OTS
Coldenhove Papier
ile birlikte.

Coldenhove Papier’in sizin
ve işletmeniz için neler
yapabileceğini

kendi gözlerinizle
görün.
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Coldenhove Papier Hakkında
Coldenhove Papier; Dijital Transfer Baskı Kağıdı sektöründe ürün lideri ve
Hollanda’daki en eski kağıt fabrikalarından bir tanesidir. 1661’de
kurulmuştur ve bir aile şirketi olarak üç asır boyunca aktif bir şekilde
çalışmaya devam etmiştir. 1998 yılında dijital sublimasyon kağıtlarının
ortaya çıkmasından beri Coldenhove Papier, yeniliğin önemli olduğu dijital
sublimasyon pazarında öncü bir role sahiptir.
Dijital sublimasyon transfer baskı belki de dijital grafik endüstrisinde son on
yıldaki en muhteşem yeniliktir. Bu teknolojinin sunduğu olasılıklar birçok
yeni uygulama çeşidini de beraberinde getirmektedir. Coldenhove
sublimasyon sistemleri her türlü deseni basma olanağı sunarak müşteri
gereksinimlerini karşılamayı mümkün kılar.
Coldenhove sublimasyon kağıtları ile ön işlem görmemiş polyester veya
polyester türevi ürünlere kolaylıkla ve ekonomik olarak baskı yapmak
mümkündür.
Coldenhove kağıtlarının kullanılması, kağıdın özel kaplaması sayesinde
mürekkep tüketimini azaltmakta, verimliliği artırarak üretim maliyetini
düşürmektedir.
Tekstil firmaları Coldenhove sublimasyon transfer kağıtları kullanarak kumaş
kolleksiyonlarında canlı renkler, tutarlı kalite ve üretim devamlılığı
sağlamaktadır.
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Coldenhove Transfer Kağıtlarının Avantajları
Parlak renkler için en yüksek mürekkep
transfer yüzdesi
Coldenhove patentli kaplaması sayesinde mürekkep tasarrufu sağlamaktadır. Bu patentli
özel kaplama, yüksek oranda mürekkep miktarının kağıttan salınarak kumaşa transferine
olanak sağlar.

Yüksek üretim etkinliği için en yüksek
verimlilik
Dijital sublimasyon teknolojisinin ortaya çıkışından beri üretim yapmakta olan Coldenhove
bu konuda piyasadaki en deneyimli ve tecrübeli kağıt üreticisidir.

Renk kalibrasyonu için tutarlı ürün kalitesi
Coldenhove’un sublimasyon kağıdı, tesislerinde bulunan fabrikada, %100 geri dönüşümlü,
FCS kalitesinde bir kağıt hamurundan üretilmektedir. Kağıt rulo boyunca baştan sona aynı
kalitededir. Böylece Coldenhove Papier, her bir üretim partisi için doğru ve aynı rengi
ortaya sunan benzeri görülmemiş bir tutarlılığı garanti edebilir.

Tutarlı renklerde ürün elde etmek için
sürdürülebilir baskı çözümü
Özel yüzeye sahip Coldenhove kağıtları %97 oranına kadar mürekkep transferine olanak
sağlar. Bu sayede atık oluşumu minimum seviyededir. Coldenhove sublimasyon kağıtlarının
Blue Sign ve Ökotex sertifikaları bulunmaktadır.
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ÜRÜNLERİMİZ
Jetcol®
Jetcol HTR, su bazlı mürekkep püskürtmeli yazıcılar için geliştirilmiştir. Dijital transfer
kağıdı için küresel standart olarak değerlendirilmektedir. Emsalsiz bir transfer
performansı, denge, renk gamı ve görüntü ayrıntısı sunar. Yedi farklı gramaj ve çok
sayıda rulo genişliğine sahip çeşitleri bulunmaktadır. Coldenhove Papier Jetcol HS
kağıdı yüksek hızda baskı için geliştirilmiştir. Jetcol HTR’nin mükemmel özelliklerini
benzersiz yüksek mürekkep emilimi ve hızlı kuruma nitelikleriyle birleştirmektedir ve
çok sayıda rulo genişlikleri mevcuttur.

Xtreme ®
Kyocera kafalı (Reggiani, MS) yeni nesil yazıcıların ve bunlara uygun sublimasyon
mürekkeplerinin piyasaya çıkması, sublimasyon kağıdı için yeni teknolojik
gereksinimleri de beraberinde getirilmiştir. Bu ihtiyaçlara cevaben, endüstrinin öncü
şirketleriyle yakın işbirliği içinde olarak özel bir kağıt türü olan, hızlı ve yüksek glikol
mürekkeplerine özel hazırlanan “Xtreme” geliştirilmiştir.
Ortaya çıkan sonuç, Kyocera kafaları kullanan çok hızlı yazıcılarda tercih edilen bir
kağıt olmuştur.

JET-X®
JET-X®, su bazlı sublimasyon mürekkepleri için Coldenhove’un kendi sublimasyon
baskı yüzeyi ve standart bir baz kağıdı özelliklerinin bir araya geldiği 57 g/m²’lik bir
kağıttır. Bu yenilik, neredeyse her türlü baskı işi için kullanılabilecek tek bir kağıt tipini
ortaya çıkarmaktadır. Bu kağıt, kullandığınız sublimasyon yazıcı tipi fark etmeksizin
moda uygulamalarının yanı sıra, ev mefruşatı ve spor giyim için de uygundur. JET-X®
ile baskı yaptığınız sürece, işin niteliğine göre kağıt değiştirmenize gerek yoktur.
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TEKSTİL UYGULAMALARI
Moda
Günümüzde moda sektöründe
kolleksiyonlar haftalarla ölçülebilecek
kadar kısa sürelerde yenilenmektedir.
Global üreticiler bu baş döndüren
hızdaki üretim süreçlerinde kalite ve
ürün tutarlılığını sağlamak için
Coldenhove ürünlerini tercih
etmektedirler.

Ev
Ev eşyası endüstrisinde çağdaş
trendlerden bir tanesi dijital
baskıdır. Dünya çapındaki baskı
firmalarının kullandığı kağıtlar belirli
kaliteyi sunmak zorundadır.
Coldenhove Papier yatak çarşafları,
yastıklar ve battaniyeler gibi
uygulamalar için çok çeşitte kağıtlar
sunmaktadır.

Spor Giyim
Spor giyim müşterilerinin aradığı canlı
renkler, kusursuz şekiller ve geometrik
desenler, Coldenhove kağıtları
üzerindeki özel kaplama sayesinde elde
edilebilmektedir. Bu teknoloji, spor
giyim müşterilerinin talep ettiği
gereksinimleri karşılamak için gerekli
olan yüksek mürekkep yükünün
transferini mümkün hale getirmektedir.

Reklam
Malzemeleri
Müşteriler parlak renkler ve ayrıntılı
baskılar isterken, endüstri düşük
maliyetler arzulamaktadır. Reklam
sektörünün bu ihtiyacı düşük üretim
maliyeti sunan Coldenhove ürünleri ile
sağlanabilmektedir. Coldenhove Papier,
ön işlem ve işlem sonrası olmadan daha
fazla polyester veya polyester karışımı
yüzeylerde 3,2 metre genişliğe sahip,
kullanıma hazır ve kolay baskı için
düşük miktarda sermaye ayrılmasını
sağlar. Coldenhove Papier, baskı
sürecini daha tutarlı hale getirerek
müşteri memnuniyeti sağlar.
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Patentli
Coldenhove
Sublimasyon
Transfer Kağıdı
Diğer
transfer Kağıtları
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Kaplama
Kağıt

Uyumlu yazıcılar

®
JETCOL

XTREME

JET-X

THE ORIGINAL

COMPETE WITH THE SPEED

BEST BALANCED

Farklı ihtiyaçlar için
geniş ürün çeşitliliği

Jumbo rulolar

Her türlü aplikasyon uyumlu

Yüksek kalite

Yüksek hız

Ekonomik üretim maliyeti

Küçük formatlı yazıcılar; Roland DGI,
Epson, Mimaki, Mutoh, vs.

Uyumlu Mürekkepler Su bazlı / Solvent

Ürün

Endüstriyel yazıcılar; Reggiani,
MS, vs.

Küçük formatlı ve endüstriyel
yazıcılar

Su bazlı

Su bazlı

JETCOL

JETCOL

JETCOL

JETCOL

JETCOL

HTR1000

HTR2000

HTR3000

HIGH SPEED

TA

XTREME

JET-X

66

70

95

95

85

66

57

81 cm
91,4 cm
111,8 cm
132 cm
155 cm
162 cm
190 cm
320 cm

111,8 cm
132 cm
162 cm

91,4 cm
108 cm
111,8 cm
132 cm
162 cm
190 cm
257 cm
320 cm

108 cm
111,8 cm
132 cm
162 cm

155 cm
162 cm
320 cm

111,8 cm
132 cm
155 cm
162 cm
190 cm
320 cm

Kağıt
Özellikleri
g /m 2
Mürekkep
yoğunluğu
Transfer oranı
Kuruma hızı
Ölçü

42 cm
61 cm
111,8 cm
132 cm
162 cm
190 cm
226 cm
257 cm
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Spor Giyim
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Reklam Malzemeleri
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Ev
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Moda
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OTS KAĞIT SARIM TESİSİ
Müşterilerimizden gelen talepler doğrultusunda 2014 yılında farklı müşteri taleplerini
karşılamak ve ihtiyaca yönelik ürün tedariği sağlamak için kurulan OTS Kağıt Sarım
Tesisi, 210 cm’e kadarki jumbo rulolardan istenilen ebatlarda kağıt sarımı ve kağıt
dilimleme hizmeti vermektedir.
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