
KRAKOWSKIE DNI DRUKU
CRACOW PRINT DAYS
KRAKÓW 11,12 MAJA 2015

10

poczuj inspirację...

Aby wziąć udział w warsztatach należy do dnia 8 maja 2015 r. przesłać zgłoszenie e-mailem: 
marketing@sico.pl lub faxem na numer (+48 12) 644 77 70. Formularz zgłoszenia dołączony
jest do zaproszenia, Można go również pobrać ze strony www.sico.pl oraz otrzymać we 
wszystkich oddziałach Sico Polska.

Więcej o tegorocznych Dniach Druku znajdziecie Państwo na www.sico.pl, w krakowskim 
oddziale naszej firmy oraz u naszych przedstawicieli handlowych.

 

Zapraszamy o 9.30 na poranną kawę i herbatę. Rozpoczęcie warsztatów o godzinie 10.00. 
Około godziny 13.00 ciepły poczęstunek. Zakończenie spotkania około godziny 16.30.

Na wszystkich Gości czekają drobne upominki oraz materiały szkoleniowe. Na życzenie 
otrzymają Państwo certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

Sico Screen Inks Belgia
Technologia druku farbami wywabowymi. Druk farbami wodnymi: 

bezpośredni i transferowy. Efekty odblaskowe w termotransferze 
na tkaniny. Druk farbami UV na trudnych podłożach. Kleje i inne 

nowe produkty w ofercie.

MacDermid Autotype Wielka Brytania
Emulsje do sitodruku. Przegląd oferty, nowości, odpowiedni dobór. 

Mora w druku – narzędzie które pozwala ją wyeliminować.

Extris Włochy
Odpowiedni dobór siatki. Charakterystyka, napięcie, 

pokrywanie – jak podnieść komfort pracy z siatką. 

Poli Tape Niemcy
Folie termotransferowe flex i flock – technologia uzupełniająca 
dla sitodruku. Nowości i światowe trendy w zdobieniu odzieży.

FESPA Wielka Brytania
Innowacje w druku.

Druk farbami wywabowymi. Druk bezpośredniu i transferowy 
farbami wodnymi. Druk farbami UV na trudnych podłożach.

Warsztat nakładania emulsji. Analiza parametrów siatki 
w praktyce. Nowatorskie zmywacze ekologiczne.

Wgrzewanie folii termotransferowych – analiza podłoży, 
technologia wgrzewania w praktyce.

Prezentacje warsztatowe odbędą się 
na urządzeniach firmy Romanik oraz firmy Poli Tape.

Seminarium

Warsztat

11 maja 2015, poniedziałek
Dzieñ Sitodrukowy

12 maja 2015, wtorek
Dzieñ Cyfrowy

Seminarium

Warsztat

Mimaki Holandia
Prezentacja nowoœci w ofercie Mimaki: plotery latexowe, nowe 
linie ploterów solventowych i sublimacyjnych.

Flexa Włochy
Nowoczesne rozwiązania dla postprodukcji. Odpowiedni dobór 
urządzeñ wspomagających procesy druku.

Triangle USA
Atramenty solventowe – kierunki rozwoju, nowe rozwiązania.

Sihl Niemcy
Innowacyjne media do druku wielkoformatowego.

Poli Tape Niemcy
Folie i laminaty do druku wielkoformatowego – nowa propozycja 
dla drukarni.

Fespa Wielka Brytania
Innowacje w druku.

Podstawowe czynnoœci jakie może wykonać operator każdego 
dnia we własnym zakresie – warsztat praktyczny.
Docinanie, laminowanie, zgrzewanie i oczkowanie – praktyczna 
praca z urządzeniami.
Folie do termotransferu – zdobienie odzieży – warsztat praktyczny.
Laminowanie laminatami płynnymi – warsztat.

W trakcie prezentacji praktycznych pracować bêdą  dla Pañstwa:
Mimaki: JV400 LX (druk latexowy), CJV150 (ploter drukujaco - tn¹cy, 
solventowy), JV300 (solvent)
Flexa: Easy Lite (laminator), Extrim (trymer), Miura II (trymer), 
ZIP (zgrzewarka), oczkarka pneumatyczna
Prasy Poli Tape.

Dni Druku 2015 odbędą się 11 i 12 maja w Centrum Hotelowo - Konferencyjnym „Witek” 
w Krakowie, w „Witkowej Chacie”, ul.Handlowców 14, 32-085 Modlniczka (www.hotelwitek.pl). 

Zaprasza:



zarejestruj się!
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FORMULARZ ZG OSZENIOWYŁ
PROSIMY O ZAZNACZENIE DNI, W KTÓRYCH CHCĄ PAŃSTWO WZIĄĆ UDZIAŁ

FIRMA (piecz tka firmowa lub dane firmy)ą

Dane osobowe (imi , nazwisko, stanowisko)ę

Kontakt (telefon, e-mail)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SICO POLSKA Sp. z o.o. 
w Warszawie. Udostępnione dane będą przetwarzane dla celów związanych z organizacją szkoleń

i innych spotkań przygotowywanych przez SICO POLSKA Sp. z o.o.

dzień pierwszy, sitodrukowy, 11 maja 2015

 
dzień drugi, cyfrowy, 12 maja 2015

.
Podpis

Istnieje możliwość rezerwacji noclegów. ł marketing . 
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go w terminie do 8 maja 2015 r.

Zg oszenia i dodatkowe informacje: 12/6447770, @sico.pl
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