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HP toont kracht van digitaal
decoratieprinten op Heimtextil in
gestileerde ruimtes
Introductie van HP Indigo behangoplossingen
transformeert de behangmarkt

AMSTELVEEN- 9 januari, 2018 — Vandaag heeft HP Inc. op Heimtextil in

Frankfurt een nieuwe collectie digitaal geprinte interieurs onthuld. In

verschillende door designers ontworpen ruimtes, met elk een ander doel, werd

de nieuwe technologie gedemonstreerd. Hiermee blijft het assortiment

beschikbare decoratieve printoplossingen van HP groeien en neemt het aantal

creatieve mogelijkheden voor designers toe.



Ook introduceert HP het nieuwe HP Indigo behangpapier: een aanvulling op het

HP Indigo 20000 digitale printsysteem waarmee behangproducenten de

transitie kunnen maken van analoge productie naar een digitaal printproces.

Hiermee blijft de kwaliteit van gravure gewaarborgd, en maakt men gebruik van

voordelen zoals on-demand printen, snelle uitrol in de markt en een reductie van

het afvalmateriaal.

In samenwerking met een team van designers, onder leiding van Jennifer

Castoldi, zijn de ruimtes van de HP-stand op Heimtextil ontworpen om een

verhaal te vertellen dat tot leven is gekomen met behulp van HP Latex en HP

Indigo printtechnologie. De designs gaan in op hedendaagse problematiek zoals

veroudering, duurzaamheid en de opwarming van de aarde in huiselijke

omgevingen. Er is een woonkamer, slaapkamer, badkamer, keuken en zelfs het

kantoor van een tandarts.

“Met HP’s digitale decoratieve printtechnologie kunnen de meest creatieve

interieurdesigns werkelijkheid worden. Elk idee van elk formaat kan tot leven

komen op elk oppervlak, muren, vloeren, textiel en meubels”, aldus Castoldi,

CEO en Chief Creative Director bij Trendease International. “Deze technologie

maakt creativiteit mogelijk waarmee designers nieuwe mogelijkheden tot hun

beschikking krijgen.”

De lancering van het HP Indigo Wallpaper is een voorbeeld van het groeiende

printportfolio van HP op het gebied van decoratie. Zowel oneindig printen in

hoge volumes als elke meter een nieuw design is geen probleem. De nieuwe HP

Indigo 20000 Digital Press Wallpaper-oplossing print 1.515 vierkante meter per

uur, met een breedte van 74 centimeter.

De bewezen HP Indigo 20000 is digitaal geprogrammeerd voor het continu

randloos printen, waardoor het ideaal is voor een herhalend behangpatroon en

meer. Behangpapier voor de printer is beschikbaar voor HP klanten via

leveranciers als Felix Schoeller en Van Merksteijn.

Ook heeft HP recentelijk een nieuwe lijn duurzame textielmaterialen voor HP

Latex-printers aangekondigd, waarmee HP Latex-printers soft signage en

decoratieve toepassingen kunnen produceren, op duurzame wijze en met

uitstekende kwaliteit, met de voordelen van HP Latex-technologie op waterbasis.

De nieuwe textielen van geselecteerde verkooppartners ontsluiten mogelijkheden

voor duurzaam HP Latex-printen op soft signage en maken nieuwe decoratieve

toepassingen mogelijk, zoals gordijnen en vitrages, kussens, lampenkappen en

tassen op stoffen gemaakt van 100 procent katoen of polyester. Sommige van de

nieuwe textielen zijn wasbaar met een hitte-proces na het printen.



HP Latex op water gebaseerde inkt heeft nu tevens de ECO PASSPORT

certificering gekregen van Oeko-Tex® voor textieltoepassingen. De grote

voordelen van Latex-printtechnologie zijn de verbeterde printkwaliteit en de

duurzaamheidsvoordelen.

“De duurzaamheid van Latex is onovertroffen, waardoor het de ideale keuze is

voor indoor toepassingen zoals retail, in huis, ziekenhuizen en scholen”, aldus

Terry Raghunath, Business Development Manager voor HP printed decorative

applications. “Met onze water-gebaseerde Latex-technologie komt er geen geur

vrij na de productie, zien afdrukken er helder en gedetailleerd uit en kan een

breed scala aan applicaties en formaten geprint worden.”

HP op Heimtextil

De HP stand (Hal 6, C11) is voorzien van HP’s nieuwste digitaal geprinte design-

en decoratietoepassingen. Van een tandartsenkantoor met antibacterieel behang

tot een lounge met geluidsabsorberende sofa’s en OLED behang, de ruimtes

demonstreren de vele mogelijkheden van digitaal printen in interieurdesign en

interieurdecoratie op elke schaal. Ook op de stand te aanschouwen:

•De nieuwe HP Indigo Behang-oplossing in de woonkamer, inclusief decoratieve

items voorzien van fotoherinneringen.

•Demo’s op de HP Latex 570 printer, die een gehele muur bedekken.

•Winkeletalage voorzien van banners geprint met Oeko-Tex® ECO-PASSPORT

gecertificeerde inkt.

•Gerespecteerd designer Jennifer Castoldi zal aanwezig zijn op de stand om te

spreken over de mogelijkheden van HP digitaal printen en de nieuwste trends in

de industrie.

geven op kansen en mogelijkheden van digitaal design op behangpapier, textiel

en banners.

•Tours over de stand vinden dagelijks plaats om 11 uur en starten bij de receptie.
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OVER HP NEDERLAND

HP Inc. creëert technologie die het leven voor iedereen beter maakt. Altijd en overal. Met ons portfolio

van printers, pc's, mobiele apparaten, oplossingen en diensten, creëren wij belevingen die indruk

maken. Meer informatie over HP (NYSE: HPQ) is beschikbaar op www.hp.nl.
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