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bemutatókkal egybekötött 
Nyitott Napokat tart Budapesti bemutatótermében,  

amelyre meghívjuk Önt és kollégáit.

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

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

Ingyenes oktatás és továbbképzés
új technikák a nyomtatás és hímzés technológiában

Wilcom hímzőszoftver fejlesztéseinek és frissítéseinek ismertetése
gyártást segítő termékek és kiegészítők bemutatása
konzultációs lehetőség, egyedi problémák megoldása

MEGHÍVÓ

Címünk :
1135 Budapest, Kis Gömb u. 22.



Megtekintheti működés közben a  világ vezető ruhaipari gépgyártója, 
a BROTHER cég  digitális póló nyomtatóit, a legújabb BROTHER          -et,
a BROTHER GT-341, GT-361 és GT-381 típusokat.

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?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 a költséges, 
hosszadalmas  eljárások helyett?
Mit jelent az, hogy közvetlenül az anyagra nyomtatunk?
Miért jobb és biztonságosabb a általunk forgalmazott ruhaipari nyomtatók üzemeltetése, 
mint a piac többi szereplője által kínált hasonló termékek üzemeltetése ?

Fejlett nyomtatási techológia, 
még gyorsabb nyomtatás előkészítés bemutatása !
Hozza el kedvenc mintáját vagy előzetesen küldje el  e-mail-en 
és működés közben egy üdítő vagy kávé mellett megtekintheti, 
amint az ajándék póló elkészül Önnek !

következő oldal

Újdonság !

Bemutatjuk a BROTHER            ipari nyomtatót.
Jelenleg a leggyorsabb nyomtatás.
Megnövelt nyomtatható színtartomány.
Automatizált karbantartás.
A legújabb BROTHER fejlesztésű nyomtatófejek
színcsatornánként 420 fúvókával.színcsatornánként 420 fúvókával.
Saját fejlesztésű előkezelő és tinta
a még színesebb és tartóssabb nyomatokért.



következő oldal

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 )

Új funkciók, kibővített eszköztár, látványosabb megjelenítés, könnyebb kezelhetőség.
Még kifinomultabb digitalizálás
Új kreatív öltésminták
CorelDRAW 8 támogatás
Új betűtípusok
Könnyebben kezelhető munkaterület

TTovábbképzés kezdők és felhasználók részére.

A Wilcom e3/e4 upgrade előnyeinek 
és a Wilcom Studio e4 frissítéseinek bemutatása.



Konzultációs lehetőség a Madeira cég Német képviselőjével.



BROTHER  IPARI VARRÓGÉPEK ÉS AUTOMATÁK
- Gyorsvarrók
- Szemes gomblyuk kötők
- Reteszelők
- Kéttűs gépek



Szakembereinkkel konzultációs lehetőség.



ASS automata rendszerek

- Zsebző automaták
- Oldal összeállító autómaták
- Tisztázó autómaták
- Tűző autómaták
- Derekazó autómaták
- Koptató felvarró autómaták



-  ELEKTROMOS GŐZÖLŐS VASALÓK

          - KIEGÉSZÍTŐK ÉS TARTALÉK ALKATRÉSZEK

-  ELEKTROMOS VASALÓK

        - KIEGÉSZÍTŐK ÉS TARTALÉK ALKATRÉSZEK

-  GŐZVASALÓK

         - KIEGÉSZÍTŐK ÉS TARTALÉK ALKATRÉSZEK

-  -  VASALÁSTECHNIKA RUHAGYÁRTÓKNAK ÉS TEXTILTISZTÍTÓKNAK

-  NADRÁG VASALÁSTECHNIKA

-  ZAKÓ VASALÁSTECHNIKA

-  GŐZFEJLESZTŐK ÉS BEÉPÍTHETŐ TARTOZÉKOK

-  VÍZPERMETEZŐ EGYSÉGEK BÉLÉS SÍMÍTÓ ASZTALOKHOZ

-   MINI SOROZAT

-  MINI SOROZAT9  VÁKUUMOS VASALÓASZTALOK

-  IGOS 3-4 SOROZ-  IGOS 3-4 SOROZAT KÉT VASALÓS GŐZFEJLESZTŐK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

-  IGOS SOROZAT GŐZFEJLESZTŐK ÉS KIEGÉSZÍTŐK  4,5 BAR



FKAD software

Plotterek

Komplet szabászati rendszerek

Konzultációs lehetőség
az FK GROUP szakemberével.


