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Компетентен партньор

Фирма УЕБ ПРИНТ е компетентен партньор на индустрията за 
отпечатване или обозначаване на технически детайли. Основна 
област на приложение е отпечатването на пиктограми, 
пояснения или марка на производител, върху самите изделия. 
Там където съвременните технологии за конвеерно маркиране 
не могат да предложат достатъчно качество, ние можем да 
предложим пълнокачествен печат върху самите детайли. С това 
услугата по печат на технически детайли става част от веригата 
за производство и доставка на Вашето изделие или продукт.

Ценова ефективност

Много често сериите на произвеждани детайли са такива, че за 
производителят не е ценово ефективно да интегрира процесът 
на печат в своят собствен производствен процес. Еднаква 
степен на автоматизация за къси и дълги серии, може да е 
пожелателно, но в крайна сметка трудно да бъде оправдано от 
гледна точка на себестойност и амортизация на направената 
инвестиция спрямо единица произведена продукция. Особено 
това е валидно за къси и средни по размер производствени 
серии. Ние сме развили и продължаваме да развиваме 
собствено ноухау за автоматизиране и отпечатване на различни 
по дължина производствени серии, които да бъдат атрактивни 
за клиента, без необходимостта Вие да инвестирате и стотинка в 
автоматизацията или интеграцията на печатът във Вашият 
собствен производствен процес. Инвестиция която често 
многократно надхвърля възможностите за възвращаемост в 
рамките на животът (или общата бройка отпечатани) на самият 
продукт или изделие.



Резултати

Като част от веригата за производство и доставка на Вашият 
продукт, фирма УЕБ ПРИНТ напълно разбира значението на 
думите надеждност, прозрачност и компетентност. Можете да 
бъдете сигурни, че доверявайки се на нас за тази част от Вашият 
производствен процес, ще получите многократна 
възвръщаемост от икономия от инвестиции в 
производственият процес на сложни и скъпоструващи решения 
за автоматизация, неимоверната свобода да се концентрирате 
като предприятие върху това което правите най-добре. 
Удосовлствието от добре свършената работа и реализираната 
икономия.


