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XENNIA SLUIT OEM-LEVERINGSOVEREENKOMST MET TECNO ITALIA
Xennia, 's werelds toonaangevend leverancier van industriële inkjetoplossingen, heeft
vandaag een overeenkomst aangekondigd met Tecno Italia voor de levering van digitale
inkjetprintoplossingen voor de Europese keramische industrie. Deze nieuwe OEMovereenkomst is voor Xennia van belang omdat deze zal leiden tot toename van de
verkoop van modules en inkten in een markt die gereed is voor digitale oplossingen.
Tecno Italia, toonaangevend leverancier van printsystemen voor de keramische industrie, zal de
technologie van Xennia voor digitale inkjetmodules implementeren in de keramische markt, die
momenteel gebruik maakt van traditionele zeefdruk. Xennia gaat Tecno Italia inkjetmodules en inkten
leveren voor de integratie in een nieuw systeem, gebaseerd op de bestaande keramische tegelprint-,
glazuur- en finishingsystemen van Tecno Italia.
‘Robuuste Xenjet inkjetmodules op grond van de bewezen inkjettechnologie van Xennia, helpen onze
OEM-partners betrouwbare inkjetprintoplossingen te configureren voor belangrijke industriële
printtoepassingen, zoals keramiek, glas en laminaat’, zegt Alan Hudd, managing director van Xennia.
‘Dit resulteert in lagere kosten, minder ontwikkelingsrisico’s en een kortere marktintroductietijd.
Xenjet inkjetmodules bestaan uit een complete reeks printmachines, vloeistofcontrollers,
onderhoudsunits en applicatie- en printsoftware. Wij bieden onze klanten, zoals Tecno Italia, ook
ondersteuning bij de integratie teneinde succesvolle implementatie van de oplossing te waarborgen’.
Valdo Elmetti, directeur van Tecno Italia, stelt: ‘De technologie achter Xenjet inkjetmodules is ideaal
voor ons eerste digitale product. De voordelen van digitale inkjetprintoplossingen voor Tecno Italia
zijn rendabele korte runs, lagere productiekosten en een snellere reactie op wensen van klanten.
Inkjet maakt het ook mogelijk om te printen op tegels met facetranden en ruwe structuren.
Tegelijkertijd kunnen ad random afbeeldingen eenvoudig op ongeëvenaarde kwaliteit worden
geproduceerd’. De Xenjet inkjetmodules zullen worden geïntegreerd in de huidige tegelprintframes
van Tecno Italia. Daardoor kunnen traditionele en inkjetprintunits worden gecombineerd en is een
flexibele, keramische tegelprintoplossing mogelijk. De XenInx Zirkon keramische inkt van Xennia
zorgt voor levendige kleuren, kent een goede temperatuurtolerantie en betrouwbare inspuiting.
De overeenkomst met Tecno Italia markeert de succesvolle toepassing van de bewezen
inkjetmoduletechnologie van Xennia voor de industrie wereldwijd. Deze technologie kan zorgen voor
lagere productiekosten, hogere productiviteit en een verbeterde respons op verzoeken van klanten.
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Xennia Technology ltd is een belangrijke drijvende kracht in de wereld van inkjetprinting, met
meer dan 14 jaar ervaring in de industriële inkjetindustrie. Als 's werelds toonaangevend leverancier
van industriële inkjetoplossingen heeft Xennia een revolutie teweeggebracht in verouderde
productieprocessen dankzij het ontwikkelen van betrouwbare inkjetproducten en -processen voor
markten als de textiel, keramiek, verpakkingen, productdecoratie, gezondheidszorg en
printelektronica. Oplossingen van Xennia omvatten onderzoek en ontwikkeling, printers en
printmodules, software en printvloeistoffen. Xennia heeft haar hoofdkantoor, R&D- en
productiefaciliteiten in Letchworth (Verenigd Koninkrijk) en regionale verkoopkantoren in de
Verenigde Staten van Amerika en China.
Voor meer informatie, zie: www.xennia.com
Koninklijke Ten Cate nv (TenCate) is een multinationale onderneming die textieltechnologie,
chemische processen en materiaaltechnologie combineert bij de ontwikkeling en productie van
functionele materialen met onderscheidende eigenschappen. De producten van TenCate worden
wereldwijd verkocht.
Systemen en materialen van TenCate zijn onder te verdelen naar vier toepassingsgebieden. Veiligheid
en bescherming; luchtvaart en ruimtevaart; infrastructuur en milieu; sport en recreatie. TenCate bezit
leidende posities in veiligheidsweefsels, composieten voor lucht- en ruimtevaart, antiballistiek,
geosynthetics en kunstgras. TenCate is genoteerd aan NYSE Euronext (AMX).
Xennia is een onderdeel van TenCate, het specialistische materialenbedrijf, met het hoofdkantoor in
Nederland, dat textieltechnologie combineert met chemische processen en materiaaltechnologie in de
ontwikkeling en productie van functionele materialen met onderscheidende eigenschappen. TenCate is
een wereldwijd opererend bedrijf met een omzet van circa € 1 miljard, beursgenoteerd op NYSE
Euronext (AMX).
Voor meer informatie, zie: www.tencate.com
Tecno Italia is als toonaangevende fabrikant gespecialiseerd in de productie van roterende en
verticale bedrukmachines, en is gevestigd in Formigine (Italië). Tecno Italia heeft een brede
productportfolio, dat print-, glazuur- en finishingsystemen omvat voor natte en droge toepassingen.
Voor meer informatie, zie: www.tecnoitalia.it

