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HISTORIE

1993
Vzniká Ghelco jako výhradní distributor  

“Michelangelo”  pro Itálii

1995
Vytvoření prvního experimentálního centra 
zaměřeného na výzkum a vývoj našich 
stříkacích a digitálních technologií

1996
Uvededení prvního zařízení pro 3D řezání 

polystyrenu odporovým drátem na italský trh

1999
Realizace speciálních barev pro výrobu brýlí. 
Partnerství se společností Siasprint Group 
S.p.A. pro realizaci první zařízení na světě pro 
digitální tisk flatbed s UV inkousty a 
pohybem tiskové hlavy v osách XY

2004
Počáteční fáze  výzkumu a vývoje projektu 

realizace nového zařízení Valjet s technologií 
inkjet pro plochý tisk na sklo a další materiály 

specifické pro interiérový design
2006
Uvedení zařízení Valjet pro dekoraci skla, 
hliníku a dřeva na trh

2007
Zahájení projektu výzkumu a vývoje systému 
tamponového tisku s digitálním procesem ve 

spolupráci s Polytechnickou univerzitou v 
Turíně 2008

Vývoj druhé generace Valjet s novým 
návrhem zařízení a aplikačního software

2010
Projekt a realizace nového inovačního 

systému řezu odporovým drátem TCG Avant 
pro 3D opracování polystyrénu.  Založení 

výrobní společnosti Sinergia One, pro 
zpracování polystyrénu systémem TCG Avant. 

Otevření polského, českého a slovenského 
trhu prostřednictvím místních distributorů

O nás



HISTORIE

2012
MASNÀDEK získává oficiální certifikát pro 

aplikaci na trhu hraček vydaný Vyšším 
italským institutem hraček v Miláně

2011
představení systému Valjet 1600 H2O 
specifického používáním barev na bázi vody. 
Začátek výzkumu pro realizaci netoxické 
barvy pro dekoraci hraček  nazvané 
MASNÀDEK a vyprojektování speciálních 
systémů mikro-lakování

2013
Smlouva o spolupráci s nadnárodní 
společností GASTON, za účelem uvedení 
systému Valjet na světový sklářský  trh2014

Vývoj a projekt systému Valjet 1600 
Spedwood, výzkum nových inkoustů na vodní 

bázi pro dekoraci dřeva

2015
Prezentace systému Valjet a první instalace 
ve významné italské společnosti

2016
Zakončení projektu realizace inkoustů pro 

svět hraček 2017
Návrh a realizace prototypu nového modelu 
Valjet Business 1.6 se speciálními inkousty

2018
Dohoda se dvěma velkými evropskými 
distributory pro prodej systému Valjet 

PŘEDSTAVME SI NAŠI 
MINULOST DŘÍVE NEŽ NASTANE
Od chvíle kdy jsme položili první barevný pixel na podklad, věříme, že inovace je jediný 
způsob jak ovládat události a ekonomiku. Toto „přesvědčení”  způsobuje, abychom si 
každý den představovali Ghelco jaké bude zítra - stále více mezinárodní a stále více 
schopné psát další stránky budoucnosti (samozřejmě barevně)



SVĚT

SVĚT JE MÍSTO VE KTERÉM LZE SDÍLET 
SVÉ VIZE
Den co den mluvíme s lidmi rozptýlenými po celém světě: odlišné jazyky, 
náboženství, obyčeje a zvyklosti. Pro každého z nich je italský design neocenitelné 
plus, nepopiratelná konkurenční výhoda. Kreativita je účel, systém Valjet je nástroj.

Naše systémy Valjet se nacházejí ve 
38 lokalitách světa

Máme distributory a prodejce v 10 
zemích na 3 světadílech

Tiskneme na více než 100 materiálů 
na různých trzích

Přes 10000 sociálních kontaktů ročně

3 tématické 
webové stránky



NABÍDKA

SMĚREM K ŘADĚ CHYTRÝCH 
ŘEŠENÍ
I ta nejvyvinutější technologie je k ničemu, pokud není jednoduše použitelná. Systém 
Valjet spolupracuje s nejrozšířenějšími programy pro retušování obrázků na světě a 
tak dává možnost komukoliv, aby pronikl do digitální dekorace za krátký čas. Pevnost 
struktury, všeobecně uznávaná kvalita našich inkoustů, neustálá podpora 
poskytovaná našim týmem, to vše dotváří nabídku společnosti Ghelco.



SLUŽBY

STÁLÝ SERVIS ŠKOLENÍ
PRO NAŠE KLIENTY

Školíme naše klienty nejen proto,
aby uměli používat naše systémy,
ale i smyslu pro vkus, design, krásu.
Dělíme se s nimi o celé naše
know-how, ale ve stejném
okamžiku se od nich snažíme získat
jejich úhlem pohledu požadavky
potřebné k inovaci.                        

PÉČE O ZÁKAZNÍKY
Vnímaná kvalita znamená o mnoho 
více než kvalita dodávaná, na světě 
není společnost, která by to 
nevěděla. Ghelco investuje každý 
rok značné zdroje, aby si naši 
klienti mohli dovolit rozvíjet jejich 
podnikání v klidu a efektivně.

ZÁKAZNICKÉ FORMULACE

Rozvíjíme formulace a speciální
aplikace pro klienty, kteří
požadují aplikace na míru. Úplná
kontrola chemického složení
našich inkoustů umožňuje
nabídnout to nejvíce krejčovské,
co existuje v prostředí
digitálního tisku.



JEDNODUCHÉ JAK JENOM 
VODA MŮŽE BÝT

V základu našich inkoustů je příroda: naše pigmenty jsou vskutku organické. 
Pocházejí z toho nejbarevnějšího, co kolem sebe můžeme naleznout. Jsou 
rafinované tím nejjemnějším způsobem a rozředěné ve vodě. 

To co se získá, je kombinace s barvami o neuvěřitelné živosti barev: červené tak 
živé jako okvětní plátky růže, žluté silné jako slunce, černé připomínající sílu uhlí. 

V provozech, kde pracují naše zařízení, nejsou nutné žádné systémy odsávání a 
čištění vzduchu. Nejsou potřeba pomůcky pro ochranu dýchacích cest obsluhy.

Příroda je jednoduchá,  nemáme záměr ji komplikovat.

Dekorace proniká dovnitř skla, do hloubky vláken dřeva, až do útrob kamenů a 
kovu. Efekt který získáme je dekorace, která nevypadá jako „samolepka“ 
přichycená na materiálu, ale barva, která se vším respektem obohatí povrch.



Beton, sklo, mramor, dřevo jsou jenom některé z 
povrchů, na které může náš systém tisknout. Dekorace 
odolává UV záření, všem čistícím prostředkům ( i těm 
proti vodnímu kameni) a škrábancům. Vrstva dekorace 
se nedá vnímat dotekem, inkoust není na, ale uvnitř 
povrchu. Tisknout s Valjet neznamená zakrýt, ale 
obohatit s ohledem na materiál.



VALJET800
(product code: GSJCV150-75)

ŠÍŘKA
TISKU 

800 MM

KONFIGURACE INKOUSTŮ 

WATER INK UV INK EcoSolvent INK
ORGANIC

KONFIGURACE PRACOVNÍ PLOCHY

1500 MM

INFINITY 1500 MM

1 HLAVA 

Pozor: konfigurace rozměrů a technologie tisku se vybírají při objednávce a nejsou následně zaměnitelné

Technické údaje:
Typologie tisku inkjet jedna hlava , 8 kanálů, 8 barev

Rozlišení 540, 720, 1440 dpi max

Kapka variabilní, minimálně 4 pl

Rychlost max. 56,2 m2/h kvalita draft

Maximální rozměry tisku 800 x 1500 mm /nekonečno

Výška tisku Max 250 mm

Čidlo výšky materiálu Laserový senzor

Typ inkoustů GHELCO ORGANIC WATER BASED INK or UV INK or ECOSOLVENT INK

Barvy CMYK+W+Transp

Rozhraní USB 2.0

Software ValRip®

Příslušenství antistatická lišta

Napájení průmyslové napájení 380V: napájecí zásuvka 400V, 3f+1n+1z, přívod musí být s jističem a chráničem -16A 

s citlivost 0,3...40A,  4 pólový

Úspora energie Automatický sleep mode



VALJET800
(product code: GSJCV150-75)

MACHINERY TROLLEYS
Součástí dodávky verze INFINITY je 1 vozík. Na přání je možno dodat druhý.

Okolo stroje je vyžadován alespoň 1,5 m volný prostor.

Přisávací 
plocha



VALJET1090
(product code: GSJCV150-107)

ŠÍŘKA 
TISKU 

1090 MM

KONFIGURACE INKOUSTŮ 

WATER INK UV INK EcoSolvent INK
ORGANIC

KONFIGURACE PRACOVNÍ PLOCHY

1500 MM

INFINITY 1500 MM

2500 MM

1HLAVA 

Pozor: konfigurace rozměrů a technologie tisku se vybírají při objednávce a nejsou následně zaměnitelné

Technické údaje

Typologie tisku inkjet jedna hlava , 8 kanálů, 8 barev

Rozlišení 540, 720, 1440 dpi max

Kapka variabilní, minimálně 4 pl

Rychlost max. 105,9 m2/h kvalita draft

Maximální rozměry tisku 1360 x 1500/2500 mm /nekonečno

Výška tisku Max 250 mm

Čidlo výšky materiálu Laserový senzor

Typ inkoustů: ORGANIC WATER BASED INK or UV INK or ECOSOLVENT INK

Barvy CMYK+W+Transp

Rozhraní USB 2.0

Software ValRip®

Příslušenství antistatická lišta

Napájení průmyslové napájení 380V: napájecí zásuvka 400V, 3f+1n+1z, přívod musí být s jističem a chráničem 

-16A s citlivost 0,3...40A,  4 pólový

Úspora energie Automatický sleep mode



MACHINERY TROLLEYS
Součástí dodávky verze INFINITY je 1 vozík. Na přání je možno dodat druhý.

L’area di lavoro deve prevedere 1.5 mt minimo in più sulla larghezza e lunghezza maggiore.

VALJET1090
(product code: GSJCV150-107)

Okolo stroje je vyžadován alespoň 1,5 m volný prostor.



VALJET1360
(product code: GSJCV150-137)

ŠÍŘKA
TISKU 

1360 MM

KONFIGURACE INKOUSTŮ 

WATER INK UV INK EcoSolvent INK
ORGANIC

KONFIGURACE PRACOVNÍ PLOCHY

1500 MM

2500 MM

1 HLAVY

Pozor: konfigurace rozměrů a technologie tisku se vybírají při objednávce a nejsou následně zaměnitelné

INFINITY 1500 MM

Technické údaje

Typologie tisku inkjet jedna hlava, 16 kanálů, 8 barev

Rozlišení 540, 720, 1440 dpi max

Kapka variabilní, minimálně 4 pl

Rychlost max. 105,9 m2/h kvalita draft

Maximální rozměry tisku 1360 x 1500/2500 mm /nekonečno

Výška tisku Max 250 mm

Čidlo výšky materiálu Laserový senzor

Typ inkoustů ORGANIC WATER BASED INK nebo UV INK nebo ECOSOLVENT INK

Barvy CMYK+W+Transp

Rozhraní USB 2.0

Software ValRip®

Příslušenství antistatická lišta

Napájení: průmyslové napájení 380V: napájecí zásuvka 400V, 3f+1n+1z, přívod musí být s jističem a chráničem -16A s citlivost 0,3...40A,  

4 pólový

Úspora energie Automatický sleep mode



VALJET1360
(product code: GSJCV300-137)

ŠÍŘKA
TISKU 

1360 MM

KONFIGURACE INKOUSTŮ

WATER INK UV INK EcoSolvent INK
ORGANIC

KONFIGURACE PRACOVNÍ PLOCHY

1500 MM

2500 MM

2 HLAVY

Pozor: konfigurace rozměrů a technologie tisku se vybírají při objednávce a nejsou následně zaměnitelné

INFINITY 1500 MM

Technické údaje

Typologie tisku inkjet dvojitá hlava, 16 kanálů, 8 barev

Rozlišení 540, 720, 1440 dpi max

Kapka variabilní, minimálně 4 pl

Rychlost max. 105,9 m2/h kvalita draft

Maximální rozměry tisku 1360 x 1500/2500 mm /nekonečno

Výška tisku Max 250 mm

Čidlo výšky materiálu Laserový senzor

Typ inkoustů ORGANIC WATER BASED INK nebo UV INK nebo ECOSOLVENT INK

Barvy CMYK+W+Transp

Rozhraní USB 2.0

Software ValRip®

Příslušenství antistatická lišta

Napájení: průmyslové napájení 380V: napájecí zásuvka 400V, 3f+1n+1z, přívod musí být s jističem a chráničem -16A s citlivost 0,3...40A,  

4 pólový

Úspora energie Automatický sleep mode



MACHINERY TROLLEYS
Součástí dodávky verze INFINITY je 1 vozík. Na přání je možno dodat druhý.

Okolo stroje je vyžadován alespoň 1,5 m volný prostor.

VALJET1360
(product code: GSJCV300-137)



VALJET1620
(product code: GSJCV150-160)

ŠÍŘKA
TISKU

1620 MM

KONFIGURACE INKOUSTŮ

WATER INK UV INK EcoSolvent INK
ORGANIC

KONFIGURACE PRACOVNÍ PLOCHY

1500 MM

INFINITY 1500/2500 MM

2500 MM

3100 MM

1 HLAVA 

Pozor: konfigurace rozměrů a technologie tisku se vybírají při objednávce a nejsou následně zaměnitelné

Technické údaje

Typologie tisku inkjet jedna hlava , 8 kanálů, 8 barev

Rozlišení 540, 720, 1440 dpi max

Kapka variabilní, minimálně 4 pl

Rychlost max. 56,2 m2/h kvalita draft

Maximální rozměry tisku 1620 x 1500/2500/3100 mm /nekonečno

Výška tisku Max 250 mm

Čidlo výšky materiálu Laserový senzor

Typ inkoustů ORGANIC WATER BASED INK nebo UV INK nebo ECOSOLVENT INK

Barvy CMYK+W+Transp

Rozhraní USB 2.0

Software ValRip®

Příslušenství antistatická lišta

Napájení průmyslové napájení 380V: napájecí zásuvka 400V, 3f+1n+1z, přívod musí být s jističem a chráničem -16A 

s citlivost 0,3...40A,  4 pólový

Úspora energie Automatický sleep mode



VALJET1620
(product code: GSJCV300-160)

ŠÍŘKA
TISKU

1620 MM

KONFIGURACE INKOUSTŮ

WATER INK UV INK EcoSolvent INK
ORGANIC

KONFIGURACE PRACOVNÍ PLOCHY

1500 MM

2500 MM

3100 MM

2 HLAVA

Pozor: konfigurace rozměrů a technologie tisku se vybírají při objednávce a nejsou následně zaměnitelné

INFINITY 1500/2500 MM

Technické údaje

Typologie tisku inkjet dvojitá hlava , 8 kanálů, 8 barev

Rozlišení 540, 720, 1440 dpi max

Kapka variabilní, minimálně 4 pl

Rychlost max. 56,2 m2/h kvalita draft

Maximální rozměry tisku 1620 x 1500/2500/3100 mm /nekonečno

Výška tisku Max 250 mm

Čidlo výšky materiálu Laserový senzor

Typ inkoustů ORGANIC WATER BASED INK nebo UV INK nebo ECOSOLVENT INK

Barvy CMYK+W+Transp

Rozhraní USB 2.0

Software ValRip®

Příslušenství antistatická lišta

Napájení průmyslové napájení 380V: napájecí zásuvka 400V, 3f+1n+1z, přívod musí být s jističem a chráničem -16A 

s citlivost 0,3...40A,  4 pólový

Úspora energie Automatický sleep mode



Okolo stroje je vyžadován alespoň 1,5 m volný prostor.

VALJET1620
(product code: GSJCV300-160)



VALJET1910
(product code: GSTS34-1800)

ŠÍŘKA
TISKU 

1910 MM

WATER INK UV INK EcoSolvent INK
ORGANIC

2 HLAVY

KONFIGURACE INKOUSTŮ 

KONFIGURACE PRACOVNÍ PLOCHY

1500 MM

2500 MM

3100 MM

Pozor: konfigurace rozměrů a technologie tisku se vybírají při objednávce a nejsou následně zaměnitelné

INFINITY 1500/2500 MM

Technické údaje

Typologie tisku inkjet dvojitá hlava , 16 kanálů, 8 barev 

Rozlišení 540, 720, 1440 dpi max

Kapka variabilní, minimálně 4 pl

Rychlost max. 56,2 m2/h kvalita draft

Maximální rozměry tisku 1910 x 1500/2500/3100/nekonečno

Výška tisku Max 250 mm

Čidlo výšky materiálu Laserový senzor

Typ inkoustů ORGANIC WATER BASED INK or UV INK or ECOSOLVENT INK

Barvy CMYK+W+Transp

Rozhraní USB 2.0

Software ValRip®

Příslušenství antistatická lišta

Napájení průmyslové napájení 380V: napájecí zásuvka 400V, 3f+1n+1z, přívod musí být s jističem a chráničem -16A 

s citlivost 0,3...40A,  4 pólový

Úspora energie Automatický sleep mode



VALJET2642
(product code: GSJV34-260)

ŠÍŘKA
TISKU

2642 MM

WATER INK UV INK EcoSolvent INK
ORGANIC

2 HLAVY

KONFIGURACE INKOUSTŮ

KONFIGURACE PRACOVNÍ PLOCHY

1500 MM

2500 MM

3100 MM

Pozor: konfigurace rozměrů a technologie tisku se vybírají při objednávce a nejsou následně zaměnitelné

INFINITY 1500/2500 MM

Technické údaje

Typologie tisku inkjet dvojitá hlava , 16 kanálů, 8 barev 

Rozlišení 540, 720, 1440 dpi max

Kapka variabilní, minimálně 4 pl

Rychlost max. 56,2 m2/h kvalita draft

Maximální rozměry tisku 2642 x 1500/2500/3100/nekonečno

Výška tisku Max 250 mm

Čidlo výšky materiálu Laserový senzor

Typ inkoustů ORGANIC WATER BASED INK or UV INK or ECOSOLVENT INK

Barvy CMYK+W+Transp

Rozhraní USB 2.0

Software ValRip®

Příslušenství antistatická lišta

Napájení průmyslové napájení 380V: napájecí zásuvka 400V, 3f+1n+1z, přívod musí být s jističem a chráničem -16A 

s citlivost 0,3...40A,  4 pólový

Úspora energie Automatický sleep mode



VALJET1600
ŠÍŘKA
TISKU

1600 MM

WATER INK
ORGANIC

2 HLAVY 

KONFIGURACE INKOUSTŮ

KONFIGURACE PRACOVNÍ PLOCHY

Pozor: konfigurace rozměrů a technologie tisku se vybírají při objednávce a nejsou následně zaměnitelné

INFINITY 2500 MM

Technické údaje

Typologie tisku inkjet dvojitá hlava , 16 kanálů, 8 barev 

Rozlišení 540, 720, 1440 dpi max

Kapka variabilní, minimálně 4 pl

Rychlost max. 18 m2/h kvalita draft

Maximální rozměry tisku 1600 x nekonečno

Výška tisku max. 100 mm

Čidlo výšky materiálu Laserový senzor

Typ inkoustů ORGANIC WATER BASED INK 

Barvy CMYK+White + Varnish

Rozhraní USB 2.0

Software ValRip®

Příslušenství antistatická lišta

Napájení průmyslové napájení 380V: napájecí zásuvka 400V, 3f+1n+1z, přívod musí být s jističem a chráničem -16A 

s citlivost 0,3...40A,  4 pólový

Úspora energie Automatický sleep mode



VALJET1600SPEEDWOOD
ŠÍŘKA
TISKU

1600 MM

WATER INK
ORGANIC

2 HLAVY

KONFIGURACE INKOUSTŮ

KONFIGURACE PRACOVNÍ PLOCHY

Pozor: konfigurace rozměrů a technologie tisku se vybírají při objednávce a nejsou následně zaměnitelné

INFINITY 2500 MM

Technické údaje

Typologie tisku inkjet dvojitá hlava , 16 kanálů, 8 barev 

Rozlišení 540, 720, 1440 dpi max

Kapka variabilní, minimálně 4 pl

Rychlost max. 18 m2/h kvalita draft

Maximální rozměry tisku 1600 x nekonečno

Výška tisku max. 100 mm

Čidlo výšky materiálu Laserový senzor

Typ inkoustů ORGANIC WATER BASED INK 

Barvy CMYK+White + Varnish

Rozhraní USB 2.0

Software ValRip®

Příslušenství antistatická lišta

Napájení průmyslové napájení 380V: napájecí zásuvka 400V, 3f+1n+1z, přívod musí být s jističem a chráničem -16A 

s citlivost 0,3...40A,  4 pólový

Úspora energie Automatický sleep mode



VALJET1600COVERMAX
ŠÍŘKA
TISKU

1600 MM

WATER INK
ORGANIC

2 HLAVY

KONFIGURACE INKOUSTŮ

KONFIGURACE PRACOVNÍ PLOCHY

6000 MM

Pozor: konfigurace rozměrů a technologie tisku se vybírají při objednávce a nejsou následně zaměnitelné

Technické údaje

Typologie tisku inkjet jdvojitá hlava , 16 kanálů, 8 barev 

Rozlišení 540, 720, 1440 dpi max

Kapka variabilní, minimálně 4 pl

Rychlost max. 7m2/h kvalita draft

Maximální rozměry tisku 1600 x nekonečno

Výška tisku max. 100 mm

Čidlo výšky materiálu Laserový senzor

Typ inkoustů ORGANIC WATER BASED INK 

Barvy CMYK+White + Varnish

Rozhraní USB 2.0

Software ValRip®

Příslušenství antistatická lišta

Napájení průmyslové napájení 380V: napájecí zásuvka 400V, 3f+1n+1z, přívod musí být s jističem a chráničem -16A 

s citlivost 0,3...40A,  4 pólový

Úspora energie Automatický sleep mode



MASNADEK

INK
ORGANIC

KONFIGURACE INKOUSTŮ

Syntézou zkušeností získaných při manuálním stříkání barev, s technologiemi digitálního a konvenčního 
čtyřbarevného tisku vzniká systém mikrolakování MASNÀDEK®, který dokáže využít flexibilitu 
základních barev, které jsou aplikované technickým principem kontrolovaného střiku.

MASNÀDEK® je systém digitálního lakování stříkáním. Ghelco kontrolér umožňuje regulovat jak 
potenciometry, které řídí frekvenci stříkání (Hz), tak OTEVŘENÍ/ZAVŘENÍ trysky (mikrosekundy).

Získáme tím perfektní a kalibrovanou kontrolu množství barvy, procentuálního zakrytí a preciznosti
střiku.
Kvalita systému MASNÀDEK®  se aplikuje na všechny aspekty sériové průmyslové výroby a můžeme ji
shrnout do následujících bodů:
PŘESNOST LAKOVÁNÍ: kvalita systému MASNÀDEK® je způsobena svým revolučním rozprašovačem,
který umožňuje perfektní a přesnou distribuci barvy.
ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ: elektronické ovládání umožňuje regulaci přesného množství nanášené
barvy a zopakování způsobu stříkání pro udržení konstantních výrobních standardů.
OKAMŽITÁ REGULACE: možnost regulovat v reálném čase tok stříkané barvy pro získání větší či menší
kryvosti.
REDUKCE CHYB: mikrostřikání, precizní a elektronicky kontrolované, určuje významné snížení rizika
stékání nebo přebytku barvy, s následnou redukcí zmetkovitosti.
MIKROROZPRAŠOVÁNÍ: Vysoká estetika lakování systémem MASNÀDEK® je garantovaná
mikrorozprašováním barvy.

SYSTÉMY:
Rychlé čištění: inovační integrovaný systém čištění
umožňuje rychlé vymytí stříkací trysky pro udržení stálé
kvality lakování.

Změna barvy: díky automatickému čištění, kterým je
systém MASNÀDEK® osazen, je možné změnit používanou
barvu za méně než 30 sekund, s odstraněním všech zbytků
předchozí barvy.

Nasávání na zemi: nasávání barvy je integrované v zařízení,
ale oddělené od pistole, takže získáme jedinečnou
manipulovatelnost, která zvyšuje produktivitu a přesnost.

BARVA:
Respektujeme životní prostředí: Netoxická formulace
barev je šetrná k životnímu prostředí. To je výhoda pro
obsluho (stříkače), životní prostředí a také pro koncového
uživatele.
60 000 barev: prostřednictvím předmixování základních
barev CMYK +  krycí bílá, systém MASNÀDEK® umožňuje
realizovat až  60 000 barvami, ve 3 odlišných formulacích:
kryvost/průhlednost/mix.
Snadné čištění: díky našim barvám na bázi vody má proces
čištění nízký dopad na životní prostředí. Postačí líh a
demineralizovaná voda.



ValDry - Oven

Pec pro sušení a vytvrzení s vnitřními rozměry3200x1600 mm.

 
Charakteristiky:
nevelký stroj,  ale s takovými vnitřními rozměry, které uspokojí většinu požadavků na trhu se sklem.
Pec je izolovaná panely z vlákna, které je odolné teplotám do 200°C.

 

Pec je vybavena dvěma patry, které se pohybují na kolejnicích.
Pečící komora: teplo je produkované sadou horních a dolních odporů. 
Tepelné čidlo hlídá rovnoměrnost tepla uvnitř komory pomocí ventilátorů pro nucený oběh vzduchu.
Největší zatížení na patro: 300 kg
Kontrolér: celý proces pečení je řízen mikroprocesorem ATR620. Tento systém garantuje základní 
bezpečnostní alarmy a programy mohou být nastaveny jednotlivě: 15 programů, každý s 10 kroky.
Napětí: 400 V/50 Hz, 3 fáze, odlišné napájení na přání
Chlazení: přirozený proces
Příkon: 20 kW
Průměrná spotřeba: 5 kW
Volitelné: 1 laminovací souprava, sestavená z vaku Silikosoft, vnitřní rozměry 1600x3200 mm + vývěva    
model PBO28
Elektrický transformátor: nezahrnut, (na přání)
Dodací lhůta: 40-60 pracovních dní od potvrzení objednávky
Záruka: 12 měsíců
Značení CE: certifikovaný materiál vybavený veškerými ochranami dle zákona

Stratifikační vak - volitelný



DŘEVO KARTÓN TKANINA POLYSTYRÉN KOV KŮŽE

NOVÁ HLAVIČKA PŘI KAŽDÉ VÝMĚNĚ INKOUSTU

Vznikl nový flexibilní digitální tiskový systém, dynamický a kompaktní: Ghelco GIOTTO 2024.
Se svými malými rozměry a s možností tisknout i na tlustší materiály (cca. 130 mm) umožňuje Ghelco
GIOTTO 2024 dekorovat v nejvyšší kvalitě i velmi složité povrchy: krabice z polystyrénu, dřeva,
kartonu, kovu.
 
Vrcholná technologie tisku a formulace inkoustů, která vyplynula z více než 25 let zkušeností
s digitálním tiskem, jsou perfektní kombinací a základem kvality tohoto projektu.

                                                                          Ghelco GIOTTO 2024 je velmi jednoduchá digitální tiskárna. 
                                                                       K užívání je zapotřebí pouze základních znalostí v oblasti úpravy
                                                                          fotografií. Jak je tisk jednou spuštěn, není potřeba žádného  
                                                                          zásahu obsluhy. Základem této výkonnosti je zařízení  s
                                                                         TISKOVÝMI HLAVIČKAMI ZCELA OVLADATELNÝMI UŽIVATELEM:  
                                                                          používání této tiskárny je ve své jednoduchosti podobné, jako  
                                                                          používání běžné tiskárny a to je opravdová revoluce.
                                                                          Nepotřebuje zvláštní údržbu, vše je vloženo v cartridgi.



PREZZO DI LANCIO: € 10.990 + iva
(VALIDO SOLO SUI PRIMI 10 SISTEMI VENDUTI)

Cartridge s integrovanou tiskovou hlavou
Jednoduché a intuitivní pro uživatele
Velmi omezená údržba
Specializovaný RIP software pro ovládání tisku
Inkousty šetrné k životnímu prostředí
Automatická detekce výšky materiálu
Lehce přenosná
Připravená k použití do pěti minut
Windows 10

VÝHODY

TUTTO INCLUSO
PC + RIP + 4 cartucce + Corso in Sede



INKOUSTY NA BÁZI VODY
WATER INK
ORGANIC

DŘEVO

TKANINAKOV KŮŽE

SKLO KÁMEN

Stroje, které používají organické inkousty na bázi vody Valjet, jsou využívané zejména na trhu

interiérového designu . Pigment proniká i do materiálů, na které se jinak velmi špatně tiskne (sklo,

kámen, kov), aniž by zanechával jakýkoliv efekt  "dalšího materiálu" na povrchu. Nikdy nevznikne pocit

vrstvy nalepené na povrchu.
 
Speciální formulace barev na vodní bázi Valjet, extrémní pomletí použitých pevných pigmentů a jejich

nejvyšší kvalita umožňují dekoracím Valjet spoléhat na vynikající barevnou sílu, výbornou penetrací a

fyzické splynutí s materiálem, přilnavost a totální nepřítomnost pocitu vrstvy na povrchu. Kvalita

pigmentů garantuje vysokou odolnost proti UV záření, nepostradatelnou to  vlastností produktů

určených pro kvalitativně špičkové a střední trhy.. Charakteristiky transparentnosti a kryvosti dané

možností volby tisku bílé s možností regulovat stupeň kryvosti (1-100%) umožňují realizovat dekorace

nebo digitální barvení, které umí esteticky ladit s charakterem materiálu a povznést tak jeho estetické

zvláštnosti (reflexy, lesk, přírodní textury jako dřevo, kámen atd.). Dnes je možné dávkovat míru

požadované průhlednosti pro zhodnocení podkladového materiálu a to tak, že s ním barvu zcela

fyzicky spojíme. 

Formulace inkoustů na bázi vody zaručuje naprostý respekt vůči estetickým a technickým vlastnostem

materiálu a zabraňuje, aby došlo k jakýmkoliv fyzikálním či chemickým změnám. Toto je velmi ceněný

aspekt co se přírodních či ušlechtilých materiálů týče. Barva Valjet navíc neuvolňuje žádné těkavé

toxické látky ani pachy (pro uživatele Valjet je to skvělá výhoda pro jejich zdraví a zároveň

minimalizace nákladů na čištění pracovního prostředí a absence čistících zařízení, větrání, likvidace

toxických látek atd.).



UV INKOUSTY
UV INK

PE PP

PVCPC

POLYETYLEN POLYETYLEN POLYPROPYLEN

POLYKARBONÁT PVC DIBOND

FOREX AKRYLÁT KAPA

RE-BOARD POLIONDA DŘEVO

Referenční trhy pro tuto technologií mohou být nekonečné. S tiskárnou na UV inkoust se dají

potiskovat samolepící etikety, panely z plastu nebo panely pro uspořádání prostor, přizpůsobení

předmětů a tvorba vychytávek, obalů a mnoha dalšího.

Všeobecně můžeme říci, že je to technologie vhodná pro vizuální komunikaci a digitální tisk.

Díky přilnavosti inkoustů mohou operátoři tiskáren přizpůsobovat materiály jako akrylátové, dibond,

nebo dřevěné panely.



INKOUSTY ECOSOLVENT
WATER INKEcoSolvent INK

PVC

VINILE TELA CANVAS

TERMOTRANSFER

PVC

Kdekoliv je nezbytné mít jako hlavní vlastnost elastičnost a odolnost proti UV záření, mohou 
rozpouštědlové inkousty udělat rozdíl. Etikety, plakáty, balící folie.

PVC

VINILE TELA CANVAS

TERMOTRANSFER

PVC



PÉČE O ZÁKAZNÍKY

Jsme přesvědčeni, že technický servis je součástí našich strojů. Když si pořídíte jeden z našich 
tiskařských systémů jste kryti 12-ti měsíční zárukou na výrobní vady. Abychom Vám mohli garantovat 
úroveň servisu ještě vyšší, vypracovali jsme několik balíčků:

CUSTOMERCARE

On-line servis Způsob užití:
 - přijetí e-mailového požadavku na podporu s
   popisem zjištěných závad
 - zaslání odhadu nákladů a časů pro on-line        

   servis na základě provedené diagnostiky  

   technikem  Ghelco

 - vlastní on-line servis

Roční smlouva o technickém servisu - extra 

úroveň

Platná jeden rok od data instalace zařízení

Smlouva o technickém servisu – první 3 roky Platná 3 roky od data instalace zařízení

Balíček náhradních dílů Obsah: 1 hlavička, 1 wiper, 1 wiper felt, 8 
damper, 1 capping



SLUŽBY

Neprodáváme stroje, ale projekty. Z toho důvodu jsme vytvořili celou sérii balíčků služeb, abychom 
umožnili našim klientům růst.

SLUŽBY

Projekt Show-room pro plochy 40 - 60 m2 včetně grafických 
projektů. Projekt vybavení pro tematickou 
jednotku, reálný obraz a poskytnutí projektu, 
pokyny pro koordinaci prací.

Obrázkový katalog Digitální a papírový katalog složený ze 100 
předmětů v různých barvách, proveditelné 
soubory pro realizaci katalogových projektů, 
personalizace katalogu značkou a informacemi

Extra školení pro tiskový stroj Valjet Školení rozčleněné na 3+2 dny, doporučuje se 
toto školení absolvovat v rozmezí 30-45 dnů od 
standardního školení. Včetně vydání certifikátu 
o školení.

Školení pro grafickou stanici trvající 3 dny, 

které se provádí v sídle Ghelco před instalací 

stroje.

Základy Photoshopu pro generování 
proveditelných souborů, manipulace a korekce 
souborů dodaných zákazníky nebo získaných 
skenováním.

Výstavní stojan technických vzorků Stojan s interiérovými materiály (dřevo, sklo, 
hliník, kámen, mramor), včetně 40 vzorků o 
rozměrech 20x20 cm nebo 20x30 cm.

Databáze tiskových souborů pro výrobu 

vzorků

Soubory pro vytváření vzorků, prezentací, 
propagaci a podporu prodejní sítě. Celkem 10 
souborů s typologiemi přírodních textur 
(kámen, tkaniny, dřevo, kořenice, mramor) a 
různé grafiky.



GHELCOCREA

Portál umožňující stažení více než 100 grafik "ready to print",  katalog , který můžeme sdílet s celou

strukturou prodeje. Kolekce návrhů vytvořená uživateli našich systémů.

 
Vyhledávač, který identifikuje nejvhodnější design pro zákazníka, rendering,  který vytváří věrohodným

způsobem prostor, do kterého budou umístěny dveře.
 
Nejlepší designéři Valjet sdílí s ostatními členy naší "komunity", velmi užitečný nástroj, pro mnohé

každodenní, a to náhled, jak bude dekorace vypadat.

SERVIZI




