
HP:s lösningar 
för utskrifter i 
storformat för 
dekorativa 
tillämpningar 



Möjligheten med 
tryckt dekor
Marknaden för dekorativa skrivare växer snabbt då 
husägare och företag vill förbättra och anpassa sina 
hem, arbetsplatser och märken. Oavsett om det är 
ett tonårsrum, ett kontors kreativa utrymme eller en 
hotellobby, förväntar sig dagens generation lösningar 
som erbjuder anpassningsbara, personliga tjänster och 
miljövänliga produkter.

Denna guide visar dig hur utskriftslösningar med 
HP storformat för dekorativa appliceringar kan bli 
din ideala lösning när du funderar på hur du ska 
dra in nya vinster till ditt företag i denna spännande 
högmarginella sektor. HP gör det möjligt för dig att 
erbjuda fantastiskt kreativ frihet till dina kunder med 
ett brett urval av substrat, luktfria inomhustryck,1 ett 
enormt nätverk av partners och den rätta tekniken 
för virtuellt scenario.





Fördelarna med digitalt
Den ökande efterfrågan på tryckt dekor ger ett spännande marknadsföringstillfälle. Tack vare digital utskrift 
kan du tillhandahålla den nivå av flexibilitet och anpassning som kunder i denna högmarginella sektor kräver. 
Här är bara några exempel.

De viktigaste fördelarna:

Design Studios
Digital utskrift ger mig specifika fördelar, såsom 
oändliga färger utan registerbegränsningar, enkel 
anpassning och omedelbara provtryck på ett brett 
utbud av media med kortare tid mellan design och 
produktion.



Med en mycket snabbare leveranstid, kan 
interiördekoratörer nu leverera personliga 
designer till kunder med enkel, uppskalad 
skräddarsydd anpassning.

De viktigaste fördelarna:

De viktigaste fördelarna:

Inredning

Tillverkare kan nu komplettera sin befintliga 
utrustning med en ny teknik som hjälper dem att 
erbjuda sina kunder anpassade tillfälliga utbud 
och exklusiva kollektioner. Man behöver inte längre 
oroa sig för lagret.

Tillverkare

Tack vare digitalt tryck, har leverantörer nu tillgång 
till ett brett utbud av media och designer. Det hjälper 
dem även att utveckla tillämpningar för högmarginella 
interiördekorationer.

De viktigaste fördelarna:

Skrivartjänst 
Leverantörer



Föreställ dig möjligheterna
För att uppnå enastående resultat är det mycket viktigt att para ihop rätt media med utskriftsteknik. Därför 
erbjuder HP ett brett utbud av media som är utformad och testad för att fungera tillsammans med alla 
utskriftstekniker från HP. Med över 2 000 tillgängliga medieprofiler kan du erhålla lysande och korrekta färger 
för alla dina inredningsjobb med bara ett par klick.

Produktion på sådana här material hade 
varit omöjligt utan HP Latex Inks.

Josh Young, Detroit Wallpaper,  Wallpaper Manufacturer

SE VIDEON OM FALLSTUDIEN

Öka ditt appliceringssortiment och hitta en ny 
marknad med anpassade tapeter, väggdekaler, 
kanvas, fin konst, o.s.v.

Väggdekor

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


Förbättra utbudet med tvättbara och luktfria1 
appliceringar, som gardiner, kuddar och andra 
hemtextilier.

Textil

Lägg till anpassad design, färg och märkesidentitet 
på persienner och gardiner.

Skrivaren har varit fantastiskt, vi har 
kunnat trycka på begäran till kunderna 
och kvaliteten på trycket är otrolig.

Fönsterdekor

Ed Williams, Texton, Window Blind Company

SE VIDEON OM FALLSTUDIEN

Tryck enkelt på PU- och PVC-baserat artificiellt läder.

Klädsel

Vi älskar att experimentera och testa 
gränserna, vi provar på olika sorters 
media och olika färger och HP Latex 
gör det verkligen möjligt. Det är därför 
vi älskar den här maskinen.
Robin Sprong, Bespoke Wallpaper  |  Surface Design Studio

SE VIDEON OM FALLSTUDIEN

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


Arbetsflödeslösningar
HP med partners ger dig innovativa verktyg och lösningar för att hjälpa dig att vinna nya affärer och 
produktionseffektivitet.

Förtryck
Från filförberedelse till utskrift, kompatibla RIP kan 
hjälpa dig att accelerera delningstid och få mer 
kontroll på färger för ett sömlöst arbetsflöde.

HP:s breda utbud av utskriftslösningar i storformat 
levererar kvalitet, produktivitet och den hängivna 
supporten från en ledande i branschen.

hp.com/go/mediasolutionslocator 

Produktion/utskrift

Design
Fina designer lockar fler kunder, vilka i sin tur ger 
mer vinst. Det är därför det är viktigt att vara 
uppdaterad om de senaste trenderna och 
branschens intressen.

Medier
 Välj från ett brett utbud av media, från 
branschens medialeverantörer över hela världen, 
testad och certifierad för kompabilitet med HP:s 
trycktekniker. 

Efterbehandling
För att kunna erbjuda sömlösa kompletta lösningar till våra kunder har HP samarbetat med flera företag 
inom branschen, från automatisk skärning till vridnings- eller sträckningslösningar bland annat. 

Design och programvara Materialhantering EfterbehandlingRivning och färghantering Värmefixering

HP lösningspartners

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


Välja din HP 
storformatsskrivare

Högkvalitativa utskrifter, detaljorienterade designer och ett väldigt bra resultat. Kanvas, konst 
etc., få det perfekta med en stor variation av färger som finns tillgängliga med denna teknik.

Skrivare i HP DesignJet Z-serien:1

HP Embedded 
spektrofotometer3

JaJa Nej Ja Ja

Maximal 
materialbredd

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

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

Bläckpatroner 6 bläck: C, M, Y, mK, 
pK, CR

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

6 bläck: C, M, Y, mK, 
pK, CR

9 bläck: C, M, Y, mK, 
pK, G, CR, CG, 
CB (GE – tillval)

Maximal 
produktionstakt

98 m2/tim
(1055 ft2/tim)

42-tums modell:
113,6 m2/h
(1 225 ft2/hr)

24-tums modell:
67 m2/tim (720 fot2/tim)
44-tums modell:
85 m2/tim (916 fot2/tim)

24-tums modell:
56 m2/tim (600 fot2/tim)
44-tums modell:
74 m2/tim (795 fot2/tim)

Adobe 
PostScript®/PDF2

TillvalTillval Ja Ja

Virtuellt minne 128 GB (baserat på 
4 GB RAM)

64 GB (baserat på 
1 GB RAM)

128 GB (baserat på 
4 GB RAM)

128 GB (baserat på 
4 GB RAM)

HP DesignJet Z6 Pro 
64-tums skrivare

HP DesignJet Z6810 
produktionsskrivare

HP DesignJet Z6 
PostScript® 
skrivarserien

HP DesignJet Z9+ 
PostScript® 
skrivarserien

1,63 m (64 tum)

9 bläck: C, M, Y, mK, pK, G, 
CR, CG, CB (GE – tillval)

98 m2/tim
(1055 ft2/tim)

Tillval

128 GB (baserat på 
4 GB RAM)

HP DesignJet Z9+ Pro 
64-tums skrivare



HP Stitch färgsublimeringsskrivare erbjuder alltid livfulla och exakta färger för hela 
samlingen. De är perfekta för textiltryck i storformat och tillåter applikationer som 
gardiner, kuddar, klädsel etc.

HP Stitch-färgsublimeringsskrivare2

Maximal materialbredd

Patronstorlek

Maximal valsvikt

Maximal produktionstakt

Produktions takt med kvalitet

Maximal produktionskapacitet

HP Stitch S500
64-tums skrivare

1,63 m (64 tum)

3 liter färg

55 kg (121 lb)

110 m2/tim (1 185 fot2/tim)

43 m2/tim (460 fot2/tim)

6 000 m2/månad
(64 583 fot2/månad)

HP Stitch S1000
126-tums skrivare

3,2 m (126 tum)

10 liter färg

300 kg (660 pund)

220 m2/tim (2 370 fot2/tim)

130 m2/tim (1 400 fot2/tim)

40 000 m2/månad 
(430 556 fot2/månad)



HP Latex 315 Print och 
Cut Plus-lösning

Maximal 
materialbredd

1,37 m (54 tum)

Maximal valsvikt 25 kg (55 lb)

Patronstorlek 775 ml färg 

Hastighet – 
inomhuskvalitet

12 m2/tim (129 fot2/tim)

HP Latex 335 Print och 
Cut Plus-lösning

1,63 m (64 tum)

42 kg (92,6 lb)

775 ml färg 

13 m2/tim (140 fot2/tim)

Få tillgång till ett brett utbud av interiöra dekorapplikationer, inklusive kanvas, 
persienner, syntetiskt läder och tapeter. Med HP Latex-utskrifter får du luktfria tryck1 
som kommer ut torra, med en teknik som levererar certifieringarna som betyder 
något för dina operatörer, dina kunder och miljön.

HP Latex-skrivare

HP Latex 115 Print och 
Cut Plus-lösning

1,37 m (54 tum)

25 kg (55 lb)

400 ml färg

12 m2/tim (129 fot2/tim)

3

HP Latex 700 W
Skrivare

HP Latex 800 W
Skrivare

Maximal 
materialbredd

1,63 m (64 tum) 1,63 m (64 tum)

Maximal valsvikt 55 kg (121 lb) 55 kg (121 lb)

Patronstorlek 1 liter färg
1 liter vit

3 liter färg
3 liter vit

Hastighet – 
inomhuskvalitet

HP Latex 700
Skrivare

1,63 m (64 tum)

55 kg (121 lb)

1 liter färg

21 m2/h (226 fot2/h) 21 m2/h (226 fot2/h) 25 m2/h (269 fot2/h)

HP Latex 800
Skrivare

1,63 m (64 tum)

55 kg (121 lb)

3 liter färg

25 m2/h (269 fot2/h)



HP Latex 115
Skrivare

HP Latex 315
Skrivare

Maximal 
materialbredd

1,37 m (54 tum) 1,37 m (54 tum)

Maximal valsvikt 25 kg (55 lb) 25 kg (55 lb)

Patronstorlek 400 ml färg 775 ml färg

Hastighet – 
inomhuskvalitet

12 m2/tim (129 fot2/tim) 12 m2/tim (129 fot2/tim)

HP Latex 335
Skrivare

1,63 m (64 tum)

42 kg (92,6 lb)

775 ml färg

13 m2/tim (140 fot2/tim)

HP Latex 365
Skrivare

1,63 m (64 tum)

42 kg (92,6 lb)

775 ml färg

17 m2/h (183 fot2/h)

Patronstorlek

Hastighet – 
inomhuskvalitet

5 liter färg
3 liter vit

69 m2/tim (743 fot2/tim)

Maximal 
materialbredd

Maximal valsvikt

3,2 m (126 tum)

Enkel vals upp till 300 kg (660 pund)
Dubbel valshantering upp till 2x200 kg (2x440 pund) (tillval)

3,2 m (126 tum)

Enkel vals upp till 300 kg (660 pund)
Dubbel valshantering upp till 2x200 kg (2x440 pund) (tillval)

5 liter färg

69 m2/tim (743 fot2/tim)

HP Latex 2700
Skrivare

HP Latex 2700 W
Skrivare



Patronstorlek

Hastighet – 
inomhuskvalitet

5 liter färg
3 liter vit

69 m2/tim (743 fot2/tim)

Maximal 
materialbredd

Maximal valsvikt

3,2 m (126 tum)

Enkel vals upp till 300 kg (660 pund)
Dubbel valshantering upp till 2x200 kg/ 2x440 pund

3,2 m (126 tum)

Enkel vals upp till 300 kg (660 pund)
Dubbel valshantering upp till 2x200 kg/ 2x440 pund

5 liter färg

69 m2/tim (743 fot2/tim)

HP Latex 2700 Plus
Printer5

HP Latex 2700 W Plus
Printer5

HP Latex 3600
Skrivare

HP Latex R2000
Plus Printer

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

Enkel vals upp till 300 kg (660 pund)
Dubbel vals upp till 2 x 200 kg (2 x 440 pund)

Enkel vals upp till 100 kg 
(220 pund)

10 liter färg 5 liter färg
3 liter vit

77 m2/h (830 fot2/h) 22 m2/h (237 fot2/h)

HP Latex R1000
Skrivarserie

1,64 m (64,4 tum)

Enkel vals upp till 68 kg 
(150 pund)

3 liter färg
3 liter vit

15 m2/h (161 fot2/h)

Patronstorlek

Hastighet – 
inomhuskvalitet

Maximal 
materialbredd

Maximal valsvikt



Hållbar påverkan med HP

Nivå 1 – Noll utsläpp av 
farliga kemikalier10

Märket för ansvarsfullt 
skogsbruk9

UL ECOLOGO®6 Obegränsad för 
hela rum8

Toy Safety7

HP fortsätter att leverera produkter som är utformade med säkerhet i åtanke för dig, dina kunder och miljön.

Den nya generationens vattenbaserade HP Latex-bläck erbjuder en attraktiv miljö- och hälso-profil för både 
leverantörer av utskriftstjänster och deras kunder. Med referenser som hanterar kriterier som är relaterade 
till människors hälsa och miljön, producerar HP Latex luktfria tryck1 som är perfekta för inomhusutrymmen, 
som hotell, restauranger, sjukhus eller hem.



Fördelarna för miljön 
är enorma…
Jon Sherman, Flavor Paper,
Wallpaper Company



1 Gäller HP Latex-bläck. Baserat på sensoriska utvärderingar utförda av Odournet i enlighet med VDI:s riktlinje 3882 där 832, 873 och 883 bläck karaktäriserades som ”svaga” när det gäller luktintensitet och ”neutrala” när 
det gäller hedonisk ton. Det finns ett brett sortiment av material som ger olika grader av lukt. Vissa material kan påverka luktegenskaperna hos slutprodukten.

2 Kan kräva inköp av PostScript®-modeller eller alternativ HP DesignJet PostScript®/PDF-uppgradering.
3 En i1 spektrofotometer från X-Rite finns inbyggd i HP DesignJet Z9+ skrivarserien och HP DesignJet Z6810 produktionsskrivarserien Ett nära samarbete mellan HP och X-Rite garanterar en tillförlitlig lösning som har testats 

grundligt för att tillgodose kundernas krav på enkelhet, kvalitet och tillförlitlighet.
4 HP Latex 2700- och 2700 W-skrivare har stöd för enstaka rullar på upp till 160 kg. Skrivarens kapacitet kan ökas upp till 300 kg med HP 126-in Diverter Roller eller HP Latex 2700 Series Jumbo Dual Roll Kit som tillval. Ingår inte, 

säljs separat.
5 Kontakta din lokala HP-representant för att se om det finns tillgängligt i din region.
6 Gäller fjärde generationens HP Latex bläck. UL ECOLOGO®-certifieringen enligt UL 2801 visar att ett bläck uppfyller ett antal flerattributiva, livscykelbaserade stringenta kriterier med avseende på människors hälsa och 

miljöhänsyn (se ul.com/EL). 
7 Fjärde generationens HP Latex bläck har testats och uppvisat efterlevnad med följande säkerhetsmetoder och protokoll för leksaker: EN 71-3, EN 71-9, ASTM F963-17, US 16 CFR 1303, US 16 CFR 1307, SOR 2011-17, och 

SOR 2018-83. HP rekommenderar inte att bläck används för leksaker som riktar sig till barn under 3 år.
8 Gäller fjärde generationens HP Latex bläck. UL GREENGUARD Guld-certifiering enligt UL 2818 visar att produkterna är certifierade enligt UL:s GREENGUARD-standarder för låga kemiska utsläpp inomhus vid användning av 

produkterna. Obegränsad rums storlek—hela rummet dekorerat, 33,4 m2 (360 ft2) i en kontorsmiljö, 94,6 m2 (1 018 ft2) i en klassrumsmiljö. Mer information finns på ul.com⁄gg eller greenguard.org. 
9 Kan väljas med HP utskriftsmaterial för storformat. BMG-varumärkets licenskod är FSC®-C115319, se fsc.org. HP-varumärkets licenskod är FSC®-C017543, se fsc.org. Alla FSC®-certifierade produkter är inte tillgängliga i alla 

regioner. Mer information om HPs utskriftsmaterial för storformat finns på HPLFMedia.com.
10 Gäller HP Latex-bläck. ZDHC Roadmap to Zero, nivå 1 visar att bläck överensstämmer med eller uppfyller villkoren i listan över begränsade ämnen vid tillverkning (ZDHC Manufacturing Restricted Substances List, ZDHC 

MRSL) version 1.1, en lista på kemiska ämnen som är förbjudna att användas avsiktligt under produktion. ZDHC är en organisation som arbetar för att eliminera farliga kemikalier och implementera hållbara kemikalier inom 
sektorerna för läder, textil och syntetmaterial. Roadmap to Zero-programmet är en organisation med olika varumärken, samarbetspartner i värdekedjan och andra områden samt andra intressenter som tillsammans verkar 
för att implementera ansvarsfulla rutiner för hantering av kemikalier. Se roadmaptozero.com.

© Copyright 2022. HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan förvarning. HP ger inga andra garantier avseende produkter eller tjänster från HP än de uttryckliga garantier 
som medföljer sådana produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna text.
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https://www.roadmaptozero.com/
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/

