
Klantcase

Erre Pi breidt 
productaanbod uit

Doelstellingen

• Nieuwe klanten binnenhalen

• Productaanbod uitbreiden

• Displaymaterialen produceren

• Ondersteuning van een breed 
scala media

• Doorlooptijden van productie 
verkorten

Resultaten 

• Positieve reacties van klanten

• Groeiende vraag naar nieuwe 
diensten, waaronder:

     - Zelf ontworpen behang

     - Raamdecoratie

     - Banners van vinyl en textiel

Erre Pi Centro Copie gebruikt Ricoh-technologie om hun dienstenaanbod te diversificeren en sneller te 
voldoen aan de vraag van klanten. Een van de Ricoh-oplossingen die Erre Pi gebruikt is de Ricoh Pro 
L4160-latexprinter. Deze grootformaat printer stelt het bedrijf in staat uiterst effectief displaymateriaal 
te produceren voor gebruik in winkels, op billboards en tentoonstellingen. 

Dienstenaanbod diversificeren 

'Nati X STAMPARE' is het motto van Erre Pi en betekent 'geboren om te printen'. Over de jaren heen heeft de 
Italiaanse copyshop zijn diensten uitgebreid om een allround drukkerij te worden. "We hebben ons aanbod 
uitgebreid door grootformaat drukwerk en grafische diensten aan ons portfolio toe te voegen. Dit heeft ons in 
staat gesteld om nieuwe klanten aan te trekken, zoals bedrijven in de modeindustrie, die behoefte hebben aan 
sign materialen van hoge kwaliteit voor gebruik in de detailhandel," legt Enzo Cingari uit, Technical Director van 
het bedrijf.

Erre Pi vertrouwt op Ricoh voor diversificatie van hun diensten, aanpassing van de uitvoer en verbetering van de 
productieprestaties. "We hebben een upgrade van onze afdrukomgeving doorgevoerd door de introductie van 
losblad productieprinters van Ricoh. Deze systemen worden gebruikt voor de productie van catalogi, brochures, 
flyers, boeken en magazines. We gebruiken grootformaat printers van Ricoh voor de productie van bouwplannen, 
technische tekeningen en grafische afbeeldingen."

Raamdecoratie en displaymateriaal  

Erre Pi worstelde met de productie van displaymateriaal voor de detailhandel. De bestaande technologie, 
voornamelijk ontworpen voor het afdrukken van etiketten, is langzaam en biedt niet de kwaliteit of breedte 
die is vereist voor displaymateriaal. Het gebruik van de etikettenprinter voor het afdrukken van displaymateriaal 
beïnvloedde ook de dagelijkse etikettenproductie. Erre Pi voegde op advies van Ricoh een Pro L4160-latexprinter 
toe aan hun bedrijf.

De latexuitvoer is erg duurzaam, waardoor het perfect is voor toepassingen binnen- en buitenshuis. De witte inkt 
wordt gebruikt om een achtergrondlaag af te drukken, waardoor het mogelijk wordt om prachtige grafische 
kleurenafbeeldingen op transparante folie, vinyl en textiel af te drukken. Door gebruik te maken van de nieuwe 
Ricoh-technologie is Erre Pi in staat een breed scala aan displaymateriaal te produceren, waaronder zelf ontworpen 
behang, hoogwaardige raamdecoratie en POS-banners.
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Levendige uitvoer in hoge resolutie 

De Pro L4160-latexprinter is de derde grootformaat printer van Ricoh die Erre Pi heeft aangeschaft. Het bedrijf 
gebruikte al een Ricoh MP W5100 voor het afdrukken en kopiëren van technische tekeningen voor hun klanten in 
zwart-wit, en een Ricoh MP CW2200SP voor de productie van gedetailleerde kaarten en bouwtekeningen in kleur. 
De grootformaat apparaten van Ricoh bewezen snel, gebruiksvriendelijk en betrouwbaar te zijn. 

De komst van de L4160-latexprinter heeft ervoor gezorgd dat Erre Pi het productaanbod met afdruktoepassingen 
voor grootformaat flink heeft kunnen uitbreiden. De latexprinter ondersteunt een breed scala aan media. Hij kan 
worden gebruikt voor het afdrukken van duurzame grafische kleurenafbeeldingen van hoge kwaliteit op folie, 
gekleurd vinyl en textiel. Omdat de inkt waterproof is kan de technologie ook buitenshuis worden gebruikt. 

De Pro L4160 ondersteunt afdrukken met 6 en 7 kleuren. Ricoh's oranje en groene inkten bieden meer 
kleurvariatie, wat Erre Pi in staat stelt natuurlijke huidtinten af te drukken en de Pantone-logo's en patronen van 
klanten nauwkeurig te reproduceren. Witte inkt kan ook worden gebruikt voor het creëren van een neutrale 
basis bij het afdrukken op gekleurde of transparante media en toevoeging van opvallende details aan grafische 
kleurenafbeeldingen. 

Productieproces zonder nare geuren  

De Ricoh Pro L4160 helpt Erre Pi te voldoen aan hun 24-uursgarantie. De L4160 is in staat om tot 18 m² per uur 
af te drukken, wat gelijk staat aan 36 A1-afdrukken. Er kunnen maximaal drie lagen inkt in een enkele doorgang 
worden afgedrukt. Dit verbetert de beeldkwaliteit, doordat het niet langer noodzakelijk is om in meerdere 
doorgangen af te drukken. Het drukwerk is droog bij aflevering, waardoor uitdampen niet langer nodig is en er 
meteen kan worden begonnen met nabewerken en lamineren.

De nieuwe technologie is ook beter voor het milieu. Ricoh's latexinkten drogen op lage temperatuur, verminderen 
het energieverbruik en stoten in tegenstelling tot de conventionele oplosmiddelhoudende inkten geen chemische 
stoffen uit tijdens het drogen. Dit is een groot voordeel in een productieomgeving en zorgt voor klanttevredenheid, 
aangezien het drukwerk geen nare geur meer afgeeft. 

Enzo Cingari merkt de impact die de latex afdruktechnologie van Ricoh heeft op Erre Pi's activiteiten: 'Dankzij 
de brede reeks ondersteunde media kunnen we onze klanten nieuwe toepassingen aanbieden, inclusief zelf 
ontworpen behang, textiel en banners. Het productieproces met 6/7 kleuren zorgt voor levendige afbeeldingen. 
We krijgen veel positieve reacties van onze klanten met betrekking tot de afdrukkwaliteit."
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Oplossing 

• Ricoh Pro L4160-latexprinter

• Productieproces met 6/7 kleuren

• Witte basislaag en opvallende 
details

• Levendige Pantone-kleuren

• Natuurlijke huidtinten

Voordelen

• Sublieme resolutie van 1200 dpi

• Snel productieproces

• Inkt droogt op lage temperatuur

• Drukwerk droog bij aflevering

• Geen schadelijke dampen of 
nare geuren

Dankzij het brede scala aan 
ondersteunde media kunnen 
we onze klanten nieuwe 
toepassingen aanbieden, 
waaronder zelf ontworpen 
behang, textiel en banners." 

Enzo Cingari 
Erre Pi Centro Copie


