
Podążaj wraz z gwałtownie rozszerzającym się rynkiem
Zmienia się wszystko, co dotyczy rynku materiałów do dekoracji ścian — to transformacja napędzana 
przez cyfrowe technologie druku. Chodzi przede wszystkim o dostarczanie na rynek nowych, kreatywnych 
i modnych projektów. Dzięki wykorzystaniu druku cyfrowego jako uzupełnienia sprzętu analogowego 
możesz znaleźć się na czele tego rynku i oferować klientom dodatkową wartość. W przypadku wydruków 
cyfrowych nie trzeba martwić się, co się sprzeda, jak ograniczyć koszty magazynowe, zmniejszyć odpady 
i uprościć pracę. 

Dlaczego dokonywać zmian z firmą HP? Ponieważ razem możemy przewodzić i inspirować.

 
Przewodzić oznacza 
inspirować
Technologie HP Latex do cyfrowego drukowania tapet



Oferuj to, czego 
oczekują klienci

„Druk cyfrowy to doskonały sposób 
na zachowanie modnych wnętrz!”
— Jennifer Castoldi, Trendease International

„To nie są tapety naszych babć. 
To nowy rodzaj sztuki”.
— Joe Garcia, CEO i prezes, New Era Portfolio

Wykorzystaj ten moment i zaoferuj idealne rozwiązanie do druku — 
technologie druku HP Latex
Druk HP Latex staje się „technologią wyboru” przy dekorowaniu ścian, zapewniając narzędzia do 
projektowania, elastyczność przy tworzeniu grafik i uniwersalność zastosowań idealnie dopasowane do 
branży. Przyjrzyj się sukcesom naszych klientów — od projektu przez wydruk po instalację — i przekonaj 
się, jak ta sprawdzona technologia może pomóc Ci zdobyć przewagę w społeczności projektantów oraz 
zwiększyć zyski.
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Technologie drukowania HP Latex 
Printing to szeroka gama korzyści
Zbuduj własną kolekcję produktów i zaprojektuj przyszłość firmy 
z wykorzystaniem technologii druku cyfrowego HP Latex

Kolor 

Wybór nośnika

Innowacje

Korzystaj z unikatowych 
składników, aby zróżnicować 
ofertę:
• Nośniki wytłaczane, z teksturą, 

z metalicznym pokryciem — 
specjalne nośniki mogą stać się 
Twoją specjalnością

• Tradycyjna, stosowana 
w branży szerokość tapet 
nie jest już ograniczeniem

Od projektowania i produkcji po współpracę i marketing, 
technologia druku cyfrowego zmienia cały ten rynek:
• HP WallArt1 — twórz niestandardowe dekoracje ścian dzięki 

rozwiązaniu, które może całkowicie odmienić Twój sposób pracy

• Aplikacja na iPada HP WallArt1 — uzyskaj końcową akceptację na 
podstawie realistycznej wizualizacji końcowego projektu dzięki 
temu mobilnemu narzędziu do rozwoju biznesu

Rozwiąż problemy związane z 
ostateczną decyzją dotyczącą koloru 
i ustanawiaj trendy dzięki większej 
liczbie kolorów do wyboru:
• Wybieraj spośród wielu kolorów — ich 

liczba nie jest już ograniczeniem
• Zaskocz klientów gładkimi gradientami 

w szerokiej gamie kolorów
• Uwypuklaj kolory — druk cyfrowy 

pozwala uzyskać specjalne efekty na 
wydrukach wykonanych przy użyciu 
sprzętu analogowego

• Automatyczne przygotowanie kolorów 
ułatwia reprodukowanie kolorów i 
kolekcji 

1 Rozwiązanie wymaga konta usługi HP WallArt, połączenia internetowego oraz podłączonego urządzenia umożliwiającego korzystanie z internetu. Więcej informacji można znaleźć na stronie hpwallart.com.

Jeden do wielu

Projekt

Jedynym ograniczeniem 
jest Twoja wyobraźnia:
• Twórz luksusowe kolekcje 

z najwyższej półki

• Uwolnij się od ograniczeń 
powtarzanych wzorców

• Projekty, obrazy 
fotograficzne, grafika — 
również klasyczna — to jest 
właśnie twórcza swoboda

Druk cyfrowy ułatwia tworzenie 
indywidualnych dekoracji wnętrz przy 
wysokich marżach:
• Dostosowuj i osiągaj doskonałe dopasowanie 

z innymi elementami wnętrza

• Zaprojektuj niepowtarzalną ścianę — 
prawdziwe dzieło sztuki

• Twórz indywidualne dekoracje — 
uchwyć trend 

• Masowe dostosowywanie dla rynków 
wysokonakładowych, takich jak obiekty 
turystyczne
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Wydrukowano na urządzeniu cyfrowym HP Indigo. 

250
Euro-rolek dziennie2

Do

Urządzenie HP Latex 3000

Bez magazynowania Bez odpadów Bez kosztów 
początkowych
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Zastosuj nowe równanie 
ekonomiczne — i uzyskuj wyższe 
marże
Druk cyfrowy HP Latex pomoże przekształcić okazję w zysk

Na przykład urządzenie HP Latex 3000 umożliwia całkiem nowy sposób 
prowadzenia działalności:

Dowiedz się więcej na stronie  
hp.com/go/latex

• Wyprodukuj na żądanie jedną rolkę, 1000 rolek, a nawet więcej. Wybór nie dotyczy już wysokich kosztów 
magazynowych i ogromnych składów

• Możesz teraz wyeliminować bardzo wysokie koszty początkowe i osiągać zysk od pierwszej wydrukowanej rolki

• Możesz zmienić rzeczywistość, eliminując odpady nośników i atramentu. Przy druku cyfrowym nie ma właściwie 
żadnych odpadów

• Twórz kolekcję w ciągu dni, a nie miesięcy — szybkie przejście od etapu projektowania do produkcji i sprzedaży 
może przekładać się na zmniejszenie ryzyka i więcej kolekcji w ciągu roku

Analiza pokazuje, że ekonomiczne aspekty rozwiązań druku cyfrowego 
HP Latex do dekoracji ściennych są niezwykle atrakcyjne.

Nowe równanie ekonomiczne

2 Rozmiar rolki Euro to 5,3 m2 (57 stóp2).
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