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Haaste
Perheyritys Urlichs & Pape keskittyy tarrojen tuotantoon ja
jatkokäsittelyyn, johon kuuluvat numerointi, rei'itys, korkopainatus,
stanssaus, nuuttaaminen ja laminointi.
Urlichs & Pape menestyi vuosikymmenien ajan tulostamalla
tarroja arkkimateriaaleille käyttäen offset-paperia, liimapaperia ja
tarrapaperia. Toimitusjohtajat Ulrich Peters ja Wolfgang Hohgardt
lisäsivät palveluvalikoimaan lämpösiirtotulostukseen perustuvan
tarrarullatuotannon. Työssä käytettiin valmiiksi rei'itettyjä
materiaaleja, joille tulostettiin vain mustavalkoisena, eikä tulosteisiin
voinut tehdä juurikaan muutoksia.
Ajan myötä asiakasmäärä pieneni, koska moni asiakas siirtyi
käyttämään omia tarratulostusratkaisujaan. Tästä syystä Urlichs &
Pape päätyi hakemaan ratkaisua, jonka avulla yritys voisi tuottaa
värillisiä tarroja.

"Offset-painaminen ei enää täytä nykypäivän
tarratulostustarpeita. Tässä kohtaa OKIn tarratulostimen
vahvuudet nousevat esiin."
Ulrich Peters, toimitusjohtaja, Urlichs & Pape

Urlichs & Pape
Urlichs & Pape on vuonna
1928 perustettu painoalan
perheyritys. Saksan Aachenissa
toimivalla yrityksellä on
vuosien kokemus perinteisestä
offset-painamisesta ja kirjojen
painamisesta. Sen erikoisalaa
on tarrojen tuotanto ja
jatkokäsittely. Jotta asiakkaille
voidaan tarjota erilaisia
palveluita, Urlichs & Pape
investoi säännöllisesti uusiin
tulostus- ja käsittelytekniikoihin
300 m2:n tiloissaan.

Urlichs & Pape GmbH:n toimitusjohtajat Ulrich Peters ja Wolfgang Hohgardt ovat todella tyytyväisiä viisivärisen OKI Pro1050
-LED-tarratulostimen laatuun, käyttäjäystävällisyyteen ja helppokäyttöisyyteen.

Ratkaisu
Perusteellinen markkina-analyysi paljasti,
että tarratulostussegmentissä oli merkittäviä
kasvumahdollisuuksia. Urlichs & Pape päätyi
tarkan laitearvioinnin perusteella OKIn viisiväriseen
digitaaliseen Pro1050-LED-tarratulostimeen
ja digitaaliseen UniNet iColor LF700+
-viimeistelyjärjestelmään. Tällä yhdistelmällä
yritys voi tulostaa korkealaatuisia väritarroja ja
jatkokäsitellä niitä tehokkaasti.

Urlichs & Papen tiimiä tuki ratkaisukumppani
Faber, joka oli vastuussa asennuksesta,
valmistelusta ja koulutuksesta. Ulrich Petersin
mukaan käyttökoulutusta ei juurikaan tarvittu.
"OKIn ratkaisu on erittäin helppokäyttöinen.
Tulostusmuotojen ja -materiaalien vaihtaminen on
helppoa ja nopeaa, seuraavan työn voi aloittaa jo
kolmessa minuutissa," Ulrich Peters kertoo. "Koska
osasin jo käyttää Illustratoria ja InDesignia, pystyin
käyttämään uutta järjestelmää kahden päivän
koulutuksella."

"OKIn Pro1050 on todella hyvin suunniteltu ja
kehittynyt järjestelmä, joka yhdessä UniNetviimeistelijän kanssa takaa saumattoman ja sujuvan
tuotannon – parhaalla mahdollisella laadulla,"
sanoo Urlichs & Papen toimitusjohtaja Ulrich
Peters. "Eri materiaalityyppien rullat ovat riittoisia
ja ne voi vaihtaa nopeasti."

OKIn älykkään ratkaisun ansiosta Urlichs & Pape
voi nyt tulostaa useille erilaisille materiaaleille:
päällystämättömälle, kiiltävälle ja teksturoidulle
paperille sekä synteettisille materiaaleille, jotka
voivat olla läpinäkyviä, läpikuultavia, valkoisia tai
värillisiä.
Viidentenä värinä käytettävä valkoinen tarjoaa uusia
mahdollisuuksia tarratulosteiden suunnitteluun.
Valkoista voidaan käyttää läpinäkyvillä pinnoilla
taustavärinä. Lisäksi sillä voidaan luoda huomiota
herättäviä kuvioita värillisille tai metallinhohtoisille
pinnoille.

OKI Pro1050:n käyttöönotto ja käyttö on helppoa.

Viisivärinen OKI Pro1050 -LED-tarratulostin

"Tämän ratkaisun tärkein etu on se, että meidän
ei tarvitse enää hankkia valmiita materiaaleja tai
rei'itystyökaluja," Ulrich Peters sanoo. "Tietyille
tarratyypeille voi helposti luoda viimeistelijään
leikkauslinjan. Matriisi poistetaan, tuote leikataan
ja rullataan, ja saadaan kolme riviä yhteen. Tilaus
on valmis silmänräpäyksessä ja asiakas on taatusti
tyytyväinen."

"OKIn ratkaisu on
helppokäyttöinen.
Tulostusmuotojen ja
-materiaalien vaihtaminen
on helppoa ja nopeaa,
seuraavan työn voi aloittaa
jo kolmessa minuutissa."
Ulrich Peters, toimitusjohtaja,
Urlichs & Pape

Edut
OKIn viisivärisellä Pro1050-tarratulostimella
ja digitaalisella UniNet iColor LF700+
-viimeistelyjärjestelmällä Urlichs &
Papen työntekijät voivat helposti vaihdella
tulostusmateriaaleja.
Uuden tarratulostusjärjestelmän merkittävänä
etuna on tehokkuus. Lyhyemmässä ajassa voi
tuottaa paljon enemmän. Pienet tarraerät ovat
edullisempia ja niitä voidaan räätälöidä tarkemmin
asiakkaan tarpeiden mukaan.

Viisivärisen (CMYK + valkoinen) tulostuksen ansiosta Urlichs &
Papen tarrat erottuvat edukseen.

"Asiakkaat eivät enää nykyään halua käsiinsä
arkkeja, joista heidän on yksitellen irrotettava
joka ikinen tarra," selittää Ulrich Peters.
"Offset-painaminen ei enää täytä nykypäivän
tarratulostustarpeita. Tässä kohtaa OKIn
tarratulostimen vahvuudet nousevat esiin.
Rullatarrojen värit tulostuvat tasaisina ja
korkealaatuisina. Rullat siirtyvät tulostuksen
jälkeen viimeistelijään, jossa matriisit poistetaan
ammattimaisesti ja tarrat leikataan, erotellaan ja
kierretään uudelleen rullalle."
Faber GmbH:n toimitusjohtaja Timo Faber

Tulevaisuus
Viisivärisen tarratulostimen tarjoamien uusien
mahdollisuuksien myötä Urlichs & Pape voi
laajentaa palveluitaan uusille toimialoille ja
kasvattaa asiakaskuntaansa. Painotalo keskittyy
erityisesti aloille, joilla tarvitaan pieniä tarraeriä.
"Esittelimme tarjoamiamme mahdollisuuksia aluksi
laitevalmistajille, apteekeille, kultasepänliikkeille ja
kukkakaupoille," sanoo Ulrich Peters.

"Erityisen kiinnostavan asiakasryhmän muodostavat
leipomot ja konditoriat, joiden tuotteissa on lain
mukaan oltava merkittynä kaikki ainesosat.
Sama koskee teurastamoita, jotka tarjoavat
vakuumipakattua lihaa, unohtamatta purkeissa
ja tölkeissä myytäviä tuotteita. Näissä tuotteissa
on oltava selkeät tuotemerkinnät. Haluamme
laajentaa toimintaamme tarkkaan harkiten näille
erikoisaloille. Uskomme, että liiketoiminta kasvaa
ja tuottaa tarpeeksi suuria tilausmääriä, että
suuremman järjestelmän asennus kannattaa
alkuvaiheen jälkeen."

"OKIn Pro1050 on todella hyvin suunniteltu ja kehittynyt järjestelmä,
joka yhteistyössä UniNet-viimeistelijän kanssa takaa saumattoman ja
sujuvan tuotannon, parhaalla mahdollisella laadulla."
Ulrich Peters, toimitusjohtaja, Urlichs & Pape

Näytettävät kuvat ovat vain havainnollistamista varten, ja ne on otettu valokuvatietokannasta, eivätkä edusta organisaation tuotteita tai palveluita.
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