Vyzkoušejte si
řezačku Fotoba
Zdá se Vám milionová investice do řezačky Fotoba příliš vysoká a neefektivní?
Zkuste si odpovědět na následující otázky:
Řežete ročně více než 20 000 m2 potištěného materiálu?
Máte více než 50 % produkce čtvercového nebo obdélníkového formátu?
Potýkáte se s nárazovou produkcí?
Narážíte na častou chybovost a nespolehlivost v ručním zpracování?
Chcete ušetřit na svých nákladech a zároveň být rychlejší a konkurenceschopní?
Odpověděli jste alespoň na jednu otázku kladně? Pokud máte zájem o vyzkoušení a analýzu, pojďte si sami na
své zakázce vyzkoušet, zda by pro vás byla řezačka Fotoba přínosem.
V případě zájmu pište na techno@hsw.cz
ZDARMA vypracujeme analýzu Vašeho formátování zakázek
ZDARMA provedeme porovnání efektivity ručního řezání a zpacování na Fotobě
Pomůžeme Vám nastavit ořezové značky a parametry tisku pro ořez na Fotobě podle Vašeho zadání.
Vytištěnou roli odvezeme do HSW Signall, kde tisky na řezačce Fotoba XLD 170 naformátujeme. Z formátování
Vám pořídíme fotografie a video a spolu s rozřezanou zakázkou a statistikou času (řezání, nastavení) Vám je
pošleme zpět. Formátování se samozřejmě můžete zúčastnit osobně.
Druhou variantou je možnost fyzické zápůjčky řezačky XLD 170 přímo k Vám do firmy. Sami si
tak budete moci vyzkoušet na svých zakázkách a ve svém prostředí jak Vám Fotoba XLD 170 vyhovuje.
Pravidla zápůjčky naleznete na druhé staně letáku.

areál P3 Prague, hala D1, F. V. Veselého 2635/15, 193 00 Praha 9
tel.: +420 212 220 701 (Čechy), +420 212 220 702 (Morava)
prodej@hsw.cz, brno@hsw.cz, www.hsw.cz

Pravidla zápůjčky
řezačky Fotoba
Zapůjčení řezačky Fotoba na pět pracovních dní je ZDARMA
Zákazník hradí pouze dopravu (15 Kč/km) a instalaci a zaškolení obsluhy (15 000 Kč)
V případě, že se zákazník rozhodne si zařízení ponechat, jsou mu tyto prostředky odečteny formou slevy
„first try“ z ceny řezačky
V případě, že se zákazník rozhodne si stroj neponechat, jsou k nákladům na dopravu a instalaci ještě
připočteny paušální náklady na reinstalaci 5 000 Kč
Celkové náklady na vyzkoušení Fotoby XLD 170 ve vlastní firmě tak činí 4 000 Kč/den
Pro konkrétní informace pište na techno@hsw.cz
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