
Haal meer uit morgen 
met Mutoh’s professionele grootformaat-printers



Sign & DisplaySpecialty / Industrial

Direct Textile Indoor & Digital Transfer



Sign & Display

Onze grootformaat-printers koppelen onze passie voor technische 

expertise en kwaliteit aan uw wens voor vlekkeloze prestaties en een 

zorgeloze productie. U kunt zowel prints voor binnenshuis als signs 

voor langdurig buitengebruik maken. De snijplotters van Mutoh zijn 

ongekend snel, robuust, nauwkeurig en zeer gebruiksvriendelijk. 

Ze kunnen worden gebruikt voor snijden met lichte druk, contoursnijden 

en doorsnijden.

Indoor & Digital Transfer

Wilt u hoogwaardige afbeeldingen produceren voor gebruik binnenshuis 

en voor kort gebruik buitenshuis? De Mutoh-printers voor watergebaseerde 

inkten zijn geschikt voor alle gangbare soorten sublimatiepapier. 

De beelden kunnen van voorbedrukt transferpapier overgebracht worden 

op diverse polyester media en objecten. Met deze machines kunt u ook 

direct printen op niet-rekbare polyester stoffen met een gesloten structuur. 

De kleuren zijn helder en sprankelend. Wij lichten U graag alle 

mogelijkheden toe.

Productvoorbeelden Productvoorbeelden 

ValueJet 628 ValueJet 1624X ValueJet 1324X ValueJet 2638X ValueJet 1604WX



Direct Textile

Zowel onze textielprinters als onze kledingprinters zijn toonbeelden 

van onze technische expertise: het zijn betrouwbare apparaten die 

nauwkeurige en hoge prestaties leveren. U print rechtstreeks op 

niet-rekbare stoffen, zoals vlaggen, promotieartikelen van textiel, 

kleding en woontextiel. Onze kledingprinters zijn geschikt voor 

samples, shirts, canvastassen, enzovoorts.

Specialty / Industrial

Bent u op zoek naar topkwaliteit op rolmedia, vlakke media of 3D-objecten? 

Onze grootformaat-LED-UV-printers zijn specifiek ontwikkeld voor onder 

andere eenmalige ontwerpen en prototypen, producten met een luxueuze 

of speciale afwerking, interieurdecoratie, signs, verpakkingen en labels. 

Met LED-UV-technologie kunt u printen op warmtegevoelige media. 

Onze inkt is uniek, omdat u geen luchtfilter nodig hebt.

Productvoorbeelden Productvoorbeelden 

ValueJet 1938TX ValueJet 405GT ValueJet 1638UH 
Rolmedia

ValueJet 1638UH 
Vaste media

ValueJet 426UF

www.printinspiration.eu



We streven ernaar professionals over de hele 

wereld te inspireren met de diverse mogelijkheden

van digitaal printen. Zo kunnen we hen helpen 

meer uit morgen te halen.

Dit is Mutoh

Haal meer 
uit morgen

4 vakgebieden, 
1 reden

Bij Mutoh begrijpen we uw behoeften en wensen. 

Wij bieden u de middelen die nodig zijn om uw 

doel te bereiken, wat ons de perfecte partner 

maakt voor ambitieuze mensen zoals u.

Vier vakgebieden, allemaal met dezelfde reden: 

professionals in verschillende markten voorzien 

van producten die specifiek op hun activiteit zijn 

afgestemd. Op die manier kan elk vleugje inspiratie 

vertaald worden in een tastbaar product.

65 JAAR INNOVATIE

Mutoh is in 1952 in Japan opgericht en 

staat bekend om zijn hoogwaardige 

grootformaat-inkjetprinters. Wij zetten de 

standaard voor kwaliteit, een uitstekende 

klantenservice en lokale aanwezigheid. 

Bij dit alles stellen we innovatie voorop: 

we werken voortdurend aan producten 

die nog sneller, betrouwbaarder, 

rendabeler en efficiënter zijn.

DICHTERBIJ DAN U DENKT

Mutoh is aanwezig in Europa, het Midden-

Oosten en Afrika, maar voor u zijn we 

altijd dichtbij. In de loop der jaren hebben 

we een netwerk van distributiepartners 

opgezet. Via onze divisies in België, 

Duitsland en Noord-Europa leiden we 

gecertificeerde Mutoh-distributeurs op 

voor verkoop, installatie en after-sales-

ondersteuning. Samen met uw plaatselijke 

wederverkoper vindt u altijd de juiste 

oplossing voor uw toepassing.

ELKE DIGITALE 

GROOTFORMAAT-PRINTER

De mogelijkheden voor digitaal druk- en 

snijwerk op grootformaat zijn eindeloos. 

Mutoh biedt uiteenlopende inkjetprinters 

en snijplotters voor signs, displays, 

speciale en industriële toepassingen, 

transferdruk/sublimatie en direct printen 

op textiel en kleding. Denk aan buiten-

posters, billboards, gepersonaliseerde 

promotiegeschenken en nog veel meer. 

Wat u ook nodig hebt, wij hebben 

de oplossing.

www.printinspiration.eu

grootformaat-printers 
voor productieve mensen



In Mutoh’s Experience Center in België worden al 

onze producten en toepassingen gedemonstreerd. 

U kunt onze toestellen niet alleen in het echt zien, 

maar u kunt ze ook zelf uitproberen. 

Kortom, u kunt ze echt ervaren. 

Maak een afspraak en ontdek het zelf.

MEC  I www.printinspiration.eu

MEC
MUTOH EXPERIENCE CENTER

Mutoh Belgium  I  www.mutoh.eu              Mutoh Deutschland  I  www.mutoh.de              Mutoh North Europe  I  www.mutohnorth.eu

Gedistribueerd door 

Partnernetwerk

In de regio Europa, het Midden-Oosten en Afrika worden de producten van Mutoh uitsluitend 

verdeeld en ondersteund door geautoriseerde distributeurs en wederverkopers via de 

bedrijfsdivisies Mutoh Belgium, Mutoh Deutschland en Mutoh North Europe. 

Neem contact op met uw lokale wederverkoper voor meer informatie.
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