
Uw onmisbare gids voor  
productpersonalisatie met UV-printen.
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4  Verbeeld. Realiseer. 
6   Laten we het hebben over UV-printen. 
8  Nieuwe ideeën. Nieuwe markten. Nieuwe materialen. 

Nieuwe klanten. 
10  Op zoek naar ideeën? Wij hebben er honderden. 
16  Van cadeauwinkels tot restaurants. Verover nieuwe 

markten. 
18  Print hier, daar, overal. 
20  Hallo. Wij zijn Roland. Ontdek het VersaUV LEF-gamma. 
22  Een UV-printer voor iedereen. Vind uw Roland LEF. 
24  Roland VersaUV LEF-12i. De perfecte start. 
26  Roland VersaUV LEF2-200. Een groeiend bedrijf. 
28  Roland VersaUV LEF2-300. Een groot bedrijf. 
30  Ontdek UV-inkt, ontdek innovatie. 
34  Roland VersaUV LEF in actie.



VERBEELD. 
REALISEER.
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50%
van de consumenten
gelooft dat 
gepersonaliseerde 
producten betere
geschenken
betekenen*

UV-printen is een van de meest flexibele 
en opwindende printprocessen en de 
toepassingen zijn bijna grenzeloos. Het is 
een van de interessantste technologieën 
waar personalisatie en maatwerk het beste 
werken. Cadeaus, gadgets, elektronica, 
keramiek, modeaccessoires, bewegwijzering 
en alles voor huis en interieur zijn slechts 
enkele van de sectoren waar de UV-toverstok 
wonderen verricht. Transformeer alledaags 
naar persoonlijk en het gewone naar 
buitengewoon. 

Digitaal UV-printen vereenvoudigt 
personalisatie en voldoet aan de toenemende 
vraag naar beperkte oplages van unieke 
en versierde producten. Uit de Deloitte 
Consumer Review*, samengesteld aan de 
hand van YouGov-onderzoek, bleek dat 
meer dan de helft van de ondervraagde 
volwassenen belangstelling toonde voor het 
kopen van op maat gemaakte producten 
of diensten - en bereid was daarvoor meer 
te betalen. De helft van de ondervraagden 
was ook van mening dat gepersonaliseerde 
gemaakte producten betere geschenken 
opleveren en meer dan 40% geeft er de 
voorkeur aan iets unieks te kopen.

De mogelijkheid om levendige kleuren direct 
op vrijwel elk object of oppervlak te printen 
- door het toevoegen van speciale effecten 

zoals reliëf, texturen, wit- en 3D-effecten - en 
de mogelijkheid om elk artikel individueel 
te personaliseren, betekent dat UV-
printen een interessante en winstgevende 
technologie is voor bewegwijzering, grafische 
producenten, reclamebureaus, ontwerpers, 
detailhandelaren en ondernemers. 

Zelfs degenen die al zeefdruk en tampondruk 
aanbieden, genieten een gezond rendement 
dankzij de toevoeging van de ontwapenende 
eenvoud, snelheid en kosteneffectiviteit 
van UV-printen. Pak gewoon de doos uit en 
binnen een paar uur zal uw UV-printer geld 
opbrengen voor uw bedrijf. 

Deze Roland-gids laat zien hoe UV-printen 
de deur opent naar een wereld aan 
mogelijkheden. Roland verplicht zich ertoe 
u drie belangrijke dingen aan te bieden: 
goede informatie, eerlijk advies en een breed 
scala aan UV-printmachines. De vraag is 
niet of u in een UV-printer moet investeren, 
maar wel hoeveel u moet investeren en welk 
printermodel het beste bij uw behoeften past. 

We weten allemaal dat een dosis vitamine 
D door blootstelling aan UV-stralen van de 
zon essentieel is voor het fysieke welzijn. 
Blootstelling aan UV- printing doet hetzelfde 
voor uw bedrijf.

Ontdek het enorme potentieel  
van UV-printen

* Deloitte Consumer Review www.deloitte.com
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LATEN 
WE HET 
HEBBEN 
OVER UV-
PRINTEN 



Laten we beginnen met de technologie. 
UV digitaal printen versnelt het 
printproductieproces door het direct uitharden 
van speciaal samengestelde UV-inkten met 
behulp van UV-lampen. De ideale UV-lampen 
zijn leds, die duurzaam en kosteneffectief zijn, 
en geen opwarmtijd nodig hebben om inkten 
te laten uitharden, waardoor zowel tijd als 
energie wordt bespaard. 

Met deze leds kunt u printen op een breed 
scala van producten en substraten, zelfs op 
warmtegevoelige materialen zoals krimpfolie 
of de beschermfolie op smartphone- en 
tabletschermen. Het goede nieuws is dat 
Roland VersaUV-machines ledlampen ook 
ozonvrij zijn en alleen UV A-licht uitstoten, 
waardoor ze veiliger en energiezuiniger zijn 
dan die van conventionele UV-printers. 

Omdat de inkt tijdens het printproces direct 
wordt uitgehard, hoeft deze niet te drogen. Dit 
betekent dat een object kan worden beprint 
en direct gebruikt voor het beoogde doel.

De VersaUV-printers van Roland leveren 
ook nauwkeurige inktplaatsing dankzij de 
geavanceerde piëzoprintkoptechnologie. 
Dit betekent dat u de exacte printkwaliteit, 
kleurdichtheid en afwerking kunt creëren die 
u wilt. De speciaal samengestelde UV-inkten 
van Roland zijn ontworpen voor levendigheid 
en flexibiliteit. Ze kunnen zich aanpassen aan 
gewelfde oppervlakken voor toepassingen op 
het breedste scala van items. 

Roland biedt een fantastische selectie van 
compacte benchtop UV-flatbedprinters 
in het VersaUV-gamma die direct kunnen 
printen op een vrijwel onbeperkte keuze 
aan driedimensionale, stijve of flexibele 
materialen. Ze bieden de interessante 
mogelijkheid om een hele reeks producten tot 
100 mm hoog te personaliseren met behulp 
van vaste witte en glanzende inkt (mat en 
glanzend) die met het CMYK-kleurengamma 
werken voor verbluffende resultaten.

De basis: 
Wat is UV-printen?

OP ZOEK
NAAR IDEEËN? 
Wat dacht u van 
een geperso-
naliseerde 
hoofdtelefoon?
Vind nog honderden  
UV-printideeën  
op p. 12

7



8

NIEUWE 
IDEEËN. 
NIEUWE 
MARKTEN. 
NIEUWE 
MATERIALEN.
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Nieuwe klanten.

Met benchtop UV-printers kunt u inspelen 
op de groeiende trend naar maatwerk en 
gepersonaliseerde producten. Nieuwe 
markten en mogelijkheden liggen binnen 
handbereik omdat u bijna alles kunt 
personaliseren: corporate merchandise, 
bewegwijzering, trofeeën, geschenken, 
industriële goederen, huishoudelijke artikelen, 
gadgets, alles voor huis, tuin en interieur, 
huwelijksgeschenken, sportartikelen, 
productprototypes en nog veel meer. 

En u beschikt over een verbazingwekkende 
flexibiliteit als het gaat om het materiaal dat 
u kunt verwerken en de producten waarop u 
kunt printen. 

Slimme software betekent dat u eenvoudig 
een paar basiscommando’s kunt invoeren 
om direct te printen op een breed scala van 
substraten, waaronder plastic, PVC, hout, 
karton, acryl, leer en nog veel meer.

De mogelijkheden zijn vrijwel 
eindeloos.

Cricketballen, 
flessen, keramische 
tegels, trofeeën, 
smartphonehoesjes, 
agenda’s... plastic, 
PVC, hout, karton, 
acryl, leer..
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OP ZOEK 
NAAR 
IDEEËN? 
WIJ HEBBEN ER HONDERDEN
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Personalisatie met  
een benchtop UV-printer 
Wat wordt er geprint?
Onderzoek toont aan dat mensen steeds 
meer willen dat hun bezittingen uniek zijn, 
om zich te onderscheiden van de menigte. 
Dit groeit snel uit tot een enorme markt, met 
enorme mogelijkheden voor UV-printing. U 
kunt zowel uw aanbod aan uw bestaande 
klanten uitbreiden als nieuwe vinden, dankzij 
de toepassingsmogelijkheden die benchtop 
UV-print kan bieden.

UV-printen biedt een fantastische kans 
voor creatieve ondernemers of kan een 
winstgevende aanvulling op uw huidige 
grafische bedrijf zijn naast bestaande eco-
solvent, tampon en zeefdruk technologie. Er is 
geen complexe leercurve - het is gewoon een 
kwestie van de gewenste ontwerpen en de 
juiste printmodus te gebruiken. En het meest 
opwindende element van de UV-revolutie is 
de pure omvang van de printmogelijkheden. 

Hier zijn slechts een paar voorbeelden van 
wat er kan worden gedaan met een benchtop 
UV flatbed printer, maar kijk om u heen en u 
zult een massa ideeën zien.

Welke Roland-printer
is geschikt voor u? 
Bekijk onze keuzegids op p. 22
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Beperkt u niet tot CMYK. Print 
witte, glanzende en gekleurde 
inkten rechtstreeks op objecten om 
promotieartikelen zoals golfballen, 
sleutelhangers, flesopeners en nog 
veel meer te personaliseren. Met 
het printen van variabele gegevens 
kunt u elk artikel personaliseren met 
namen, foto’s en andere aangepaste 
designelementen zoals logo’s, tekst en 
kleurenafbeeldingen. Personaliseer dit 
alles en nog veel meer voor uw klanten: 

• Zaklampen 
• Sigaretten aanstekers 
• E-sigaretten 
• Sleutelringen 
• Sleutelhangers 
• Flessenopeners 
• Spelletjes 
• Knopen en badges 
• Manchetknopen 
• Koelkast magneten 
• Golfballen 
• Flessen en veldflessen 
• Pasjes en badges 
• Metalen, plastic en kartonnen dozen

Promotieartikelen

Led-uithardingssystemen met lage 
warmte maken van benchtop UV-printen 
de ideale oplossing voor het printen 
op gevoelige elektronische apparaten, 
waaronder tablets en smartphones. 
Witte inkt met een hoge opaciteit 
produceert heldere, scherpe witte tekst 
en afbeeldingen, en kan ook worden 
geprint als een onderlaag om full-colour 
afbeeldingen op heldere acryl en 
donkere kunststoffen te verbeteren. Eén 
Roland-klant print zelfs op met de hand 
gemaakte houten smartphonehoezen, of 
lees aan het einde van deze handleiding 
het verhaal van een elektronicawinkel die 
allerlei gadgets personaliseert. Wat dacht 
u van deze: 

• USB-sticks, kaarten en polsbandjes 
• Mini luidsprekers 
• Hoofdtelefoons en etuis 
• Armband stappentellers en activity 

trackers 
• Tablethoezen en etuis 
• Gadgets 
• Consoles 
• Power banks en laders 
• Accessoires voor computers 
• Laptop-, tablet- en smartphone-

schermbeschermers 
• Smartphone, tablet en e-reader etuis

Electronica en 
computerapparatuur

We zijn allemaal bij de bagageontvangst 
geweest om honderden bijna identieke 
koffers op de transportband te zien 
ronddraaien, op zoek naar de kleine 
aanwijzingen die ons vertellen wanneer 
de onze eindelijk is gearriveerd. 
Hoeveel makkelijker zou het niet zijn 
als uw koffer, bagagelabel of riem was 
gepersonaliseerd met een uniek ontwerp 
dat onmiddellijk uw aandacht trekt? En er 
is zoveel meer dan alleen koffers om te 
beprinten: 

• Koffers en hutbagage 
• Bagage weegschalen 
• Bagagelabels 
• Reissets 
• Leeslampen 
• Mokken en bekers 
• Thermosflessen 
• Portemonnees 
• Reiswekkers 
• Oordoptasjes 
• Smarthphonehoesje met spiegel 
• Reisadapters 
• Paspoorthouders 
• Reisportefeuille en documenttassen

Reisartikelen
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Een oplage van 
100 artikelen - met 
100 persoonlijke 
berichten 

Hoeveel waardevoller is een bureau 
agenda of vulpen die is gepersonaliseerd 
met de naam en functie van de eigenaar? 
Als uw klant 100 werknemers heeft, 
kunt u 100 unieke geïndividualiseerde 
producten leveren met een en dezelfde 
oplage, inclusief: 

• Pennen 
• Potloden 
• Schrijfsets 
• Markeerstiften 
• Gepersonaliseerd briefpapier 
• Dagboeken en notitieboeken 
• Onderzetters 
• Vulpenhouders 
• Mappen 
• Meetlatten 
• Nietmachines 
• Schaar 
• Etui’s voor pennen 
• Visitekaarthouders 
• Muismatten 
• Fidget spinners

Bureaubenodigdheden 
en schrijfwaren 

Print direct op geschenkartikelen, 
van modeaccessoires tot fotolijstjes, 
bruiloftsgeschenken, serviesgoed 
en zelfs stof- en lederwaren. Voeg 
interessante reliëfs of gelakte 
oppervlakken en texturen toe aan uw 
ontwerpen met lagen glans. Lees de 
casestudy aan het eind over een Roland-
klant die fotoboeken en meer maakt. Wat 
dacht u hiervan: 

• Lederwaren (handschoenen, 
portefeuilles, handtassen, riemen enz.) 

• Fotoalbums 
• Fotolijsten 
• Modeaccessoires 
• Horloges 
• Huwelijksgeschenken 
• Canvas 
• Boeken 
• Make-up tassen 
• Klokken 
• Schoenlepels 
• Prints op stof zoals op paraplu’s

Geschenkartikelen
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U hoeft zich niet te beperken 
tot CMYK... print wit-, glans- 
en kleurinkten direct rond 
de curven en contouren van 
3D-objecten.

Muzikanten koesteren hun instrumenten 
en houden vaak van een look die zo 
individueel is als hun speelstijl. Er is al 
een kleurrijke geschiedenis van grafische 
elementen op drumstellen, gitaarkoffers 
en de instrumenten zelf, dus dit is de 
perfecte technologie om elke gitaar, elk 
bekken en zelfs luidsprekersystemen 
te personaliseren. Wat dacht u van 
gepersonaliseerde drumsticks? Eén 
Roland-klant doet dat - lees de casestudy 
achterin deze handleiding en zet het 
volume hoger met: 

• Plectrums 
• Drumsticks 
• Onderdelen van muziekinstrumenten 

en versterkers 
• Kasten en kisten 
• Luidspreker surrounds 
• Effecten pedalen 

Muziekinstrumenten

Benchtop UV-printen is de perfecte 
technologie voor awards, trofeeën 
en aanbevelingen, waardoor u de 
mogelijkheid hebt om full-colour 
grafische elementen op items te printen 
voor indrukwekkende resultaten. Met 
witte inkt kunt u printen op transparante 
acryl awardplaatjes en donkergekleurde 
plaquettes, gepolijst hout en metalen. 
Glanzende inkt creëert elegante reliëfs 
en verniseffecten voor een luxueuzer, 
kwalitatief hoogstaand resultaat. 

• Plaquettes 
• Trofeeën 
• Medailles 
• Prijzen 
• Nieuwigheden 

Vul uw VersaUV LEF printer aan 
met een professionele Roland EGX 
graveertoestel om een winnende 
personalisatieoplossing te bieden in deze 
populaire markt!

Awards en trofeeën
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UV-printen kan een individueel 
tintje geven aan de wereld van 
outdooractiviteiten, sport en spel. Of 
het nu gaat om gepersonaliseerde 
items voor een sportdag op school, een 
dag voor teambuilding, een extra toets 
aan de jaarlijkse kampeervakantie of 
zelfs gepersonaliseerde bordspellen 
en -stukken. Eén Roland-klant gebruikt 
zijn benchtop UV-printer om sets 
dominostenen te personaliseren. Sta 
versteld van producten die u kunt maken, 
zoals: 

• Golfballen 
• Frisbees 
• Hengels 
• Hockey pucks 
• Bordspellen en -stukken 
• Domino’s 
• Dartspijltjes 
• Sport- en drinkflessen 
• Boomerangs

Sport, buitenleven en 
spellen

UV-printen kan een individueel tintje 
geven aan het huis of de werkplek. 
Print op salontafelbladen, verfijnd 
bewerkte houten borden, canvas art, 
badkamertegels en nog veel meer. Een 
Roland gebruiker schakelde over van het 
verkopen van high-end kippenhokken 
naar het beprinten van opvallende 
kunstdoeken, bamboe decoraties en nog 
veel meer. Laat uw creativiteit de volle 
loop op: 

• Meubilair 
• Kunstdruk 
• Keramiek 
• Naamborden en huisnaamborden 
• Deurknoppen 
• Lichtknoppen 
• Houten handwerk

Binnenhuisdecoratie

Betreed de verpakkings- en industriële 
markten door ontwerpen en 
detailleringen van productiekwaliteit 
te creëren. Met het printen van 
variabele gegevens kunnen individuele 
serienummers worden geprint op 
meerdere items, terwijl ze opvallen 
door levendige kleurengrafieken. De 
UV-technologie, die met PE, PET en 
BOPP kan werken, is perfect voor het 
beprinten van verpakkingen en etiketten. 
Probeer zelfklevende etiketten - een 
bewezen stabiele bron van inkomsten 
voor grafische bedrijven - in massief 
wit op transparante media te printen 
en vervolgens in één proces met 
kleur te bedekken. Of verlevendig 
kleurverpakkingen met glanzende 
inkt of 3D en textuureffecten voor een 
grotere impact op de schappen. Stel u de 
mogelijkheden van deze producten voor: 

• Cosmeticadozen 
• Verpakking en dozen 
• Bedieningspanelen 
• Product onderdelen 
• Labels

Etiketten, verpakkingen 
en industrieproducten

Bij Roland staan we voortdurend versteld 
van de vindingrijkheid van onze klanten 
om nieuwe toepassingen en markten te 
ontdekken. 
Weet u al wat u gaat printen?



VAN
CADEAU-
WINKELS 
TOT RESTAURANTS
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VAN
CADEAU-
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TOT RESTAURANTS
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Je zit vol ideeën en je hebt je wereld 
opengesteld voor een bijna onbegrensd 
scala aan printmogelijkheden, maar aan 
wie bied je deze geweldige diensten 
aan? 
Uw potentiële markt is enorm. Stelt u zich 
eens voor dat u deze en nog veel meer 
onder uw nieuwe klanten telt: 

• Clubs, liefdadigheidsinstellingen en 
verenigingen 

• Overheidsinstanties 

• Hogescholen en universiteiten 

• Reclame- en creatieve bureaus 

• Restaurants en cafés 

• Bars en clubs 

• Hotels, B&B’s en campings 

• Toeristische attracties en locaties 

• Winkelcentra en zelfstandige winkels 

• Elektronische detailhandel 

• Cadeauwinkels 

• Leveranciers van sport- en 
outdoorartikelen 

• Verpakkingsproducenten 

• Fotolabs 

• Automobieltoebehoren 

• Leveranciers van huis- en 
tuinbenodigheden 

• Promotionele bedrijven 

• Start-ups, MKB, bedrijven en zowat 
alle bedrijven van elke vorm en 
omvang. 

Als u al een printserviceprovider bent, 
kunt u benchtop UV-printen toevoegen 
aan uw bestaande technologieportfolio. 
Een investering in UV-printen betekent 
dat u uw klanten altijd iets nieuws te 
bieden hebt.

Verover nieuwe markten
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PRINT  
HIER,  
DAAR,
OVERAL
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Voor elkaar gemaakt: 
compatibele materialen

En nog veel meer..

• Hout 
• Keramiek 
• Zeildoek 
• Golfkarton 
• Karton 
• Leer (natuurlijk of 

synthetisch) 
• Textiel 
• Drijfhout 
• Krimpfolie 
• Polyethyleen (PE) 
• Polyethyleentereftalaat 

(PET)

• Biaxiaal  
georiënteerd 
polypropyleen  
(BOPP) 

• Zelfklevend  
vinyl (pvc) 

• Gaas 
• Steen 
• Bamboe 
• Acryl 
• Glas 
• Plastic 
• Metaal

*  De hechting kan variëren afhankelijk van de exacte 
samenstelling van het materiaal en de oppervlakte-
eigenschappen. Wij raden ten zeerste aan het 
substraat voor de productie te testen. Sommige 
oppervlakken moeten mogelijk behandeld worden 
voordat ze beprint kunnen worden.

UV-technologie is compatibel met zoveel 
materialen dat het makkelijker is om te 
vragen waar je niet op kunt printen - dus 
ga creatief aan de slag en experimenteer! 
Vergeet niet dat de ledlampen de 
inktdruppels direct uitharden nadat ze 
op het materiaal zijn geland, en omdat 
er geen warmte wordt gebruikt om 
de inkt uit te harden, is het printen op 
warmtegevoelige materialen ook geen 
probleem.

Probeer deze materialen, die zowel 
standaard als ongebruikelijk zijn*



20

HALLO.  
WIJ ZIJN 
ROLAND.
 ONTDEK HET VERSAUV LEF GAMMA
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HALLO.  
WIJ ZIJN 
ROLAND.

Zoals u kunt zien, kan een machine echt 
een hele wereld aan mogelijkheden 
openen, om uw creativiteit te voeden, 
nieuwe markten te verkennen en geld te 
verdienen. 
Roland biedt drie modellen in het 
VersaUV benchtop printerassortiment: 
LEF-12i, LEF2-200 en LEF2-300, zodat u 
kunt kiezen wat bij uw budget en bedrijf 
past. 
Elk model stelt u in staat om te printen 
op items tot 100 mm hoog en biedt een 
scala aan full colour, witte en glanzende 
inkten. Opties met glanzende inkt bieden 
glanzende of matte afwerkingen en 
stijlvolle reliëf- en structuureffecten. Er is 
witte inkt beschikbaar om glansaccenten 
toe te voegen en een heldere 
kleurkwaliteit te garanderen op donkere 
of lichte substraten. 
Laten we eens kijken naar het 
assortiment.



EEN UV-  
PRINTER 
VOOR 
IEDEREEN
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Er is een reeks Roland VersaUV LEF 
benchtop vlakbedprinters beschikbaar, 
dus er is zeker een model dat ideaal is 
voor u. 
Elk van de VersaUV LEF-modellen is 
voorzien van een laseruitlijningssysteem 
voor precisiedruk en een afdekking om 
gebruikers te beschermen tegen de 
bewegende delen en de omgeving tegen 
stof.

De intuïtieve bediening, gecombineerd 
met de gebruiksvriendelijke Roland 
VersaWorks 6 software, stelt gebruikers 
in staat om binnen een uur of twee na 
installatie de productie te starten. Ze 
gebruiken allemaal een UV ledlamp 
om de hoogwaardige ECO-UV-inkt van 
Roland direct uit te harden.

Vind uw Roland LEF



DE PERFECTE 
START

EEN GROEIEND 
BEDRIJF

BIG  
BUSINESS 

Ideaal voor Kleine reeksen 
personalisering van 
USB-schijfstations, 

smartphonehoezen, 
fotolijsten en andere kleine 

voorwerpen.

Kleine reeksen 
gepersonaliseerde 

beprinten van kleine tot 
middelgrote artikelen. 

Primerinkt optie beschikbaar 
om printen op een breder 
scala van substraten en 
unieke oppervlakken 
mogelijk te maken.

Grote reeksen 
gepersonaliseerde prints 
van kleine tot middelgrote 

voorwerpen of afzonderlijke 
grotere items. Primerinkt 

optie beschikbaar om 
printen op een breder scala 

van substraten en unieke 
oppervlakken mogelijk te 

maken.

Maximaal printoppervlak 305 (b) x 280 (h) mm 508 (b) x 330 (h) mm 770 (b) x 330 (h) mm

Maximale printhoogte 100 mm

Maximaal gewicht van de 
objecten

5 kg 5 kg 8 kg

Inkttype Roland ECO-UV 

On-board Primer optie 
beschikbaar

NEE JA JA

Inkt configuratie opties CMYK + glans + wit CMYK + glans + wit
CMYK + primer + wit

CMYK + wit + wit

CMYK + glans + glans + wit
CMYK + primer + glans + wit

RIP-software inbegrepen Roland VersaWorks 6

Accessoires BOFA luchtfiltersysteem (optioneel maar aanbevolen)

Machinematen 999 (b) x 862 (d) x  
549 (h) mm

1,202 (w) x 962 (d) x  
549 (h) mm

1.202 (b) x 962 (d) x  
549 (h) mm

Volgens een recente FESPA Print Census* zijn printbedrijven bij aankoop meestal op zoek naar hogere printsnelheden (46%), 
gevolgd door speciale functies zoals witte inkt en UV-glanslakken (31%) en textieldrukmogelijkheden (30%). Al deze voordelen en 
nog veel meer worden aangeboden door de Roland VersaUV serie printers. 
* FESPA Print Census www.fespa.com
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“

De perfecte start: 
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100 mm 305 x 280 mm

De Roland VersaUV LEF-12i is de 
betaalbare oplossing voor bedrijven 
die starten in de snelgroeiende markt 
van gepersonaliseerd printwerk en 
goederen op maat. De VersaUV 
LEF-12i is een compacte machine 
met een voetafdruk die klein genoeg 
is om te passen in elk ontwerp- 
of reclamebureau, kantoor, elke 
werkplaats of winkelomgeving. Het 
is een compact apparaat dat direct 
geprint op een ongelooflijke reeks 
populaire consumentenartikelen. 

Met een printoppervlak van 305 x 
280 mm kan de VersaUV LEF-12i 
printen op vrijwel elk substraat tot 100 
mm hoog en 5 kg zwaar.

Het heeft 
onze omzet 
verdubbeld in 
de afgelopen 
zes maanden”
Michelle Hartjes, Bespoke Packaging, Australië

https://www.rolanddg.be/producten/printers/versauv-lef-12i-vlakbedprinter
https://www.rolanddg.be/producten/printers/versauv-lef-12i-vlakbedprinter


25



Als ons mid-range benchtop systeem 
past de VersaUV  
LEF2-200 in elke studio, werkplaats 
of winkelomgeving en biedt een 
veelzijdige oplossing om direct 
op vrijwel elk item te printen, met 
ongelooflijk veel detail en prachtige 
kleuren. Met een printoppervlak van 
508 x 330mm kan de VersaUV  
LEF2-200 printen op vrijwel elk 
substraat tot 100 mm hoog en 5 kg 
zwaar. 

In tegenstelling tot de kleinere  
LEF-12i heeft de LEF2-200 een optie 
voor primerinkt die het eenvoudig 
maakt om plastic, acryl en andere 
gladde oppervlakken aan te passen.

Een groeiend bedrijf:  
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100 mm 508 x 330 mm

We hebben onze klanten 
een gepersonaliseerde 
service kunnen bieden 
die ze waarderen.  
De mogelijkheden zijn 
onbegrensd.”
Jan Soler, BaArt, Spanje

“

https://www.rolanddg.be/producten/printers/versauv-lef2-series-benchtop-uv-flatbed-printer
https://www.rolanddg.be/producten/printers/versauv-lef2-series-benchtop-uv-flatbed-printer
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Misschien is de robuuste Roland 
VersaUV LEF2-300 wel de optimale 
printer in zijn klasse - De printer is 
gebouwd om te voldoen aan hoge 
volumevereisten en lange productieruns 
dankzij het grote printoppervlak van 
770 mm x 330 mm en de vacuümtafel 
die materialen veilig op hun plaats 
houdt. Met vier printkoppen en twee UV 
ledlampen maakt de VersaUV LEF2-300 
snel printen in twee richtingen mogelijk 
op artikelen tot  
100 mm hoog en 8 kg zwaar. 

Het inktsysteem heeft acht inktkanalen: 
vier voor CMYK-inkten, terwijl de 
witte en glanzende inkten via twee 
kanalen worden geleverd, voor sneller 
printen, hogere witdichtheid en dikkere 
glanslagen. De printer heeft ook een on-
board primer inktoptie om uw gamma uit 
te breiden.

Big Business: 
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We zijn succesvol gebleven 
omdat we voortdurend 
nadenken over nieuwe en 
innovatieve ontwerpen en 
in staat zijn geweest om 
een aantal echt spannende 
dingen te produceren” 
Ben Grist, Oakdene Designs, Verenigd Koninkrijk

“

100 mm 770 x 330 mm

https://www.rolanddg.be/producten/printers/versauv-lef2-series-benchtop-uv-flatbed-printer
https://www.rolanddg.be/producten/printers/versauv-lef2-series-benchtop-uv-flatbed-printer
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Een buitengewone technologie heeft een even buitengewone inkt 
nodig. De speciaal samengestelde ECO UV-inkten van Roland zijn 
ontworpen voor levendigheid en flexibiliteit. Ze kunnen zich aanpassen 
aan gewelfde oppervlakken voor toepassingen op het breedste scala 
van items. 

De serie VersaUV LEF printers van Roland leveren in combinatie met 
ECO-UV inkten superieure kwaliteit en briljante resultaten op een 
indrukwekkende reeks substraten. ECO-UV is verkrijgbaar in CMYK 
+ wit + glans in 220cc en 500cc patronen (wit is momenteel alleen 
verkrijgbaar in 220cc formaat). 

Met de Roland VersaUV LEF2-200 en LEF2-300 machines is primer ook 
beschikbaar voor het beprinten op moeilijkere oppervlakken.

Innovatieve inkten
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ONTDEK UV-
INKT, ONTDEK 
INNOVATIE

https://www.rolanddg.be/producten/inkt/eco-uv-inkt
https://www.rolanddg.be/producten/inkt/eco-uv-inkt
https://www.rolanddg.be/producten/inkt/eco-uv-inkt
https://www.rolanddg.be/producten/inkt/eco-uv-inkt
https://www.rolanddg.be/producten/inkt/eco-uv-inkt
http://www.rolanddg.be/producten/printers/versauv-lef2-series-benchtop-uv-flatbed-printer
http://www.rolanddg.be/producten/printers/versauv-lef2-series-benchtop-uv-flatbed-printer


ECO-UV witte inkt kan een bijzondere designeigenschap vormen, maar 
hij heeft nog een ander, groot voordeel wanneer hij met een UV-printer 
wordt gebruikt. Door met witte inkt een basislaag te vormen, kunnen 
heldere of donkergekleurde materialen met fantastische resultaten 
bovenop geprint worden, waardoor zelfs op de donkerste substraten 
levendige kleuren worden geproduceerd. ECO-UV witte inkt wordt 
geleverd in patronen van 220cc en is geformuleerd om zowel een 
uniforme dekking en perfecte opaciteit te garanderen. 

De opaciteit van de witte inkt wordt bepaald door de reactie van de 
inkt met het substraat en de geselecteerde printmodus. Als één laag 
wit niet genoeg is om het gewenste effect op een specifiek materiaal te 
creëren, kan de printer met de bijgeleverde VersaWorks 6 RIP-software 
meerdere lagen uitvoeren voor de gewenste afwerking.

Witte inkt
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ONTDEK UV-
INKT, ONTDEK 
INNOVATIE

https://www.rolanddg.be/producten/inkt/eco-uv-inkt


Een UV digitale printer kan zoveel meer dan levendige, in het oog 
springende afbeeldingen printen. Glanzende inkten zorgen voor een 
verfijnde glans en matte afwerking, waardoor het printoppervlak een 
extra vleugje magie krijgt. Meerdere lagen glanzende inkt kunnen ook 
worden toegepast om gesimuleerd reliëf, braille-effecten en 3D-texturen 
te creëren. Sommige gebruikers zijn er zelfs in geslaagd uitstekende 
3D-structuren te printen. De mogelijkheden zijn zo groot dat de grenzen 
van UV-printen nog niet zijn bereikt en enthousiaste gebruikers zoeken 
voortdurend naar nieuwe toepassingen voor de glanzende inkten. 

De Roland Texture System Library die met de Roland VersaWorks 6 
software RIP is meegeleverd met Roland VersaUV LEF-printers heeft 
72 gebruiksklare textuurpatronen, die allemaal kunnen worden beprint 
met glanzende inkt. Tactiele ets-effecten en verhoogde cross-hatching 
kunnen rechtstreeks op de media worden geprint, net als reliëflijnen, 
vierkanten, bloemen en bollen, grafische, natuurlijke en textiele effecten 
en nog veel meer. Je kunt ook je eigen patronen ontwerpen en printen 
en ze letterlijk tot leven laten komen.

Printeffecten en 3D-texturen

Meerdere lagen 
glanzende 
inkt creeëren 
verbluffende 
reliëfeffecten
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https://www.rolanddg.be/producten/software/versaworks-6


Sommige oppervlakken zijn zelfs voor UV-inkten te glad, maar dat is 
geen probleem. De Roland VersaUV LEF2-200- en LEF2-300-printers 
hebben een optie voor primerinkt om snel en eenvoudig plastic, acryl 
en andere substraten te kunnen voorbereiden en printen, die anders 
misschien niet correct verwerkt kunnen worden of onvoldoende 
krasbestendig of duurzaam zijn. 

Door te kiezen voor primer in de Roland VersaWorks 6 RIP-software, 
kunt u het oppervlak voorbereiden voordat u de full-colour grafische 
elementen in een enkel proces print, waardoor het toevoegen van 
graphics aan uitdagende materialen zowel schoner, sneller en veel 
efficiënter verloopt. U kunt natuurlijk ook handmatig oppervlakken met 
een primer behandelen.
De printkwaliteit of inkthechting kan variëren afhankelijk van het gebruikte substraat en wij raden u sterk aan 
het substraat te testen op compatibiliteit om optimale printresultaten te garanderen.

Primer
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https://www.rolanddg.be/producten/printers/versauv-lef2-series-benchtop-uv-flatbed-printer
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ROLAND 
VERSAUV LEF 
IN ACTION

Ontdek de wereld van UV-printing
De familie VersaUV LEFbenchtop-
printers kan starters of bestaande 
bedrijven ondersteunen of nieuw 
leven inblazen, zodat u kunt profiteren 
van de snel groeiende markt van 
gepersonaliseerd printwerk en op maat 
gemaakte goederen. 

Door UV-printing aan uw portfolio 
toe te voegen, investeert u op een 
gezonde manier in de toekomst van 
uw bedrijf. Uw rendement hangt af van 
de manier waarop u uw slimme nieuwe 

machine gebruikt om nieuwe markten 
te openen en nieuwe technieken te 
verkennen, maar u bent er zeker van 
dat u uw investering terugverdient en 
snel winst maakt.

Lees verder om te zien hoe u waarde 
kunt toevoegen aan producten, hoe u 
uw wekelijkse winst kunt berekenen, en 
hoe een handvol ondernemers over de 
hele wereld hun Roland VersaUV LEF 
printers gebruiken.
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PROBEER NU ONZE ROI CALCULATOR 
op lef-nl.rolandroicalculator.eu

Hoeveel geld kunt u verdienen met  
een Roland VersaUV LEF?
In 5 snelle stappen en met behulp van slechts 
enkele details over wat en hoeveel u wilt 
printen, schat de rekenmachine de winst die u 
elke week zult genereren met behulp van uw 
VersaUV LEF, alsook de tijd die het zal kosten 
om uw investering terug te verdienen. 
Het duurt slechts een paar minuten om 
te weten hoe snel u het break-evenpunt 

zal bereiken en geld begint te verdienen - 
resultaten die u wel eens zouden kunnen 
verrassen! In 5 snelle stappen en met behulp 
van slechts enkele details over wat en hoeveel 
u wilt printen, schat de rekenmachine de winst 
die u elke week zult genereren met behulp 
van uw VersaUV LEF, alsook de tijd die het zal 
kosten om uw investering terug te verdienen. 

“IK HEB MIJN 
INVESTERING 
IN SLECHTS 2 

MAANDEN TIJD 
TERUGVERDIEND”

- Luis Santiago, Fancy  
Phone Cases

http://lef-nl.rolandroicalculator.eu


VAN NEUTRAAL
NAAR FENOMENAAL

Betaald €
5

Verkocht €
36
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Tover alledaagse voorwerpen om tot iets persoonlijk en geniet van een winstgevend rendement.
Kijk eens naar deze populaire voorwerpen*

* De prijzen zijn gebaseerd op internetonderzoek uitgevoerd in juli 2018 en zijn 
alleen bedoeld voor illustratieve doeleinden. De werkelijke prijzen kunnen variëren.

Betaald €
2

Verkocht €
14

NOTEPAD
Geprint

GOLFBALSET

+ €12

+ €31

Geprint



Betaald €
8

PLEXI BLOK

Verkocht €
35

37

Betaald €
7

VAAS

Verkocht €
32

“Ik zou de LEF zeker 
aanbevelen aan anderen. 
Onze zaak draait erop. 
Het heeft ons geholpen 
om te groeien en 
waarschijnlijk ONZE OMZET 
VERDUBBELD in de 
afgelopen zes maanden.”
Michelle Hartjes, Bespoke Packaging

“We hebben in zes 
maanden ONZE WINST 
MET 300% verhoogd. 
Er is een heel nieuwe 
wereld voor ons 
opengegaan.”
Korie Laskowski, Pretty in Polka Dots

+ €25

+ €27

Geprint

Geprint



Gepersonaliseerde muziekapparatuur, 
decoratieartikelen, verpakkingen en spellen

De broers Quico en Jan Soler hebben 
hun familiebedrijf opnieuw uitgevonden 
door te investeren in digitale UV-printing 
en hebben de financiële crisis van 2008 
overwonnen met gepersonaliseerde 
drumapparatuur. 

Het familiebedrijf in het kleine Sant Pere 
de Torelló is van oorsprong een draaierij 
waar houten voorwerpen zoals traprails, 
sofavoeten, knoppen en stoelpoten werden 
gemaakt. Dankzij bevriende muzikanten 
zagen de broers, toen de recessie 
toesloeg, een manier om te diversifiëren in 
handgemaakte, hoogwaardige drumsticks 
en produceren ze momenteel zo’n 5000 
paar per jaar.

Om in 2015 hun handelsvolume uit te 
breiden, besloot BaArt meer waarde te 
bieden door sticks aan te passen met 
de naam van de artiest of groep, of elk 
ontwerp dat hun klanten vragen. Dit is 
mogelijk gemaakt met een Roland VersaUV 
LEF2-200, die tot een dikte van 100 mm 
direct kan printen op objecten, zoals 
muziekinstrumenten en objecten zoals 
drumsticks. 

In 2016 upgradede BaArt naar de VersaUV 
LEF-300 met een groter printoppervlak 
en een hogere productiviteit om houten 
totems, deurknoppen en kasten te 
personaliseren met tekeningen, creatieve 
verpakkingen voor make-up, en zelfs 
beprinte houten dominostenen te 
produceren.

Case story:

BAART 
SPANJE
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“ Roland DG heeft ons vanaf 
het begin grote voordelen 
en nieuwe zakelijke 
mogelijkheden geboden, 
dankzij de VersaUV LEF-300. 
We hebben onze klanten 
een gepersonaliseerde 
service kunnen bieden die ze 
waarderen. Met de LEF zijn  
de mogelijkheden 
onbegrensd.”
Jan Soler – BaArt

www.baquetesartesanes.com

https://www.rolanddg.be/gallerij/succesverhalen/personalisation/baart


Gepersonaliseerde bamboe 
decoraties, straatnaamborden, 
verlichting en transparante foto’s

Ben Grist, oprichter van Oakdene Designs, 
kwam Roland DG printers tegen tijdens zijn 
studie en wist vanaf dat moment dat hij er 
een wilde bezitten. 

Als geboren ondernemer begon Ben op 
17 zijn eerste bedrijf op, voor de productie 
van luxe kippenhokken. Al snel investeerde 
hij in een betaalbare Roland GX-24 
vinylsnijder, waarmee hij op maat gemaakte 
stickers voor de hokken kon maken, en 
al snel gebruikte hij de apparatuur om te 
diversifiëren in muurstickers en prints. 

Het bedrijf werd gerund vanuit een kleine 
studio aan het eind van Bens straat in 
Brockham, Surrey. Er werd voorzichtig 
geïnvesteerd en na verloop van tijd kocht 
hij een grotere en krachtigere eco-
solvent geïntegreerde printer/cutter van 
Roland, waardoor Oakdene Designs zijn 
assortiment kon uitbreiden met op maat 
gemaakte doeken, decoratieve borden, 
zelfklevend behangpapier, muurstickersets 
en gepersonaliseerde geprinte foto’s.

In 2016 verkocht het kleine team van 
acht voltijdse medewerkers grote 
hoeveelheden speciaal op maat gemaakte 
decoratieve producten op het web in 
het Verenigd Koninkrijk en wereldwijd 
en Oakdene Designs investeerde in een 
Roland VersaUV LEF-300 UV-printer, 
vastbesloten om concurrerend te blijven 
en het groeiniveau van de onderneming te 
handhaven. 

De UV-printer is in staat om direct 
te printen op een breed scala van 
substraten, zodat Oakdene Designs 
een groter assortiment van unieke 
decoratieve items zoals bamboe 
decoraties, gehighlite foto’s, 
straatnaamborden en transparante 
foto’s kan aanbieden. De UV-printer is 
gebouwd om te voldoen aan de hoge 
volumevereisten en z zorgt voor een 
consistente afwerking van hoge kwaliteit, 
zelfs tijdens lange productieruns.
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“ De toevoeging van de 
LEF-300 gaf ons de 
mogelijkheid om zonder 
primer te printen op een 
grotere verscheidenheid 
aan materialen, waaronder 
hout, stof, leer en acryl. 
We waren in staat om een 
aantal echt spannende 
dingen te produceren.”
Ben Grist – Oakdene Designs

www.oakdenedesigns.com

Case story:

OAKDENE  
DESIGNS  
VK



Gepersonaliseerde
miniatuurauto’s

Het zijn de kleine details die Max Model 
tot een groot succes maken. Het bedrijf 
uit de prachtige streek rond Firenze, 
Italië, produceert uiterst gedetailleerde 
modelauto’s. 

Het werk is zo minutieus - en het 
vereiste niveau van detail zo groot 
- dat de eigenaren van Max Model, 
Massimo Marchi en Letizia Mattei, een 
vergrootglas moeten gebruiken om 
ervoor te zorgen dat hun prints perfect 
zijn.

Max Model neemt bestellingen aan 
van particulieren over de hele wereld 
en ontwikkelt een leveringsketen 

met kleinhandelaren. Massimo en 
Letizia maken elk model van patroon 
tot prototype, met ongelooflijk 
gedetailleerde transfers als laatste, 
essentiële touch. 

Het bedrijf begon met een Roland eco-
solvent printer / snijmachine met witte 
en metallic inktopties, maar oordeelde 
dat een investering in een Roland 
VersaUV LEF-printer een extra troef 
voor de modellen kan vormen. De UV-
glanzende inkten kunnen in lagen direct 
op objecten worden geprint, waardoor 
tactiele texturen en ongelofelijk 
veelzijdige ontwerpen ontstaan.

Case story:

MAX 
MODEL  
ITALIË
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“ De veelzijdigheid en 
betrouwbaarheid 
gecombineerd met 
absolute precisie stellen 
ons in staat om een 
leider te worden in de 
miniaturenbusiness- vooral 
in kleinformaat 3D.”
Massimo Marchi – Max Model

www.max-model.it/en

https://www.rolanddg.be/gallerij/succesverhalen/personalisation/max-model
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Promotionele golfballen, 
waterflessen en koekdozen
Na tientallen jaren in de commerciële 
druksector, is de productie van US 
Press, mede dankzij de aankoop van 
twee VersaUV LEF-300 benchtop UV 
vlakbedprinters, veranderd van 100% 
offset naar 60% digitaal.

Tegenwoordig levert het Amerikaanse 
bedrijf uit de staat Georgia 
marketingoplossingen aan meer dan 
25.000 bedrijven, van start-ups tot 
nationale topmerken, die op zoek zijn 
naar iets heel bijzonders.

U.S. Press maakt gebruik van de  
LEF-300 om rechtstreeks op vlakke en 
3-dimensionele producten te printen 
en zodanig aan de groeiende vraag 
naar gepersonaliseerde producten te 
voldoen. Naast standaard-artikelen 
als pennen, smartphone-etuis, 

sleutelhangers en paraplu’s, kunnen 
zij met de LEF ook op tassen, hoeden, 
waterflessen en mokken printen. 

Naast de personalisatie van dit soort 
populaire items, kan het bedrijf met 
de LEF ook prototypes en unieke 
promotieartikelen produceren, zoals 
golfballen, USB-sticks, onderzetters en 
koekdozen. 

Het gaat daarbij om tactiele items – een 
perfecte match voor Roland’s ECO-UV 
inkt,  waarmee u prachtige gesimuleerde 
reliëf- en 3D-structuren kunt produceren. 

De witte en glanzende inkten 
zorgen ervoor dat de kleuren er echt 
uitspringen. 

De klanten zijn alvast dol op het 
resultaat.

Case story:

US PRESS  
USA

“ Onze drukmachines 
van Roland draaien de 
hele dag. Ze vormen de 
ruggengraat van onze 
productie.”
Kent and Dawn Buescher -  
US Press 

www.uspress.com

http://www.rolanddg.be/gallerij/succesverhalen/personalisation/us-press


Gepersonaliseerde elektronische 
toestellen zoals smartphones, consoles en 
koffiezetapparaten

Elektronicakleinhandel Media Markt 
heeft € 47 miljoen geïnvesteerd in een 
digitaal transformatieplan, dat onder 
meer inhoudt dat de 80 winkels in Spanje 
worden gerenoveerd en nieuwe functies 
krijgen om klanten te verleiden met een 
unieke winkelervaring, waar ze niet alleen 
de producten kunnen kopen, maar ook 
aanraken, testen en genieten. 

Een deel van dit investeringsprogramma 
omvat het uitrusten van winkels met de 
revolutionaire VersaUV LEF-printers van 
Roland om alle soorten elektronische 
apparaten te personaliseren - smartphones, 
tablets, consoles en zelfs koffiemachines.

Het Roland VersaUV LED 
uithardingssysteem zet alledaagse objecten 
snel om in unieke, gepersonaliseerde 
objecten. De UV-technologie van 
de volgende generatie garandeert 
een schone, energiezuinige en 
milieuvriendelijke werkomgeving, terwijl 
full colour prints van hoge kwaliteit 
mogelijk zijn op voorwerpen tot 100 
mm dik en met hogere snelheden dan 
conventionele apparatuur - ideale troeven 
voor een detailhandelaar zonder een 
gespecialiseerde drukkerij en met klanten 
die een snelle turnaround eisen.

Klanten kunnen producten tegen een 
werkelijk aantrekkelijke prijs laten 

personaliseren, met zeer hoge winstmarges 
voor exploitanten. Voor Media Markt heeft 
de investering in Roland-UV-printsystemen 
de introductie mogelijk gemaakt van 
gepersonaliseerde artikelen zoals 
sleutelhangers, houten en decoratieve 
artikelen en fotoproducten, goederen die 
gewoonlijk niet door de detailhandelaar 
worden verkocht. De dienst stimuleert 
klanten om meer tijd in de winkel door te 
brengen en maakt Media Markt tot een 
unieke concurrent van online retailers en 
andere elektronicawinkels.

Case story:

MEDIA  
MARKT  
SPANJE
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www.mediamarket.es

https://www.rolanddg.be/gallerij/succesverhalen/personalisation/media-markt


Gepersonaliseerde telefoons en tablets

Case story:

ARKTIS  
DUITSLAND
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“ ECO-UV inkt van Roland 
biedt een print van hoge 
dichtheid in een grote 
verscheidenheid aan 
kleuren. De inkt droogt 
onmiddellijk en door 
de flexibiliteit kan deze 
niet breken wanneer het 
materiaal wordt gebogen of 
uitgerekt. Omdat er geen 
warmte wordt gebruikt 
om de inkt te drogen, is 
printen op warmtegevoelige 
materialen geen probleem.”
Bernd – Artkis design team

www.arktis.de

Arktis, een grote Apple-verkoper in 
Rosendahl, Duitsland, verkoopt niet alleen 
telefoons en tablets, maar personaliseert ze 
ook met een ingenieuze Roland VersaUV 
LEF-printer. 

Ongeveer 70% van de gepersonaliseerde 
ontwerpen zijn foto’s die naar de Arktis-
webshop worden geüpload door klanten, 
die geen technische kennis nodig hebben 
om van de dienst gebruik te kunnen maken. 
Naast individuele klanten kunnen zakelijke 
klanten met Kerstmis bijvoorbeeld een 
reeks gepersonaliseerde hoezen kopen 
voor hun personeel of om de opening van 
een nieuwe afdeling te vieren. Arktis kan op 
aanvraag ook grotere oplagen van dezelfde 
hoezen produceren, bijvoorbeeld voor 
sportclubs, muziekgroepen of bedrijven. 

De resterende 30% bestaat uit de creatieve 
ideeën van het ontwerp- en printteam, 
die er ook voor moeten zorgen dat elk 
ontwerp goed op het apparaat past en 
de laderaansluiting, cameralenzen en 
volumeregelaars vrij laat. 

“Kwaliteit is het belangrijkste punt voor de 
klant”, benadrukt Bernd van het Arktis 
ontwerpteam. “De print op de hoes 
beschermt het apparaat (bijv. mobiel) ook 
tegen krassen of andere beschadigingen 
en moet daarom van superieure kwaliteit 
zijn. Bovendien vervagen de hoogwaardige 
UV-kleuren niet, integendeel, ze gaan 
lang mee. De beprinte hoezen zijn zowel 
wasbaar als krasvast.” 

Rainer Wolf, Managing Director van Arktis, 
zegt dat het bedrijf na zes maanden 
winstgevend was. “Nu, bijna twaalf 
maanden later, ben ik erg blij dat het idee 
en de uitvoering ervan een doorslaand 
succes waren. Dit jaar was 50% van de 
producten die wij als wederverkoper aan 
onze klanten leveren, afkomstig van deze 
machine.”

https://www.rolanddg.be/gallerij/succesverhalen/signmaking/arktis


Doe mee met ons in de wereld van UV-printing. 

Deze handleiding richt zich op de benchtop 
VersaUV LEF printers van Roland, maar er zijn nog 
veel meer spannende producten te ontdekken in 
het VersaUV-assortiment. 

Bel ons om een sample print aan te vragen, of 
beter nog, een afspraak te maken om een van 
onze VersaUV-printers zelf te proberen. U zult snel 
ontdekken hoe eenvoudig en winstgevend  
UV-printen kan zijn. 

Meer informatie vindt u op www.rolanddg.eu

www.rolanddg.eu

BEREKEN HOEVEEL WINST U KUNT MAKEN 
MET EEN ROLAND VERSAUV LEF PRINTER
op lef-nl.rolandroicalculator.eu

http://lef-nl.rolandroicalculator.eu

