
Durst P5 TEX iSUB - süblimasyon baskı için bir 
devrim

Yenilikçi dijital baskı sistemleri ve yazılım çözümleri üreticisi 
Durst, P5 TEX iSUB'un piyasaya sürülmesiyle süblimasyon 
baskı alanında bir devrim gerçekleştiriyor. ISUB kısaltması 

"içeriden süblimasyon" anlamına gelir. Bu, bireysel çalışma 
adımlarını ortadan kaldırarak kullanıcı için kalite ve verimlilikte 

önemli bir artış sağlamaktadır.



Digital signage pazarı, görsel iletişimden tekstile kadar tüm 
uygulama alanlarında muazzam büyüme oranları 

gerçekleştiriyor. Keypoint Intelligence tarafından yapılan bir 
tahmine göre, 2017'den 2023'e kadar olan dönemde satış 
hacmi yüzde 60'ın üzerinde gerçekleşmesi beklenen artış 

mutlak rakamlara dönüştürüldüğünde, pazar küresel olarak 
2019'da yaklaşık 19,2 milyar dolardan 31,4 milyar dolara 

(2023) kadar büyüyecek.

Bu devam eden büyüme için, açık bir şekilde soft signage 
pazarı lehine konuşan bir dizi eğilim tespit edilebilir. Bunlar, 

su bazlı, kokusuz mürekkeplerin kullanımıyla çevre dostluğunu 
içerir. Diğer kullanıcı avantajları, lojistikte maliyet verimliliği 

ve düşük mürekkep tüketiminin yanı sıra hızlı proje 
uygulaması ve çok çeşitli uygulamaları içerir. Durst Group AG 
Satış Başkan Yardımcısı Christian Harder, Durst, 2010 yılından 

beri soft signage pazarında faaliyet gösteriyor ve Rhotex 
serisinden 250'den fazla sistemi dünya çapında pazara 

sunduklarını vurguluyor.



330 cm baskı formatı tam olarak kullanıldığında maksimum baskı 
hızı 383 m2/saat olup, tüm bu uygulama örnekleri verimli bir 
şekilde uygulanabilir. Multiroll seçeneği aracılığıyla iki roll'a erişim, 
pratikte değişen malzemeleri çok daha kolay hale getirir. Ek olarak, 
Dualroll seçeneği 1,6 metre genişliğinde iki roll'un basılmasına izin 
vermektedir. Durst P5 TEX'in bir diğer olağanüstü özelliği, 
malzemeleri dikmek için kullanılabilen entegre sonlandırma 
ünitesidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Performans: 380 m2 / saate kadar
Çözünürlük: 800 x 600 dpi
Damla boyutu modülasyonu: İkili
Baskı Kafaları: Ricoh Gen5
Standart renkler: Cyan, Magenta, Yellow, Black
Ek renk seçenekleri: Light Cyan, Light Magenta, Orange, Blue

BASKI MALZEMESİ ÖZELLİKLERİ

1 roll'da maksimum baskı genişliği: 3.470 mm
2 roll'da maksimum baskı genişliği (yan yana): 1.625 mm 
Maksimum roll ağırlığı (Alt / Üst Tek Rulo): Yaklaşık. 350kg 
Maksimum roll çapı (Alt veya Üst Konum): 350 mm
Maksimum roll çapı (Alt ve Üst Konum)
Üst Konum: 230 mm
Alt Konum: 350 mm
Maksimum roll çapı (Alt ve Üst Konum)
Üst Konum: 350 mm 
Alt Konum: 230 mm



MÜREKKEPLER

Yeni nesil dye-sub 
mürekkebimiz P5 SUBLIFIX, 
çok çeşitli Soft Signage & 
Kumaş uygulamaları için 
optimum performans sağlar:

- Geliştirilmiş renk gamı
- Canlı 4 renkli baskı
- Açık Renkler ve ek proses
renkleri mevcuttur
- Çift amaçlı içeriden
süblimasyon ve transfer baskı
için optimize edilmiştir
- Mükemmel kuruma
özellikleri
- Çok çeşitli polyester çeşitleri
- Temassız / damlamasız

YAZILIM

Durst Yazılımlarımız ile 
baskı üretimini ve 
süreçlerini verimli bir 
şekilde düzene koymayı 
sağlıyoruz:

> DURST SMART SHOP
> DURST WORKFLOW
> DURST ANALYTICS



ÖRNEK BASKILAR

GÖRSEL İLETİŞİM POP ve POS

ETKİNLİK ALANLARI & FUARLAR



ÖRNEK BASKILAR

İÇ DEKORASYON

MODA & SPOR GİYİM




