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Vill ni SPARA tid?
Få kontroll på SPILL & RENS?
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Jag beställer:
flatbed adaptor

Vinyl Remover VR15-85

Adaptor-85

Mediaroller-85

Vinyl Remover VR15-143

Adaptor-143

Mediaroller-143

Adaptor-170

Mediaroller-170

Vinyl Remover VR15-170

NYHET FRÅN
DANMARK
Nu är den äntligen här!
Maskinen som rensar spillet från det
du skär ut / plottrar eller print'n cut.
När du väl provat den så förstår man
inte hur man kunnat klara sig utan
den!!!

Table stand

www.vinylremover.com

Använd till olika folier:
Reflekterande, transfer, print’n cut – med eller utan laminat!

Undvik misstag!

Få kontroll på SPILL & RENS?

TILLBEHÖR:

flatbed adaptor

Produkt

Beskrivning

Vinyl Remover VR15-85

Arbetsbredd

850mm

Vinyl Remover VR15-143

Arbetsbredd

1430mm

Vinyl Remover VR15-170

Arbetsbredd

1700mm

Vinyl Remover rensar effektivt bort spillet från det som skurits ut med en skär plotter eller print'n cut.
Den är designad för att enkelt kunna stå på ditt arbetsbord för lätt användning eller förflyttning om
man önskar.
Arbetsbredden är upp till 1700mm.

Produkt

Beskrivning

Adaptor-85

Magnet adaptor för VR15-85

Adaptor-143

Magnet adaptor för VR15-143

Adaptor-170

Magnet adaptor för VR15-170

Magnetadaptor för Rolls Roller och andra flatbed laminatorer. En fästanordning som använder
kraftfulla neodymium utan användning av skruvar. 2 extra låsprofiler är inkluderade för att säkra
din Vinyl Remover tryggt mot bordet.

Vinyl Remover används genom en vev som man enkelt snurrar med ena handen. Den får jobbet
gjort på nolltid. Du kan till och med pausa mitt i ett arbete om något annat inträffar som du måste
ta hand om och sedan gå tillbaka och avsluta din rensning.

Produkt

Beskrivning

Mediaroller-85

För VR15-85

Mediaroller-143

För VR15-143

Mediaroller-170

För VR15-170

Media Roller kit monteras enkelt på baksidan av din Vinyl Remover. Vilket underlättar att arbeta
med dina större arbeten på rulle från din print- och eller plottermaskin.

Spara upp till

70%

i tid när du RENSAR VINYL

MADE IN DANMARK

Produkt

Beskrivning

Table stand

Passar alla
modeller

Table stand kit. För att enkelt kunna förflytta din Vinyl Remover mellen olika bordsytor.

Läs mer på: www.solfilmsprodukter.se

Alla priser exkl. moms och frakt och gäller år 2016. Vi reserverar oss för ev. prishöjningar

