GRAVOGRAPH DK A/S - NYHEDSBREV MARTS 2016
Gravostyle 8 er tilgængelig nu!
Gravostyle 8 er den nye version af den unikke
software for laser og mekaniske graverings maskiner.
Velegnet for novice ligesom erfarne brugere,
brugere
softwaren der giver Dem mulighed for at få det mest mulige ud af deres udstyr.

Ønsker de at booste Deres forretning? Forenkle arbejdes trinene ved
graveringen? Eller gå til det næste niveau?
niveau
Her er 5 argumenter
er for at få Dem til at beslutte:
beslutte
Simplicitet
Let at forstå og anvende, udviklet til at være intuitiv og visuel. Stadig
adig nærmere
brugerens behov, uanset deres niveau.
niveau
Hastighed
Menuer, ikoner, værktøjs paneler,
paneler den dynamiske hjælp, alt er designet til at
udfylde deres behov, til at reducer
reduce deres lærings kurve.
Interaktivitet
Anbefaler parametre for deres materialer,
material
værktøj og features dedikerede
kerede til at
spare dem tid og materiale, alt direkte
dire
relateret til deres maskine.
Enestående
Matrix, Braille, foto gravering, streg kode, udskæring af printede medier og
endda 3D funktioner,, Gravostyle8 åbner nye døre og endda den til laseren ved
et klik.
Valg
Med 6 niveauer og dets mange valgmuligheder kan Gravostyle tilpasses til hver
enkelt bruger profil. Deres forretning forandres? Deres kunnen ligeså? Vælg at
opgradere til et andet niveau.
For yderligere information :
- Besøg vores hjemmeside : http://gravograph.dk/
- Se videoerne
- Download en brochure
- Sammenlign de forskellige niveauer

D A N M A R K

KAMPAGNE / PROMOTION - MARTS/APRIL 2016 !
Se vores kampagne på laser materialer og send os Deres ordre snarest!
snarest
Tilbud er gældende fra d.d. til 30.04.2016

Gravoply Ultra

Gravolase

Gravoflex

Gravoply laser

Flexilase

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 hele plader (610 x 1220 mm) – 12 % (kan ikke kombineres med andre rabatter)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 hele plader (610 x 1220 mm) – 16 % (kan ikke kombineres med andre rabatter)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30 eller flere hele plader (610 x 1220 mm) – 20 % (kan ikke kombineres med andre rabatter)

***************************************************************************

Benyt vores udskærings / Cut-to-Size
Size service
Spar
par tid og penge ved at bruge vores udskærings service.
Produktion af skilte //labels i henhold til Deres specifikation
ationer.
Vi tilbyder Dem:
•
•
•
•
•

•

Skilte /Labels fra følgende materialer:
materialer Resopal, ABS, Acrylic, Anodizeret
ret aluminum,
messing, rustfrit stål….. (identifikation, skilte, typeskilte m.m ...)
Specielle forme efter ønsket
ønske (rektangulær, cirkulær, oval, strimler,, specielle
speci
forme)
Færdiggørelse: med huller, runde hjørner, kantfræst, selvklæbende bagside mm....
mm.
Reversskilte i forskellige udførelse,
udførelse med forskellig fastholdelse nål, magnet m.m.
Dørskilte i messing, stål, plast med mere
Hundetegn, værktøjsmærker m.m....)
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