
Diversificatie van printdiensten 
'Nati X STAMPARE le vostre idee' is het motto van de Italiaanse printspecialisten 

van Erre Pi Centro Copie en betekent 'geboren om uw ideeën te printen'. 

Met hulp van Ricoh heeft Erre Pi haar dienstenaanbod uitgebreid en zo is 

het bedrijf een allround grafimediabedrijf geworden. Het bedrijf produceert 

nu een breed scala aan merchandise voor retailers en zakelijke klanten.

Innovatie, kwaliteit en snelheid van de dienstverlening liggen ten grondslag 

aan het succes van Erre Pi. Het bedrijf vertrouwt op de technologie van Ricoh. 

Zo worden digitale losbladsystemen van Ricoh gebruikt voor de productie van 

brochures, folders en magazines. En voor de productie van raamstickers en 

grootformaat POS-banners (Point of Sale) gebruikt Erre Pi latexprinters van Ricoh.

Printen op textiel
Het assortiment van Erre Pi omvat ook unieke T-shirts. Het aanvankelijke 

productieproces, waarbij transfermateriaal werd gebruikt, was arbeidsintensief 

en leverde geen bedrukking van topkwaliteit op. Om deze beperkingen te 

overwinnen en de handel in textielbedrukking uit te breiden, investeerde 

Erre Pi in een DTG-printer (Direct to Garment): de Ricoh Ri 3000.

Dankzij de DTG-printtechnologie van Ricoh kon Erre Pi haar assortiment uitbreiden 

met voorverpakte modieuze T-shirts (www.t-style.it) en gepersonaliseerde T-shirts 

(www.printmygadget.com) die de volgende dag al worden geleverd. Deze handel 

blijkt zeer succesvol, want Erre Pi bedrukt meer dan 400 artikelen per maand.

Klantcase: Erre Pi Centro Copie

"Wij hebben ingrijpende 
kwaliteitsverbeteringen 
moeten doorvoeren om onze 
handel in textielbedrukking 
te kunnen uitbreiden. We 
hebben voor de Ricoh 
Ri 3000 gekozen vanwege 
het gebruiksgemak, de 
uitzonderlijke kwaliteit 
en de gunstige prijs."

Enzo Cingari, Managing Director, 
Erre Pi Centro Copie

Vijfkleurenproces zorgt voor 
ingrijpende kwaliteitsverbetering

Erre Pi Centro Copie
Textielprinter van Ricoh transformeert 
handel in textielbedrukking

T-shirts per maand

400+
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Levendige, zacht aanvoelende bedrukking
Erre Pi heeft de verschillende technologieën uitvoerig 

beoordeeld en heeft de Ricoh Ri 3000-textielprinter 

uitgekozen vanwege het gebruiksgemak, de uitzonderlijke 

kwaliteit en de gunstige prijs. Direct printen op textiel heeft 

het productieproces van Erre Pi vereenvoudigd, terwijl 

de kwaliteit van de bedrukking veel hoger ligt dan bij 

textiel dat met behulp van transfermateriaal is bedrukt.

Met vijf kleuren produceert de Ri 3000 verbluffende 

afbeeldingen met een hoge resolutie. Het gebruik van 

een witte basislaag bij het printen op gekleurd textiel 

zorgt voor meer levendigheid. Ook kan Erre Pi op dikker 

textiel printen doordat de plaathoogte met behulp van 

lasertechniek kan worden versteld. De milieuvriendelijke 

pigmentinkten worden in de stof opgenomen en geven 

het textiel een zachtere en duurzamere afwerking.

Eenvoudig productieproces
De productiemedewerkers van Erre Pi hebben de 

technologie van Ricoh als zeer gebruiksvriendelijk 

ervaren. De AnaRIP DTG-printtoepassing van Ricoh 

creëert automatisch kleurscheidingen. Met behulp 

van TrueView kunnen de productiemedewerkers 

een simulatie van het te bedrukken artikel op het 

scherm bekijken. Zo kunnen zij de printinstellingen 

optimaliseren voordat ze het ontwerp gaan printen.

De Ri 3000 heeft Erre Pi's handel in textielbedrukking 

totaal veranderd. Erre Pi is erin geslaagd nieuwe markten 

aan te boren door hoogwaardige modeartikelen te 

produceren voor retailers. En online bestellingen worden 

de volgende dag al geleverd. Sinds de komst van de 

Ri 3000 stromen de bestellingen binnen. Het aantal 

bestellingen verdubbelt zich nog altijd maandelijks.
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"Het productieproces is eenvoudig. 
De kleurenafbeeldingen vallen 
op tegen de witte achtergrond 
en de zacht aanvoelende inkten 
geven het gevoel dat het echt om 
kwaliteitsbedrukking gaat. Met 
de Ri 3000 hebben we nieuwe 
markten kunnen aanboren."

Enzo Cingari, Managing Director, 

Erre Pi Centro Copie


