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Eurocolor, Imaging Solutions‘dan
fastBook Professional‘ı seçti
Fujifilm‘in Gera‘daki ana laboratuvarında, Eurocolor, üretim tesislerini genişletmektedir ve şimdi ISAG model fastBook Professional ile donatılmıştır. Bu, LayFlat
ciltlemeye sahip yüksek kaliteli fotoğraf kitaplarını hızlı ve tutarlı bir yüksek kalitede
üretmelerini sağlar.
Üstün kalite için çabalayan, geleneğe adanmış- Bu Eurocolor Gera‘nın misyonudur.
Laboratuvar 1991 yılında kuruldu ve ileri görüşü ve yenilikçi çözümler aramasıyla
daima zamanının önündeydi: 2008‘den bu yana ve halihazırda İsviçreli Imaging
Solutions AG (ISAG) firması tarafından üretilen ilk fastBook ürünüyle birlikte orijinal
fotoğrafta “Brilliant Photobook” üretmektedirler.
Imaging Solutions, Regensdorf‘ta 2003 yılında kurulmuştur. Baskı endüstrisinde
Layflat fotoğraf kitapları ve diğer yüksek kaliteli isteğe bağlı ürünler üreten sistem
çözümleri üzerinde uzmanlaşmışlardır.
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Profesyonel fotoğraf kitaplarının komple üretimi

fastBook Professional ileri teknoloji profesyonel ürünler için tam otomatik kitap
blok sistemidir. 457 mm x 457 mm‘ye kadar olan formata sahip bu son teknoloji
ürünü makine, geniş formatlı fotoğraf albümleri, kataloglar veya panoramik düzenli
ürün tanıtımlarının bir ila bin arasında üretim için çözümler sunar. Entegre Layflat
ciltleme teknolojisi, 914 mm‘ye kadar büyüklükte XXL formatındaki düzenlerin sayfa
marjı veya görüntü kaybı olmadan iki sayfaya yayılmasına olanak sağlar.
Besleme, gümüş halid, dijital baskı veya ofset kağıt için uygundur. Sistemler,
düğün albümleri veya diğer premium fotoğraf kitapları için kullanılan özel kitap
blokları için sonsuz siyah ve renkli kartonları işler. Sadece bir adımla tam bir blok
üretilir ve buna katlama, kıvırma, presleme ve yapıştırma dahildir. Üretim bir grafik
kullanıcı arabirimi veya barkot ile kolaylıkla yönetilebilir.

Layflat fotoğraf albümleri için yüksek talep

Fotoğraf kağıdı ürün pazarına bakıldığında talep üzerine baskı ürünleri için yenilikçi
baskı sistemlerine yatırım yapmak gerekli bir karardır: Gerçek fotoğraf kitaplarına
olan talep artmaktadır, müşteriler, en sevdikleri resimleri sergilemek için birinci sınıf
ürünler arıyorlar ve bunun için Layflat ciltleme tercih ediyorlar.
Eurocolor‘a göre: “Birçok ayrı baskının klasik düzeni, profesyonelce tasarlanmış
resim kitapları tarafından değiştirilmiştir. Gerçek fotoğraf kitabı, ürün ve şirket
sunumları için de kullanılan asil bir varyasyondur.”
Ve Eurocolor Gera‘nın laboratuvar yöneticisi Bayan Ute Chripunowa, şöyle
demektedir:
“Artık mevcut üretim tesislerimizi genişlettik. Halihazırda ISAG cilt makineleri
ile başarılı bir şekilde ürettiğimizden, elbette tekrar LayFlat cilt makinelerinin en
başarılı üreticisi Imaging Solutions‘ı tercih ettik. LayFlat ciltleme, ortasında dahi tam
bir düzlük sunduğundan müşterilerimiz arasında çok popüler. Panoramalar gibi çift
taraflı resimlerle, bu tür bir ciltleme orta kısımda hiçbir görüntü bilgisinin
kaybolmamasını sağlar.”
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