
HP grootformaat 
printoplossingen 
voor decoratieve 
toepassingen 



De mogelijkheid om 
decoraties te printen
De markt voor decoratief printen groeit razendsnel, 
en huiseigenaren en ondernemingen willen maar al 
te graag hun woningen, werkplaatsen en merken 
verbeteren en aanpassen. Of het nu gaat om de 
slaapkamer van een tiener, een creatieve 
kantoorruimte of een hotellobby, de huidige 
generatie is geneigd om oplossingen te zoeken die 
aanpasbare, gepersonaliseerde diensten en 
milieuverantwoorde producten bieden.

In deze gids wordt uitgelegd hoe HP grootformaat 
printoplossingen voor decoratieve toepassingen 
uw ideale oplossing zijn als u overweegt nieuwe 
winst voor uw bedrijf te creëren in deze 
spannende sector met hoge marges. Ontdek hoe 
HP u in staat stelt uw klanten enorme creatieve 
vrijheid te bieden met een brede keuze aan 
substraten, geurloze afdrukken binnenshuis,1 
een groot netwerk aan partners en de juiste 
technologie voor nagenoeg elke uitdaging.





De voordelen van digitaal
De groei van de vraag naar geprinte decoraties biedt een geweldige marktkans. Dankzij digitaal printen 
kunt u een mate van aanpassing en flexibiliteit bieden die klanten in deze sector met hoge marges 
vereisen. Dit zijn maar enkele voorbeelden.

Belangrijkste voordelen:

Ontwerpstudio’s
Digitaal printen biedt ontwerpstudio's specifieke 
voordelen, zoals oneindige kleuren zonder 
registergrenzen, eenvoudige aanpassing en directe 
proefdrukken op een grote verscheidenheid aan 
media met een kortere ontwerp-tot-productietijd.



Met een veel snellere doorlooptijd kunnen 
binnenhuisarchitecten gepersonaliseerde 
ontwerpen nu aan klanten leveren met een 
eenvoudige aanpassing van de schaal.

Belangrijkste voordelen:

Belangrijkste voordelen:

Interieurdecoratie

Fabrikanten kunnen hun bestaande apparatuur 
nu aanvullen met een nieuwe technologie die hen 
helpt om aangepaste short runs en exclusieve 
collecties aan klanten te bieden. Zij hoeven zich 
niet langer zorgen te maken over het risico van 
voorraden.

Fabrikanten

Dankzij digitaal printen hebben drukkerijen nu 
toegang tot een breed scala aan media en 
ontwerpen. Het helpt hen ook bij het ontwikkelen 
van toepassingen met hoge marges voor 
interieurdecoratie.

Belangrijkste voordelen:

Printservice 
Providers



De mogelijkheden zijn eindeloos
Voor uitzonderlijke resultaten is het essentieel om de juiste media- en printtechnologie met elkaar te 
verbinden. Daarom biedt HP een breed scala aan media die zijn ontworpen en getest om te werken met 
HP printtechnologieën. En met meer dan 2000 mediaprofielen kunt u levendige en nauwkeurige kleuren 
krijgen in uw interieurdecoratietaken in slechts enkele klikken.

Zonder HP Latex-inkt zou de 
productie op dergelijke materialen 
onmogelijk zijn geweest.
Josh Young, Detroit Wallpaper, behangfabrikant

BEKIJK VIDEO OVER CASESTUDY

Vergroot uw toepassingsportfolio en leg een 
nieuwe markt vast met aangepaste 
wandbekleding, muurstickers, doeken, kunst enz.

Wanddecoratie

https://www.youtube.com/watch?v=sF-oM6A_FlE


Verbeter uw portfolio met wasbare en 
geurloze1 toepassingen zoals gordijnen, 
kussens en ander woningtextiel.

Textiel

Voeg een gepersonaliseerd ontwerp, kleur en 
merkidentiteit toe aan de jaloezieën en gordijnen.

De printer is fenomenaal. We hebben 
voor onze klanten op aanvraag 
kunnen printen en de kwaliteit is 
ongelofelijk.

Raambekleding

Ed Williams, Texton, bedrijf in raambekleding

BEKIJK VIDEO OVER CASESTUDY

Print eenvoudig op PU- en PVC-kunstleer.

Bekleding

Wij experimenteren graag en 
verleggen graag grenzen, testen op 
verschillende media en met 
verschillende kleuren, met HP Latex 
kan dat echt. Daarom vinden wij dit 
apparaat geweldig.
Robin Sprong, Bespoke Wallpaper | Surface Design Studio

BEKIJK VIDEO OVER CASESTUDY

https://www.youtube.com/watch?v=k4lDapD8HtQ
https://www.youtube.com/watch?v=MWzwrwmsC1U


Workflowoplossingen
Samen met partners biedt HP u innovatieve tools en oplossingen om nieuwe zaken te kunnen doen en uw 
productie efficiënter te maken.

Pre-Press
Van het voorbereiden van bestanden tot het printen, 
compatibele RIP's kunnen u helpen om de RIP-tijd te 
verkorten en om meer kleurcontrole te krijgen.

HP's uitgebreide portfolio van grootformaat 
printoplossingen biedt kwaliteit, productiviteit en 
de support van een marktleider.

hp.com/go/mediasolutionslocator 

Productie/printen

Ontwerp
Goede ontwerpen trekken meer klanten, wat op 
zijn beurt weer kan leiden tot een goede omzet. 
Daarom is het belangrijk om op de hoogte te 
blijven van de nieuwste trends en 
ontwikkelingen in de sector.

Media
Kies uit een breed scala aan media, van 
media-aanbieders in de industrie over de hele 
wereld, getest en gecertificeerd op 
compatibiliteit met HP printtechnologieën. 

Afwerking
Om onze klanten naadloze end-to-endoplossingen te bieden, heeft HP samengewerkt met vele bedrijven 
in de industrie, onder andere van automatisch snijden tot afwikkel- of rekoplossingen. 

Ontwerp en software Mediaverwerking AfwerkingRippen en kleurbeheer Warmtefixatie

HP partners in oplossingen

https://www.hp.com/us-en/commercial-printers/floater/mediasolutionslocator.html


Kies uw 
HP grootformaatprinter

Hoogwaardige afdrukken, gedetailleerde ontwerpen en geweldige uitvoer. Doeken, kunst 
enz. krijgen een voorsprong met de grote verscheidenheid aan kleuren die beschikbaar 
zijn met deze technologie.

HP DesignJet Z printer1

HP ingebouwde 
spectrofotometer3

JaJa Nee Ja Ja

Maximale 
mediabreedte

1,63 m (64 inch)1,06 m (42 inch) 0,61 m (24 inch)
1,11 m (44 inch)

0,61 m (24 inch)
1,11 m (44 inch)

Inktcartridges 6 inktkleuren: C, M, 
Y, mK, pK, CR

8 inktkleuren: lC, 
M, Y, mK, pK, lG, 
lM, CR

6 inktkleuren: C, M, 
Y, mK, pK, CR

9 inktkleuren: C, M, 
Y, mK, pK, G, CR, CG, 
CB (GE - optioneel)

Maximale 
productiesnelheid

98 m²/uur
(1055 ft²/uur)

42 inch model:
113,6 m²/uur
(1225 ft²/uur)

24 inch model:
67 m²/uur (720 ft²/uur)
44 inch model:
85 m²/uur (916 ft²/uur)

24 inch model:
56 m²/uur (600 ft²/uur)
44 inch model:
74 m²/uur (795 ft²/uur)

Adobe 
PostScript®/PDF²

OptioneelOptioneel Ja Ja

Virtueel geheugen 128 GB (op basis 
van 4 GB RAM)

64 GB (op basis 
van 1 GB RAM)

128 GB (op basis 
van 4 GB RAM)

128 GB (op basis 
van 4 GB RAM)

HP DesignJet Z6 
Pro 64 inch printer

HP DesignJet 
Z6810 
productieprinter

HP DesignJet Z6 
PostScript® 
printerserie

HP DesignJet Z9+ 
PostScript® 
printerserie

1,63 m (64 inch)

9 inktkleuren: C, M, 
Y, mK, pK, G, CR, CG, 
CB (GE - optioneel)

98 m²/uur
(1055 ft²/uur)

Optioneel

128 GB (op basis 
van 4 GB RAM)

HP DesignJet Z9+ 
Pro 64 inch printer



HP Stitch dye-sub printers bieden altijd levendige en nauwkeurige kleuren voor alle 
apparaten. Ze zijn ideaal voor het printen van grote textielsoorten en maken 
toepassingen zoals gordijnen, kussens en bekleding mogelijk.

HP Stitch dye-sublimatieprinters2

Maximale 
mediabreedte

Cartridgegrootte

Maximaal 
gewicht rol

Maximale 
productiesnelheid

Snelheid 
productiekwaliteit

Maximale 
productiecapaciteit

HP Stitch S500
64 inch printer

1,63 m (64 inch)

3 liter kleur

55 kg (121 lb)

110 m²/uur (1185 ft²/uur)

43 m²/uur (460 ft²/uur)

6000 m²/maand
(64.583 ft²/maand)

HP Stitch S1000
126 inch printer

3,2 m (126 inch)

10 liter kleur

300 kg (660 lb)

220 m²/uur (2370 ft²/uur)

130 m²/uur (1400 ft²/uur)

40000 m²/maand 
(430.556 ft²/maand)



HP Latex 315 
Print and Cut Plus 
Solution

Maximale 
mediabreedte

1,37 m (54 inch)

Maximaal 
gewicht rol

25 kg (55 lb)

Cartridgegrootte 775 ml kleur 

Snelheid – 
binnenkwaliteit

12 m²/uur (129 ft²/uur)

HP Latex 335 
Print and Cut Plus 
Solution

1,63 m (64 inch)

42 kg (92,6 lb)

775 ml kleur 

13 m²/uur (140 ft²/uur)

Toegang tot een breed scala aan interieurdecoraties, waaronder rolgordijnen, 
synthetisch leer en wandbekleding. Met HP Latex-prints krijgt u geurloze afdrukken1 
die er droog uit komen, met een technologie die de certificeringen levert die belangrijk 
zijn voor uw operators, uw klanten en het milieu.

HP Latex printers

HP Latex 115 
Print and Cut Plus 
Solution

1,37 m (54 inch)

25 kg (55 lb)

400 ml kleur

12 m²/uur (129 ft²/uur)

3

HP Latex 700 W
printer

HP Latex 800 W
printer

Maximale 
mediabreedte

1,63 m (64 inch) 1,63 m (64 inch)

Maximaal 
gewicht rol

55 kg (121 lb) 55 kg (121 lb)

Cartridgegrootte 1 liter kleur
1 liter wit

3 liter kleur
3 liter wit

Snelheid – 
binnenkwaliteit

HP Latex 700
printer

1,63 m (64 inch)

55 kg (121 lb)

1 liter kleur

21 m²/uur (226 ft²/uur) 21 m²/uur (226 ft²/uur) 25 m²/uur (269 ft²/uur)

HP Latex 800
printer

1,63 m (64 inch)

55 kg (121 lb)

3 liter kleur

25 m²/uur (269 ft²/uur)



HP Latex 115
printer

HP Latex 315
printer

Maximale 
mediabreedte

1,37 m (54 inch) 1,37 m (54 inch)

Maximaal 
gewicht rol

25 kg (55 lb) 25 kg (55 lb)

Cartridgegrootte 400 ml kleur 775 ml kleur

Snelheid – 
binnenkwaliteit

12 m²/uur (129 ft²/uur) 12 m²/uur (129 ft²/uur)

HP Latex 335
printer

1,63 m (64 inch)

42 kg (92,6 lb)

775 ml kleur

13 m²/uur (140 ft²/uur)

HP Latex 365
printer

1,63 m (64 inch)

42 kg (92,6 lb)

775 ml kleur

17 m²/uur (183 ft²/uur)

Cartridgegrootte

Snelheid – 
binnenkwaliteit

5 liter kleur
3 liter wit

69 m²/uur (743 ft²/uur)

Maximale 
mediabreedte

Maximaal 
gewicht rol

3,2 m (126 inch)

Eén rol van maximaal 300 kg (660 lb)4

Optioneel twee rollen van maximaal 2 x 200 kg (2 x 440 lb)

3,2 m (126 inch)

Eén rol van maximaal 300 kg (660 lb)4

Optioneel twee rollen van maximaal 2 x 200 kg (2 x 440 lb)

5 liter kleur

69 m²/uur (743 ft²/uur)

HP Latex 2700
printer

HP Latex 2700 W
printer



Cartridgegrootte

Snelheid – 
binnenkwaliteit

5 liter kleur
3 liter wit

69 m²/uur (743 ft²/uur)

Maximale 
mediabreedte

Maximaal 
gewicht rol

3,2 m (126 inch)

Eén rol van maximaal 300 kg (660 lb)
Twee rollen van maximaal 2 x 200 kg (2 x 440 lb)

3,2 m (126 inch)

Eén rol van maximaal 300 kg (660 lb)
Twee rollen van maximaal 2 x 200 kg (2 x 440 lb)

5 liter kleur

69 m²/uur (743 ft²/uur)

HP Latex 2700 Plus
Printer5

HP Latex 2700 W Plus
Printer5

HP Latex 3600
printer

HP Latex R2000
Plus printer

3,2 m (126 inch) 2,49 m (98,4 inch)

Eén rol van maximaal 300 kg (660 lb)
Twee rollen van maximaal 2 x 200 kg (2 x 440 lb)

Eén rol van maximaal 
100 kg (220 lb)

10 liter kleur 5 liter kleur
3 liter wit

77 m²/uur (830 ft²/uur) 22 m²/uur (237 ft²/uur)

HP Latex R1000
printerserie

1,64 m (64,4 inch)

Eén rol van maximaal 
68 kg (150 lb)

3 liter kleur
3 liter wit

15 m²/uur (161 ft²/uur)

Cartridgegrootte

Snelheid – 
binnenkwaliteit

Maximale 
mediabreedte

Maximaal 
gewicht rol



Duurzame impact bij HP

Niveau 1 - Geen uitstoot 
van gevaarlijke 
chemicaliën¹⁰

Het teken van 
duurzame bosbouw9

UL ECOLOGO®⁶ Onbeperkt voor 
volledige 

kamerdecoratie8

Toy Safety7

HP blijft producten leveren die ontworpen zijn met het oog op veiligheid, voor u, uw klanten en het milieu.

De nieuwe generatie HP Latex-inkten op waterbasis bieden een aantrekkelijk milieu- en gezondheidsprofiel 
voor zowel drukkerijen als hun klanten. Met HP Latex-inkt produceert u milieuvriendelijke geurloze afdrukken1 
die ideaal zijn voor interieurruimten, zoals hotels, restaurants, ziekenhuizen of woningen. Zo creëert u 
bovendien een goede luchtkwaliteit binnenshuis.



De voordelen voor 
het milieu zijn 
gigantisch…
Jon Sherman, Flavor Paper,
bedrijf in wandbekleding



¹ Geldt voor HP Latex-inkten. Gebaseerd op sensorische evaluaties, uitgevoerd door Odournet volgens VDI-richtlijn 3882, waarbij 832, 873 en 883 inkten werden gekenmerkt als “zwak” in geurintensiteit en “neutraal” voor 
hedonische tonen. Er bestaan zeer veel soorten media met zeer verschillende geurprofielen. Sommige media kunnen van invloed zijn op de geur van de uiteindelijke afdruk.

² Vereist mogelijk de aanschaf van PostScript®-modellen of optionele HP DesignJet PostScript®/PDF-upgradekit.
³ De HP DesignJet Z9+ printerserie en de HP DesignJet Z6810 productieprinterserie beschikken over een geïntegreerde i1-spectrofotometer van X-Rite. De nauwe samenwerking tussen HP en X-Rite heeft geleid tot een 

betrouwbare, uitvoerig geteste oplossing die de gebruikers gemak, kwaliteit en betrouwbaarheid biedt.
⁴ HP Latex 2700 en 2700 W printers bieden ondersteuning voor één rol van maximaal 160 kg (353 lb). De printercapaciteit kan worden verhoogd tot 300 kg (660 lb) met de optionele HP 126-in Diverter Roller of HP Latex 2700 

Series Jumbo Dual Roll Kit. Niet inbegrepen, moet apart worden aangeschaft.
⁵ Neem contact op met uw lokale HP vertegenwoordiger voor informatie over de beschikbaarheid in uw regio.
⁶ Geldt voor HP Latex-inkt van de vierde generatie. UL ECOLOGO®-certificering volgens UL 2801 toont aan dat een inkt voldoet aan een reeks strikte criteria met meerdere kenmerken op basis van de levenscyclus met 

betrekking tot menselijke gezondheid en milieu (zie ul.com/EL).
7 4e-generatie HP Latex-inkten zijn getest en voldoen aan de volgende veiligheidsmethoden en -protocollen voor kinderspeelgoed: EN 71-3, EN 71-9, ASTM F963-17, US 16 CFR 1303, US 16 CFR 1307, SOR 2011-17 en SOR 2018-83. 

HP raadt het gebruik van de inkt af voor speelgoed voor kinderen jonger dan 3 jaar.
⁸ Geldt voor HP Latex-inkt van de vierde generatie. UL GREENGUARD Gold-certificering volgens UL 2818 toont aan dat producten zijn gecertificeerd volgens de GREENGUARD-standaarden van UL voor lage uitstoot van 

chemische stoffen bij gebruik binnen. Onbeperkte ruimte, volledig ingericht, 33,4 m² (360 ft²) in een kantooromgeving, 94,6 m² (1018 ft²) in een klaslokaal. Zie ul.com⁄gg of greenguard.org voor meer informatie. 
⁹ Van toepassing op bepaalde HP grootformaat printermedia. BMG handelsmerklicentiecode FSC®-C115319, zie fsc.org. HP handelsmerklicentiecode FSC®-C017543, zie fsc.org. Niet alle FSC®-gecertificeerde producten zijn in 

alle regio's beschikbaar. Kijk voor informatie over HP grootformaat printermedia op HPLFMedia.com.
¹⁰ Geldt voor HP Latex-inkt. Niveau 1 van de ZDHC Roadmap to Zero toont aan dat een inkt voldoet aan de normen van de ZDHC Manufacturing Restricted Substances List (ZDHC MRSL) versie 1.1, een lijst van chemische 

stoffen waarvan opzettelijk gebruik tijdens de productie verboden is. ZDHC is een organisatie die zich richt op het elimineren van gevaarlijke chemicaliën en het implementeren van duurzame chemicaliën in de leer-, textiel- 
en kunststofsector. Het programma Roadmap to Zero is een organisatie met meerdere belanghebbenden, waaronder merken, gelieerde ondernemingen in de waardeketen en partners, die samenwerken om verantwoorde 
procedures voor het beheer van chemicaliën te implementeren. Zie roadmaptozero.com.

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn 
vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag 
als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.
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https://www.ul.com/resources/ecologo-certification-program
https://www.ul.com/resources/ul-greenguard-certification-program
https://spot.ul.com/greenguard/
https://fsc.org/en
https://fsc.org/en
https://hp.globalbmg.com/en/
https://www.roadmaptozero.com/

