r o g a c

sitotiska,
tamponskega tiska,
laserskega graviranja ter
čiščenja površin s plazmo in/ali z vodo.
Prodaja strojev in pomožnega materiala iz področja

Rogač plus smo utečena ekipa, pri kateri lahko na enem mestu dobite opremo za pripravo površin,
sitotisk, tamponski tisk, lasersko graviranje in digitalni tisk. Za vas znamo izbrati pravo opremo
preverjenih proizvajalcev, ki jo zmoremo hitro in učinkovito servisirati. Od nas dobite pravo
opremo; naše bogate praktične izkušnje in stalna podpora pridejo zraven. Specializirali smo
se na vrhunske celovite rešitve, ki omogočajo vam, našim kupcem, doseči in preseči zadane cilje.

Naš prodajni program
TAMPOPRINT
Stroji za tamponski tisk nemškega proizvajalca Tampoprint.
S Tampoprintovimi stroji boste prihranili čas in material! Tampoprintov Sealed Ink Cup 60 imamo v
hiši in vam ga z veseljem brezplačno posodimo za 14 dni, da se o naši trditvi prepričate sami.
Za vas imamo stalno in raznoliko zalogo Tampoprint:
• tamponov,
• barv in dodatkov za barve,
• klišejev različnih velikosti in izvedb, nožev in številnih drugih pomožnih izdelkov.

www.tampoprint.de

PLASMATREAT
Stroji za pripravo površin z Openair® (atmosfersko) plazmo nemškega proizvajalca Plasmatreat
s katerimi boste lahko površine sestavnih delov vaših izdelkov: razmastili, očistili, razelektrili/
aktivirali/odstranili sloj ali oslojili. V hiši imamo stalno Openair® napravo, s katero lahko testno
obdelamo površine vaših izdelkov pri nas in/ali v vaši proizvodnji.

www.plasmatreat.de

SLE
Stroji za odstranjevanje nečistoč (npr. olj ali emulzij izsekovalnih orodij) iz površine kovinskih in drugih
izdelkov. S čistimi izdelki bodo vaši nadaljnji procesi – lepljenje, oslojevanje, varjenje, … zanesljivejši
in trajnejši. V večini primerov lahko izdelke očistimo le z demi vodo v zaprtem sistemu z recirkulacijo –
brez pomoči kemikalij. Stroje lahko vključite v proizvodno linijo in čiščenje izvajate in-line.

www.sle-eletronic.com

SPS TECHNOSCREEN
Z SPS-Technoscreen cilindričnimi sitotisk stroji boste lahko zelo hitro (do 4.000 odtisov/h) v tehniki
sitotiska potiskali ali dotiskali (dodali vrednost) pole različnih materialov – od papirja do raznih folij, od
preslikačev do tiskanih vezij, embalaže, ID kartic …

www.sps-technoscreen.com

ROKUPRINT
Rokuprint univerzalni stroji za sitotisk na vse materiale izdelkov različnih oblik: ravni, cilindrični,
konični, kegljasti, …
SD05 – manjši model Rokuprint stroja z vso opremo imamo v hiši in vam ga z veseljem brezplačno
posodimo za 14 dni, da ga lahko sami preizkusite.

www.rokuprint.com

ISIMAT
ISIMAT stroji za industrijski sitotisk neposredno na različne tridimenzionalne izdelke.
www.isimat.de

MACDERMID
MacDermid Autotype emulzije, kapilarni filmi in pomožna sredstva za pripravo sit angleškega
proizvajalca izdelkov za pripravo sit s 140 leti izkušenj.
MacDermid CPS učinkovita in okolju prijazna sredstva za čiščenje in pripravo sit.

www.macdermid.com

PRINTCOLOR
Printcolor barve za sitotisk priznanega proizvajalca iz Švice.
Solventne barve velike biljance, UV barve, barve za številne posebne efekte.

www.printcolor.ch

ALFALAS
Stroji za lasersko graviranje nemškega proizvajalca Tampoprint. Z njimi lahko kar se da ekonomično
in kakovostno gravirate klišeje, izdelke „day and night design-a“, nalepke, sanitarne armature, gospodinjske
aparate, itd.

www.tampoprint.de

BELTRON
Beltron stroji za osvetljevanje in sušenje sit, ter UV sušilni tuneli.

www.beltron.de

SIGNTRONIC
Stroji za osvetljevanje velikih in manjših sit neposredno iz računalnika - brez repro filmov in brez osvetljevalke
sit!
Z emulzijo oslojeno sito vstavite v StencilMaster CtS, ta prevzame iz PC-ja vašo datoteko z motivom resolucije
do 2400x2400 dpi in z njo sito osvetli. Sito za tem le še razvijete z vodo kot po klasičnem osvetljevanju sit.

www.sign-tronic.ch

TAS
TAS avtomatski stroji za večbarvni sitotisk tekstilnih izdelkov.
S TAS-om se boste zelo hitro naučili rokovati in z njim boste imeli zelo nizke tekoče stroške, saj so vsi
stroji robustne gradnje in zelo trpežni.

www.tasinternational.com

KORNIT
Kornit 931, 932 in 933 industrijski digitalni tiskalniki tekstilnih izdelkov izraelskega proizvajalca
Kornit. S Kornit digitalnim tiskalnikom boste lahko tiskali svetle in temne izdelke.
Barve so na vodni osnovi in z njimi lahko za izdelke dobite Oeko-tex certifikat – tiskali boste lahko
tudi na otroška oblačila!

www.kornit-digital.com

RUTLAND
RUTLAND racionalni električni tekstilni sušilni tuneli in pametni vmesni sušilci.

www.rutland.de

GRÜNIG
GRÜNIG stroji za napenjanje, oslojevanje in čiščenje sit švicarskega proizvajalca s 40 leti izkušenj.

www.grunig.ch

TRANSMATIC
Preše za tekstil priznanega italijanskega proizvajalca Transmatic – veliko različnih modelov in zelo
dobro razmerje cena/kakovost.

www.transmaticsrl.com
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