Pronájem fototiskáren a minilabů
Díky dlouholetému vývoji a praxi v oblas� řešení výroby fotograﬁí ekonomickou
a ekologickou cestou, má společnost FOMEI se svým řešením µLAB
co nabídnout. Již v roce 2005 na výstavě Interkamera získala naše společnost
ocenění „Inova�vní řešení“ za tehdy první prototyp �skového systému µLAB.
Společnost FOMEI je tak průkopníkem suchých minilabů v Česko-Slovensku.
Také díky těmto úspěchům jsme se stali zástupci světových značek jako je DNP
nebo EPSON. V tomto katalogu tak naleznete to nejlepší, co přináší svět zpracování
fotograﬁí ve 21. stole�.

ODBORNÉ ZNALOSTI a SERVIS

150 000 m2 FOTOMATERIÁLŮ SKLADEM

Informace o produktech z katalogu.
Tisková řešení na míru, individuální nabídky.

ATRAKTIVNÍ FINANCOVÁNÍ

Pronájem fototiskáren a minilabů

pronajímané zařízení

popis

Kč bez DPH /měsíc

str.

EPSON SL-D1000 + PC/sw

produkční inkjet fototiskárna

5000,- /měsíc

3

FOMEI TRIO + PC/sw

suchý DS minilab

5000,- /měsíc

4

EPSON SC-P9500 + sw MIRAGE

fototiskárna - max. šíře 111,8 cm

6000,- / měsíc

5

EPSON SC-P20000 + sw MIRAGE

fototiskárna - max. šíře 162,5 cm

10000,- /měsíc

6

DNP RX1HS, DS620, DS820

DS tiskárny ke krátkodobému zapůjčení

3000,- /týden nebo 5000,- /měsíc

7

FOMEI RENTAL:
• vlastníkem zařízení je FOMEI s.r.o.
• minimální doba pronájmu – 6 měsíců
• maximální doba pronájmu – 4 roky
• po celou dobu pronájmu ručí a servis provádí FOMEI s.r.o.
• doprava, instalace a zaškolení je zdarma
• zákazník nakupuje spotřební materiál skrze své B2B přihlášení na www.fomei.com
• možnost odkoupení zařízení za dohodnutou cenu během nebo po skončení pronájmu
• krátkodobé zapůjčení DNP tiskáren – 1 měsíc nebo 1 týden
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FOMEI s.r.o. nabízí kromě prodeje technologií a spotřebního materiálu pro tisk fotografií také pronájem
fototiskáren a minilabů. V nabídce FOMEI RENTAL najdete technologie pro inkoustový i sublimační fototisk,
velkoformátové fototiskárny, minilabové systémy i řešení pro okamžitou a event fotografii.

EPSON SureLab D1000

+
6-ti inkoustový minilab / fototiskárna pro výrobu fotografií od formátu 9x13 do 21x100 cm

cena pronájmu

sestava zahrnuje:

5 000 Kč bez DPH /měsíc

• fototiskárnu EPSON SureLab D1000
• výkonný počítač + kalibrovaný monitor
• sw ONE PRINT

Informace o pronájmu:
• minimální doba pronájmu – 6 měsíců
• maximální doba pronájmu – 4 roky
• kdykoliv možnost odkupu zařízení

• včetně dopravy, instalace, kalibrace a zaškolení
• po celou dobu pronájmu je zařízení v záruce
a servis provádí FOMEI
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• archivační inkousty EPSON UltraChrome D6r-S s kapacitou 250 ml / cartridge
• šíře tisku 89, 102, 127, 152, 203, 210 mm, volná délka tisku až do 100 cm
• bohatá nabídka potisknutelných médií (RC média, prémiová PE média, výtvarnický mat, luxusní metalický lesk)
• kapacita výroby až 360 fotografií 10x15 cm za hodinu – spojením více jednotek lze kapacitu výrazně navyšovat
• prostorově nejúspornější minilabové pracoviště
• příklad výrobních nákladů: 9,90 Kč bez DPH za fotografii A4 na prémiovém RC papíru 265 gsm
• knihovna ICC profilů médií FOMEILAB

FOMEI TRIO
POWERED BY

DS PRINTERS

+

Termosublimační minilab v nové verzi s tiskárnami DNP DS620 a DS820, kromě klasických formátů (9x13-20x30 cm) umožňuje výrobu i panoramatických fotografií až do velikosti 20x80 cm.

cena pronájmu

sestava zahrnuje:

5 000 Kč bez DPH /měsíc

• 2x tiskárnu DNP DS620 a 1x tiskárnu DNP DS820
• výkonný počítač + kalibrovaný monitor
• sw ONE PRINT

Informace o pronájmu:
• minimální doba pronájmu – 6 měsíců
• maximální doba pronájmu – 4 roky
• kdykoliv možnost odkupu zařízení

• včetně dopravy, instalace, kalibrace a zaškolení
• po celou dobu pronájmu je zařízení v záruce
a servis provádí FOMEI
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• tři samostatné tiskové dráhy (= lze vyrobit více formátů v jedné zakázce)
• šíře tisku 127, 152, 203 a 210 mm
• klasické, čtvercové i panoramatické formáty
• čtyři různé povrchy fotografií bez výměny médií
• kapacita výroby 400 a více fotografií 10x15 cm za hodinu
• jednoduchá a pohodlná obsluha
• bezúdržbový provoz

EPSON SureColor P9500

+
Kalibrovaná fototiskárna 111,8 cm SureColor P9500 pro nejkvalitnější tisk uměleckých děl,
fotografií a pláten

cena pronájmu

sestava zahrnuje:

6 000 Kč bez DPH /měsíc

• fototiskárnu EPSON SureColor P9500
• tiskový sw MIRAGE
• knihovna médií FOMEI a Hahnemühle

Informace o pronájmu:
• minimální doba pronájmu – 6 měsíců
• maximální doba pronájmu – 4 roky
• kdykoliv možnost odkupu zařízení

• včetně dopravy, instalace, kalibrace a zaškolení
• po celou dobu pronájmu je zařízení v záruce
a servis provádí FOMEI
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• nový systém 12 pigmentových inkoustů UltraChrome PRO12 - dosud nejširší barevný prostor
		
+ zdokonalený tiskový mód pro lesklá a metalická média
• velkoobjemové zásobníky inkoustů á 350 a 700 ml
• nejrychlejší fototiskárna 111,8 cm na současném trhu
• tisk na fotografická i umělecká inkjet média vč. pláten ve formátech od listu A4 po roli šíře 111,8 cm
• kompletní knihovna kalibrací pro média FOMEI a Hahnemühle
• žádaný tiskový sw MIRAGE součástí – nejsnazší a nejpřesnější tisk

EPSON SureColor P20000

+
Kalibrovaná fototiskárna 162,5 cm SureColor P20000 pro nejkvalitnější tisk uměleckých děl,
fotografií a pláten

cena pronájmu

sestava zahrnuje:

10 000 Kč bez DPH /měsíc

• fototiskárnu EPSON SureColor P20000
• tiskový sw MIRAGE
• knihovna médií FOMEI a Hahnemühle

Informace o pronájmu:
• minimální doba pronájmu – 6 měsíců
• maximální doba pronájmu – 4 roky
• kdykoliv možnost odkupu zařízení

• včetně dopravy, instalace, kalibrace a zaškolení
• po celou dobu pronájmu je zařízení v záruce
a servis provádí FOMEI
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• systém 10 pigmentových inkoustů UltraChrome PRO = nejlepší volba pro fotografa či výtvarného umělce
		
- nejvyšší hustota zčernání na světě
• velkoobjemové zásobníky inkoustů á 700 ml
• nejrychlejší fototiskárna na současném trhu
• tisk na fotografická i umělecká inkjet média vč. pláten ve formátech od listu A4 po roli šíře 162,5 cm
• kompletní knihovna ICC profilů médií FOMEI a Hahnemühle
• žádaný tiskový sw MIRAGE součástí – nejsnazší a nejpřesnější tisk

Krátkodobé zapůjčení tiskáren DNP

DS-RX1(HS)

DS620

DS820

formát médií

10x15, 13x18, 15x20 cm

10x15, 13x18, 15x20, 15x23 cm

20x25, 20x30 cm, A4

rychlost tisku

240 fotografií 10x15 cm /hod
15 s /foto 10x15 cm

400 fotografií 10x15 cm /hod
9 s /foto 10x15 cm

100 fotografií 20x30 cm /hod
37 s /foto 20x30 cm

typ médií

Standard Digital ~ 205 g/m2
Perforated

Premium Digital ~ 230 g/m2
Super Matte
Metallic
Sticker
Perforated

Standard Digital ~ 205 g/m2
Pure Premium ~ 230 g/m2
Metallic

ovladače

Windows, Mac OS

Windows, Mac OS

Windows, Mac OS

rozhraní

USB 2.0

USB 2.0

USB 2.0

cena zápůjčky

5 000 Kč bez DPH /měsíc

3 000 Kč bez DPH /týden

Podmínky:
• možná doba zápůjčky 1 týden nebo 1 měsíc

• povinný nákup 1 balení spotřebního materiálu
• složení vratné kauce v hodnotě tiskárny
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Parametry tiskáren pro krátkodobé zapůjčení

ODBORNÉ ZNALOSTI a SERVIS

150 000 m2 FOTOMATERIÁLŮ SKLADEM
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Informace o produktech z katalogu.
Tisková řešení na míru, individuální nabídky.

Tomáš Rygl

Josef Duchoslav

+420 603 587 902

+420 603 476 589

rygl@fomei.com

duchoslav@fomei.com

Kalibrace a proﬁlace �skáren a monitorů.
Nastavení systémů správy barev �skových pracovišť.

Jan Kaiser

Marta Korbelová

+420 603 587 898

+420 734 798 313

kaiser@fomei.com

korbelova@fomei.com

Servis �skáren a služby technického charakteru.
Díky dlouholetému
vývoji a praxi v oblas� řešení výroby fotograﬁí ekonomickou
Libor Hnízdo
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tak průkopníkem suchých minilabů
v Česko-Slovensku.
Také díky těmto úspěchům jsme se stali zástupci světových značek jako je DNP
nebo EPSON. V tomto katalogu tak naleznete to nejlepší, co přináší svět zpracování
fotograﬁí ve 21. stole�.
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