
X-Rite – Přístroje pro měření kvality
V dnešní době, kdy máme nekonečný výběr materiálů, barev a technologií, se 
stává řízení a kontrola barevnosti výzvou, proto vám nabízíme řešení pro 
správu barev X-Rite.

Správa barev X-Rite zahrnuje každý krok výroby obalu:
• Specifikace / Příprava designu
• Formulace barev
• Produkce / Kontrola kvality

Nabízíme tato vybavení:
• Spektrofotometry eXact – Standard, Advanced, Scan, Bluetooth
• Spektrofotometry i1 – Basic, Photo, Publish
• Denzitometry – eXact, DensiEye
• Měření tiskových desek – iCPlate, PlateScope
• Doplňkové vybavení pro automatizovaná měření – skenovací systémy
• Software – InkFormulation, ColorQuality, PlateQuality, NetProfiler, i1Publish
• Pantone vzorníky

PANTONE vzorníky
Nabízíme vzorníky PANTONE určené k výběru a porovnávání reprodukce přímých 
barev.
Vzorníky přímých barev jsou základem PMS (Pantone Matching System), což je 
standardizovaný systém barev, kterému rozumí každá tiskárna. Jsou však určeny 
každému, kdo pracuje s barvami.

Nabídka vzorníků:
• Vzorníky přímých barev
• Srovnávací vzorníky – s převodem do CMYKu
• CMYK vzorníky – ofsetový tisk
• Speciální vzorníky – pro různé materiály (metalické, plastové, textilní…)
• Sady vzorníků

Neváhejte nás kontaktovat s poptávkou.

PANFLEX, s.r.o.  •  Ve Velazu 277, 252 62 Statenice – Černý Vůl
Tel.:  +420/220 190 050  •  www.panflex.cz  •  obchod@panflex.cz

Více informací také na www.xrite.cz
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PANTONE CapsureTM

- je kapesní přístroj pro identifikaci barev prakticky z jakéhokoli materiálu.

Výhody:
Šetří čas a peníze
Identifikuje až 4 dominantní barvy z vícebarevného vzorku
Nepřekonatelná přesnost určení barvy
Kompenzuje odlesky a odchylky povrchu
Dlouhá výdrž na jedno nabití
Mobilní technologie umožňuje okamžité sdílení se vzdálenými zařízeními

Vlastnosti:
• Uloží až 100 měření do paměti
• Přenosné zařízení s centrálním úložištěm
• Možnost hlasové poznámky ke každému měření
• Identifikuje související barvy dle uložených knihoven

PantoneLIVE®

Jedná se o systém digitálních knihoven s naměřenými spektrálními křivkami a CIE 
Lab hodnotami všech závislých standardů. Tyto standardy si může přihlášený uživa-
tel stáhnout do počítače či měřicího přístroje, např. X-Rite eXact.

Výhody:
Jednoznačně definované odchylky
Přesně reprodukovatelné standardy
Stejné definice Pantone barev pro všechny
Digitální forma

Každý závislý standard vzniká kombinací typu tiskové technologie, druhu barev a 
typu substrátu.


