
Rozwiązania druku OKI 
dla branży HORECA

Czy każda sekunda ma dla Ciebie znaczenie?

Pamiętaj, że współczesna drukarka ma być 
nie tylko ekonomiczna i gwarantować wysoką 
jakość druku, ale też stanowić sama w sobie 
wartość dodaną. 

Ta wartość, w zależności od potrzeb branży, 
to możliwość wydruków dowolnych ilości na 
żądanie w biurze, restauracji, czy recepcji.

Dzięki OKI i Koma Nord zaoszczędzisz czas 
i pieniądze.

Zobacz jak!

Jeśli tak, to nasze rozwiązanie będzie idealna 
dla Ciebie.



Samodzielnie drukuj wysokiej jakości materiały.

Wielozadaniowe, kolorowe urządzenia drukujące z serii C834 oraz 
wielofunkcyjne urządzenia MC853 gwarantują wysoką rozdzielczość 
i profesjonalną jakość drukowanych materiałów. 

Wszechstronna i elastyczna obsługa nośników druku sprawia, że 
urządzeń można używać do drukowania szerokiej gamy materiałów 
reklamowych, takich jak karty menu, banery, etykiety, naklejki, czy 
opaski eventowe.

Kompaktowe urządzenia wielofunkcyjne MC853 dodatkowo łączą 
funkcje kopiowania i skanowania, wysyłania faksu.

Oszczędzaj czas i drukuj samodzielnie.

DRUK W DRUKARNI
Czas potrzebny od 5 dni do 2 tygodni.

DRUK WEWNĘTRZNY „SIGNAGE”
Czas potrzebny od 1 godziny do 3 dni.

pomysł przygotowanie wydruk + 
ekspozycja

Drukarka OKI

drukarniapomysł przygotowanie dystrybucja ekspozycja



URZĄDZENIA DRUKUJĄCE OKI

Najmniejsze urządzenie kolorowe A3 na rynku. 

Drukuje ulotki, broszury, plakaty, banery, zawieszki na drzwi, 
opaski na rękę, karty menu i alkoholi.

Dzięki rozwiązaniom OKI zaoszczędzisz czas i uzyskasz jakość 
wydruku identyczną jak w drukarni. 



Drukuj na żądanie i reaguj na potrzeby Klientów.

Korzystaj z szerokiej gamy nośników marketingowych OKI.

Banery reklamowe to doskonała forma prezentacji produktów i usług. To 
także wpływ na uporządkowanie powierzchni reklamowych w obiekcie. 
Zadbaj o jakość drukowanych materiałów i popraw wizerunek firmy.

Dzięki drukarkom OKI, od ręki wydrukujesz banery do 1,3 metra na 
totemy stojące, naścienne lub podwieszane pod sufitem.

Totemy banerowe OKI sprawdzą się w każdej przestrzeni, zarówno 
wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektu.

ELEMENTY WYSTAWIENNICZE OKI - TOTEMY 
Wymiary: 30x90 cm; 30x120 cm; 30x141 cm; 30x162 cm

Rodzaje: wolnostojący metalowy, do podwieszenia pod sufitem, metalowy do 
zawieszenia na ścianie.

PAPIER BANEROWY OKI (40 arkuszy w paczce)

Wymiary: 210 mm x 900 mm; 297 mm x 900 mm; 297 mm x 1200 mm 

OPASKI EVENTOWE – praktyczne oznakowanie uczestników w czasie imprez 
integracyjnych, uroczystości rodzinnych, czy konferencji. 

WIZYTÓWKI – gotowy szablon A4, 50 arkuszy x 10 wizytówek 

Stwórz dodatkową ofertę dla Klientów B2B 
i zarabiaj na wydrukach marketingowych



Link do filmu:

Jak drukować własne banery reklamowe - rozwiązanie 
OKI C843 PS

www.komanord.pl

TEMPLATE MANAGER

Dzięki oprogramowaniu Template Manager 
samodzielnie przygotujesz i wydrukujesz 
materiały marketingowe bez konieczności 
zlecania ich na zewnątrz. 

Broszury, menu, ulotki, foldery, banery o długości
nawet do 1,2 m są teraz na wyciągnięcie ręki.

DARMOWE OPROGRAMOWANIE!

Zwiększaj sprzedaż i satysfakcję Klientów 
dzięki rozwiązaniom OKI 

Zapraszam do kontaktu.  

Krzysztof Zimnicki

Opiekun Handlowy

📱 +48 601 618 090

📧 krzysztof.zimnicki@komanord.pl

https://www.youtube.com/watch?v=FuMg5UORZG8
https://www.youtube.com/watch?v=FuMg5UORZG8
mailto:krzysztof.zimnicki@komanord.pl

