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Caldera RIP lösningar
Caldera är kända för stabila, snabba och innovativa lösningar för 
utskrifter på storformatskrivare. Caldera har ändrat parametrarna 
för att omvandla din RIP-verktygslåda till en ny intelligent plattform 
för produktion. Calderas rippar levererar snabbare bearbetning, 
bättre färger och en bekvämare övergripande användarupplevelse. 
NI Solutions kan nu erbjuda Caldera till sina kunder med utbildad 
personal. Vi tar som alltid hand om service och support på de 
utrustningar vi levererar och det gäller också Caldera.

Snabb
Den mest avancerade storformatslösningen för färg-
utskrifter i stora format med konsekvent produktivitet.
Smart
Brilliant multi-tasking med KIP Smart multifunktions-
pekskärm och KIP Image Pro-programvara, vilken är
intelligent integrerad med alla KIP-tillbehör.

KIP nu hos NI Solutions
NI Solutions kan nu erbjuda KIP storbildsystem för de som har behov för större volymer. KIP erbjuder en 
totallösning för storformat med integrerad smart programvara och tillbehör som scanner och efterbehandling.
Med KIP får du en helhetslösning för din produktion.

EIZO CG279X ColorEdge
Oöverträffad bildåtergivning och skärpa
Tack vare förinställningar för HLG och PQ gamma-kurvor är CG279X 
särskilt lämplig för professionella applikationer inom videoproduktion och 
provtryck. Den breda gamuten och 16-bitar garanterar den extremt exakta 
skärmen på 27” IPS panel med 2560x1440 upplösning, 99% AdobeRGB 
och inbyggd kalibrering.

Enfocus Switch och Pitstop Server
Kom igång med automatisering och effektivisera din produktion. Arbetsflöden 
med en hög grad av automatik säkerställer din kvalitet, minimerar fel och gör 
din produktion mer effektiv. Med hjälp av Enfocus Switch och Pitstop Server 
kommer du enkelt igång och har samtidigt nästan obegränsade möjligheter 
att växa och öka din automatisering efter hand efter dina egna behov. Vi på NI 
Solutions har både lösningarna och kunskapen för att hjälpa er hela vägen.



NEOLT XY-MATIC TRIM PLUS 165cm
”XY” Trim är precisionsklippmaskinen som är designad att klippa 
media på alla 4 sidor från rulle eller stora ark. Systemet har optiska 
sensorer för att kunna läsa de flesta förekommande klippmärken. XY 
Matic Trim har autojustering av upp till 10 klippenheter. 
Klipper media som canvas, tapet, banner, m.m. upp till 1,2mm 
Leasing från 2200:-/månad (60månader,10% restvärde)

Contex Scanners
Som världens största utvecklare och producent av bildformatlösning-
ar med storformat leder Contex marknaden med innovativ teknik och 
avancerade program för scanning och kopiering. Contex erbjuder 
scanners från A2 upp till 54” bredd i olika versioner för att passa 
behoven. Scanna för arkivering eller utskrift, ett fåtal om dagen eller 
stora volymer, Contex har lösningen. Under mässan lämnar vi 10% 
rabatt på Contex sortiment av scanners.

Graphtec FC8600
Den snabbaste och säkraste skärplottern i sin klass, med en skärhas-
tighet på upp till 1485 mm/sek. Skärtryck upp till 600gr. Garanterad 
skärlängd till 15 m. Graphtec Studio designprogram, Cutting Master 
3/4 plugin för både Adobe Illustrator och Corel Draw. 
Nätverksanslutning som standard.  
Finns i 5 skärbredder: 61, 76, 106, 137 och 162cm.
Mässpris: 10% på hela sortimentet

Pantone Essentials
Består av 6 Pantone färgkartor vilka är oumbärliga för alla tryckare 
och grafiker som vill säkra kvalitén på sina arbeten. 
Pantone Essentials består av: 
- Pantone Formula Guide Solid Coated/Uncoated
- Pantone Color Bridge Coated/Uncoated
- Pantone CMYK Coated/Uncoated
Pris nu 4285:-*  (Ordinarie pris 5356:-) +moms

EIZO Grafiska skärmar
Eizo är ledande inom skärmar för grafisk, fotografisk och videopro-
duktion och utmärker sig med innovativa lösningar och kvalitet. Stort 
färgomfång, IPS panel samt inbyggd kalibrator. 
Köp Eizo på mässan till riktigt bra pris. 
Eizo CG 279X för 16 990:-* eller CG 277 för 14 495:-*

JUST Normlicht-kalibrerat betraktningsljus
Den giltiga ISO 3664: 2009-standarden reglerar visningsförhål-
landena för färgprovning av original och reproduktioner inom grafisk 
industri. Användarna är fotografer, reklambyråer, klassiska prepress-
företag och skyltproducenter. ISO-standarden definierar väsentligen 
kraven för visningsförhållanden. Vi vill att alla skall ha rätt ljus för 
att bedöma sin utskrifter och lämnar därmed 10% mässrabatt på 
JUST sortiment av ljus, standard eller LED.

www.nisolutions.se     info@nisolutions.se      08-555 762 80

*Alla priser + moms och frakt



Print & Cut lösning
i världsklass

Du missar

väl inte att 3år

påplatsen garanti

ingår under mässan

Värde: 34 335kr

1994–2019

Kalas-kampanj!
Print & cut lösning från Epson, Graphtec & Caldera. 
Installerad & klar endast under Sign & Print 2019!

Prisbelönta Epson SureColor-S80600 tillsammans med
marknadens vassaste rullskärare Graphtec FC8600-130 med
drivning från Calderas print & cut mjukvara.

Leasingkostnad från

7300kr / 36 månader
* Restvärde 10% & admninistrativa avgifter tillkommer



Utomhusskyltning
på aluminium

Du missarväl inte att material
från ChromaLuxevärde 10 000kringår endastunder mässan

1994–2019

Under Sign & Print 2019 har vi superkampanjer på 
sublimeringslösningar för både hårda och mjuka 
material!

Epson SureColor-Fserie tillsammans kvalitets-värmepressar från 
SEFA sätter färg på det nya utomhusmaterialet från
ChromaLuxe med 5års UV-beständighet! 

Leasingkostnad från

3990kr / 36 månader
* Restvärde 10% & admninistrativa avgifter tillkommer


