PANTONE® системот за мешање на бои

Познато е дека системот за мешање бои е
комплексна и често заборавена област во
производството која води до масовна не ефикасност,
губење продуктивност, суровина и време.
Серикол системот за мешање бои се состои од креација,
производство и архивирање на точни нијанси низ
целиот процес на печатење.
За секоја од Сериколовите бои, како пример е земен
PANTONE® стандардна тонска карта со сите нијанси кои
се користат, од 14-те основни бои. Секоја нијанса е
100% рачно мешана од страна на посветен тим
специјализиран за бои. Рецептите се достапни во мала
книга со формули. Освен книгата со рецепти, развиен е
и автоматски систем на мешање бои почнувајки од
едноставна Sericol PANTONE® вага со снимени рецепти
па до потполно автоматизиран систем за мешање на
бои. А исто така овозможува и користење на
спектрофотомер за мешање на бои кои не се по
PANTONE® скалата.
PANTONE® книга со формули

Оваа книга содржи формули од сите PANTONE®1000
нијанси и концептуално е скоро иста со PANTONE® тон
картата за да може полесно да се стигне до формулите.

Sericol PANTONE® вага

Вагата содржи вграден мемориски чип во кој се
испрограмирани сите рецепти на PANTONE® нијанси од
палетата на Sericol. Толку е лесна за користење што
може да ја користи било кој.

Sericol Minitint вага

Интегриран компјутер со со вага и софтвер за
мешање Sericol бои како од PANTONE® скали така и по
сопствен рецепт која работи на опретивен систем DOS.
Многу е едноставна за користење и овозможува додатни
рекалкулации во случај на грешка, мерење на
потрошена боја и материјални трошкови.

Sericol Easytint вага

Интегриран компјутер со вага и софвтер за
формулации на нијанси на бои кој работи на Windows
оперативен систем. Со сите особини што ги содржи
Minitint вагата, Easytint има можност за снимање на
шаржери со бои како и снимање база на клиенти.

