
Informatie van Colormagic:

Ons grote pand in het Verenigd Koninkrijk, net ten noorden van Londen, is waar het allemaal 
gebeurt. We zijn uitgerust met state-of-the-art faciliteiten om gereviseerde inktpatronen van hoge 
kwaliteit te produceren.

Meer dan tien jaar in de business

We hebben meer dan tien jaar ervaring in het reviseren van grootformaat inktcartridges voor een 
breed scala van bekende printermerken. We leveren onze cartridges in vele landen over de hele 
wereld.

Grote waarde voor uw geld

We reviseren onze producten van gebruikte originele cartridges, dus ze zijn perfect geschikt voor de 
verschillende printermerken. Als gevolg hiervan bieden onze cartridges veel waar voor uw geld, maar
we doen nooit concessies aan de kwaliteit. We zorgen ervoor dat elke cartridge wordt getest voordat
deze wordt verzonden en al onze machines zijn afgestemd op onze specificaties om ervoor te zorgen 
dat onze cartridges een uitstekende afdrukafwerking hebben.

Onderzoek en ontwikkeling

We werken met onze leveranciers in de R & D-fase om ervoor te zorgen dat onze inkten worden 
geproduceerd volgens strenge specificaties. We zijn voortdurend bezig met het onderzoeken en 
ontwikkelen van nieuwe inkten en processen, wat betekent dat ons assortiment altijd bovenaan de 
lijst staat.

Onze klanten komen altijd eerst

Wij streven ernaar om klantenservice te bieden die ongeëvenaard is. Ons team is zeer ervaren in alle 
industriesectoren waar wij voor zorgen en is goed geïnformeerd over kleurbeheer en de vereiste 
normen. Onze klanten hebben altijd en overal toegang tot technische expertise.

Past precies

We reviseren onze inktcartridges alleen opnieuw op gebruikte originele cartridges, dus ze zijn perfect
geschikt voor alle belangrijke printermerken. Ze worden in eigen huis geproduceerd, waardoor we 
volledige controle hebben over het vulproces en ervoor zorgen dat we alleen het hoogste 
kwaliteitsproduct leveren.

Hoogste kleurcontrole

De inkten die we gebruiken hebben minimale metamerische eigenschappen, zodat er een minimaal 
kleurverschil is wanneer de kleuren worden bekeken onder verschillende lichtbronnen. Ze worden 
ook grondig getest om te garanderen dat ze geschikt zijn voor hun relevante marktsegment en 
printermerken. Onze Colormagic proofing-inktcartridges worden bijvoorbeeld getest om ervoor te 
zorgen dat ze Fogra-, Gracol- en SWOP-passen behalen met de meeste belangrijke RIP's op de markt.



Geprobeerd en getest

We hebben een printer voor elke inktcartridge die we leveren en we testen al onze producten 
grondig voordat ze worden vrijgegeven. Dit betekent dat onze retourpercentages uitzonderlijk laag 
zijn. In het onwaarschijnlijke geval dat u een probleem ondervindt, vallen al onze producten onder 
onze garantie en staat het team altijd voor u klaar.

Vinger aan de pols

Door onze eigen R & D te doen, weten we wat u nodig hebt en kunnen we onze inktleveranciers 
adviseren over exacte vereisten. Hierdoor kunnen we nieuwe producten toevoegen aan ons 
assortiment wanneer nieuwe printers worden uitgebracht. Bijvoorbeeld gereviseerde inkten voor HP 
Z6200-posterproductie en HP T7100 architecturale CAD-inktpatronen, beide binnenkort beschikbaar.


