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Pressline toimittaa Azon-UV-neliväritulostimen Illbyplast:lle

Kihniö 27.9.2013: AB Illbyplast Oy ja Pressline Oy ovat sopineet Azon UV-
neliväritulostimen toimittamisesta Ilbyplastin Illbyssä (Ilola) olevaan 
tuotantolaitokseen. Azon UV-tulostimella voidaan tulostaa erittäin korkealaatuisia 
nelivärikuvia erinomaisella liuotin- ja kulumiskestävyydellä vaihteleville alustoille ja 
3D-esineille, mm puu, keramiikka, muovi, kivi, paperi jne. - alusta voi olla pehmeä tai 
karhea, tasainen tai taitettu ja korkeudeltaan jopa 100mm. Tulostin on varustettu 
LED-UV-lampuilla, jotka ovat tunnettuja UV-kovetus-luotettavuudestaan ja otsoni-
vapaasta rakenteestaan.

Illbyplast aikoo käyttää Azon UV-tulostinta omien muovituotteidensa (mm 
turvaleikkurit) logopainatukseen. Uuden korkeanlaatuisen tulostimen ansiosta yhtiö 
aikoo laajentaa ja tarjota tulostin- ja painatuspalvelua alihankintana muille yrityksille 
ja yksityisille henkilöille. 
Tulostimella on tarkoitus osittain korvata nykyinen tampopainatus. Nykyaikaiset 
monivärilogot antavat UV-tulostimelle etulyöntiaseman.  
”Vertasimme eri tulostinvaihtoehtoja ja teimme myös testitulostuksia. Azon-UV-
tulostimen korkea laatu vakuutti meidät, että laite on paras meidän tarpeisiimme. Se 
antaa meille joustavuutta tuotannossa, pienentää kustannuksia ja mahdollistaa aivan 
uudenlaisen korkeanlaatuisen logopainatuksen” toteaa Peter Boije af Gennäs, AB 
Illbyplast Oy:n toimitusjohtaja.

AB Illbyplast Oy on vuonna 1975 perustettu teknillisiin tuotteisiin erikoistunut 
muovipuristamo. Yhtiö valmistaa kaikenlaisia muovituotteita eri käyttötarkoituksiin, 
painoltaan 0 - 0,5 kg ja on erikoistunut erityisesti erilaisten turvaleikkureiden ja 
turvaveitsen valmistukseen ja maahantuontiin. Yhtiö on Pohjoismaiden suurin 
turvaleikkureiden valmistaja. Leikkureiden valmistus alkoi jo vuonna 1990 ja siitä 
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lähtien tuotteita on jatkuvasti kehitelty. Turvaleikkureita myydään Pohjoismaissa ja 
Europpaan. Lisätietoa yrityksestä löydätte Internetistä osoitteesta: 
http://www.illbyplast.com/

Azonprinter on v. 1991 perustettu kroatialainen digitaalitulostimiin erikoistunut yritys. 
Yhtiöllä on yli 20 vuoden kokemus digitaalitulostimista ja yli 10 vuoden kokemus 
tulostamisesta kiinteille pinnoille. Azon-tulostimet tarjoavat monia merkittäviä etuja 
verrattuna kilpailijoihin ja perinteisiin painatustekniikoihin; esim. alhainen 
energiankulutus, korkealaatuinen ja kulutuskestävä tulostusjälki sekä vähäinen 
huollontarve.

Pressline Oy on paino- ja pakkausteollisuuden asiakkaita palveleva 
maahantuontiyritys, jonka edustamia merkkejä ovat Azonin lisäksi mm Q.I.Press 
Controls, Harland Simon ja Schur. Yhtiö edustaa laadukkaita ratkaisuja, jotka auttavat 
asiakkaita parantamaan tuotantonsa tehokkuutta ja laatua. Lisätietoa yrityksestä 
löydätte Internetistä osoitteesta: http//www.pressline.fi
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