
FESPA 2O15 
Digital e Serigraf ia  
Lado a Lado?
Para quem visitou a FESPA 2015 em Colónia ficou 
claro que a par da tradicional comunidade de 
Impressão Digital de grandes formatos (Gráficos e 
Têxteis), da Impressão Serigráfica (Têxtil, Gráfica 
e Funcional), estamos no limiar de um novo e 
desafiante mundo para a indústria gráfica, pela 
partilha de conhecimentos e tecnologias, numa 
nova aprendizagem, para os gráficos, oriunda do 
mundo industrial e ancorada cada vez mais em 
tecnologias digitais e analógicas.

A FESPA 2015 aponta para o futuro 
e os desafios passam pela qualidade e 
tecnologia da área de pré-impressão

A tecnologia erigráfica mostrou 
na FESPA 2015 a sua importância 
como tecnologia de impressão 
industrial, funcional, de custo 
eficiente, em partilha com outros 
sistemas de impressão! Do lado da 
SPS TechnoScreen Jan van Schaik, 
director / accionista, partilhou que 
“ a FESPA 2015 foi um dos melho-
res shows para SPS nos últimos 
6 anos com um bom número de 
visitantes de alta qualidade. Pa-
rece que a recessão da indústria 
está definitivamente para trás e 
podemos começar a colheita. A 
atmosfera entre os visitantes foi 
muito positiva e os clientes estão 
prontos para novos investimen-
tos. Durante o show, recebemos 
pedidos inesperados e estamos 
a trabalhar em pistas promisso-
ras.” Quatros líderes tecnológicos 
mundiais estão positivos sobre o 
futuro da tecnologia serigráfica, 
apontando para a necessidade da 
indústria apostar em tecnologias 
inovadoras, na pré-impressão 
digital (CTS) e em Automação!

NOVIDADES  
NO MUNDO  
DA SERIGRAFIA

(Computer-To-Screen) apostando em sistemas 
completamente automáticos STM-TEX, da SignTro-
nic AG, pela exposição digital directa de luz com 
1270 x 1270 dpi´s de resolução e acompanhando 
uma tendência cada vez mais generalizada! 

O feedback das empresas Gruenig & Sign-
Tronic presentes na FESPA 2015 foi o de “ser 
importante mostrar a bandeira e os benefícios 
da tecnologia serigráfica, oferecendo soluções 
completas para a manufactura perfeita de 
quadros (écrans); ser claro que a tecnologia 
(CtS) e a automação (fluxogramas Em-Linha) 
são absolutamente necessários, como resposta 
a um crescente pedido por parte dos mercados; 
tendo em conta a diversificação geográfica das 
FESPA´s que registaram menos visitantes do 
que em 2007 ou 2010, mas melhor do que na 
Fespa 2013 em Londres, sendo que a data e o 
local de Colónia foram melhores que a anterior. 
A FESPA 2015 mostrou-se menos global e mais 
europeia, sendo por isso de registar que diversos 
investimentos foram realizados uma ou duas 
semanas antes da própria FESPA (como em 
Portugal)…mostrando que já não é necessário 
esperar por ela, objectivo de um passado!

Para a renomada Marabu, no mercado desde 
1859, a aposta na FESPA foi “pela apresentação 
do seu portfólio diversificado e numa abrangên-
cia de tintas serigráficas, tampográficas, digitais 
e de líquidos de revestimento, apresentando 
muitas novidades nesta feira! O know-how 
generalizado da Marabu ao nível da impressão 
habilita-os, como fabricante de tintas e produtos 
auxiliares, a serem um parceiro de alta solicita-
ção em aplicações industriais e gráficas. Segun-
do Roland Stählin, director-geral, “ concordamos 
que para um número impressionante de clientes 
é importante investir em normalização de pro-
cessos e automação, portanto, também em CtS 
nestes dias. Por outras palavras, vejo agora um 
certo “boom” para a tecnologia CtS (a propósito: 
isto também é confirmado pelo nossa Marabu 
Escandinávia, que também está a vender e a 
distribuir máquinas SignTronic).  

O            mundo exige qualidade, rapidez e custos 
para uma nova aposta pela inovação 
tecnológica e diferenciação funcional, 

numa aposta em muitas oportunidades industriais!

PRÉ-IMPRESSÃO DIGITAL É 
O SEGREDO DA TECNOLOGIA 
SERIGRÁFICA
A FESPA 2015 aponta para que “O futuro e os de-
safios passam através da qualidade e tecnologia 
da área de pré-impressão. Se a pré-impressão 
for a correcta (tecnológica e em automação), a 
indústria de impressão serigráfica é inovadora e 
produtiva. Mas o mercado digital está igualmen-
te a melhorar. Este é nosso desafio, para uma 
partilha de tecnologias de impressão?” 

A tecnologia de impressão serigráfica está em 
“Renascimento” pela sua aposta na pré-impres-
são digital CTS, em automação e de resolução 
elevada, como o provam a crescente aposta em 
sistemas variados desta tecnologia de imagia-
ção, um pouco por todo o mundo!

Como resultado nas discussões técnicas 
realizadas na recente FESPA mais dois indus-
triais portugueses investiram na tecnologia CTS 
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