Elektromos vasalók

- Gőzvasalók

Vasalástechnika 
ruhagyártóknak, textiltisztítóknak.
- Zakó vasalástechnika

- Nadrág vasalástechnika
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FK GROUP

Brother Miklós Kft.

FKAD software

Plotterek

Komplett
szabászati rendszerek


