J-TECK
Tecnológicas
A J-TECK vem
apresentando a cada
ano o maior e melhor
desenvolvimento nas
suas tintas sublimáticas digitais. Com
o enfoque nestas tintas a J-Teck está
em constante aprimoramento do seu
produto para sempre trazer o mais
moderno e a melhor qualidade para
seus produtos.
Com o objetivo de disponibilizar
para o mercado mundial, a J-Teck
produziu uma tinta de excelência
para sublimação digital: na tinta
J-Next agregou as duas melhores
tecnologias (Nano e Cluster) para
oferecer cores fortes e vibrantes com
uma tinta mais fluida e pigmentos
iguais na sua formulação. Além
do mais, o laboratório da J-Teck
proporcionou uma fórmula que
permite maior rendimento do
produto e, assim, mais economia para
o cliente, porque a composição mais
fluida evita entupimento na cabeça
de impressão e possibilita imprimir
muito mais com 1 litro de tinta.

A missão da J-Teck é desenvolver
e oferecer um produto de qualidade
e tecnologia para que os seus clientes
consigam ter maior produção e
desenvolvimento e proporcionando
o melhor atendimento no mercado.
Além das tecnologias apresentadas
nos produtos da J-Teck, a empresa
possui em todos eles o lacre de
autenticidade – uma certificação
essencial para que o cliente reconheça
logo que está adquirindo produtos
J-Teck. [Observe nas embalagens e
informativos como identificar se você
esta adquirindo um produto original
J-Teck.]
J-Teck também é distribuidor no
Brasil das plotters de grande formato
e alta tecnologia de impressão D-Gen
e E-JET.

Black Aplikar, o aço escovado que o mercado quer,
agora disponível. Eis o vinil adesivo aço escovado black
para aplicações destinadas a causar grande impacto visual.
Esta aplicação de adesivo automotivo texturizado dá
sofisticação ao veículo diferenciando-o visualmente.
As padronagens da Linha Aplikar são produzidas sobre
vinil com tecnologia da Sansuy. Empresa 100% brasileira,
a Aplike Auto-Adesivos produz este tipo escovado
black para superfícies planas e lisas, sendo o produto
reposicionável com a garantia de aplicabilidade.
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Nas feiras têxteis e de comunicação
visual, a J-Teck está demonstrando
a eficiência dos equipamentos e
das tintas, tecidos e toalhas para
sublimação, além de lançamentos
como a SPECIAL BLACK, uma
tinta mais preta para alcançar
produtos que exijam mais preto, e a
J-CUBE, tinta sublimática digital
J-TECK para cabeças de impressão
Ricoh e Kyocera.
A equipe J-Teck de especialistas
ajuda você a converter a sua
máquina F6070 e F7070 para
utilizar a excelência das tintas
J-Teck.
J-Teck Global Tintas Digitais Ltda
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