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DATA-INVOER CURVE
Iedere opdracht die De Resolutie
uitvoert start bij de invoer. 
U kunt materiaal aanleveren voor
Macintosh of PC, op diskette, CD,
Zip-disk, Optical of digitaal 
verzenden per ISDN of e-mail ... 
U vraagt, De Resolutie draait.

RAINBOW CURVE
Om drukwerk vooraf te beoordelen,
kunt u een matchprint laten maken
op A4 of A3-formaat. Het moderne
alternatief is de Rainbow print, die
in tegenstelling tot de matchprint,
volledig digitaal wordt gemaakt. 
Er hoeven dus geen films meer uit-
gedraaid te worden. Het maximale
printoppervlak is 30,2 x 43,6 cm.

FILM- & PAPIER CHICANE
Belichten van films was ooit de kernactiviteit
van De Resolutie. Het maximum formaat is 
91 x 113 cm. Op papier kan belicht worden
tot maximaal 55 x 65 cm.

PLAATBELICHTER HAIRPIN
Nieuw bij De Resolutie, de Agfa Palladio
Plaatbelichter. Volledig ‘CtoP’ (Computer to
Plate). Van het door u aangeleverde docu-
ment wordt een digitale kleurproef gemaakt
ter controle. Vervolgens wordt, zonder tus-
senkomst van films, de offsetplaat belicht,
ontwikkeld, en voorzien van de door u
gewenste posgaten. 
Maximum plaatformaat 63 x 75 cm.

PLOTTER CORNER
Snelheid en topkwaliteit in watervaste,
grootformaat, kleurenplots. Maximale breedte
150 cm, lengte onbeperkt (15 meter p/u).

DICOPRESS CORNER
De DICOpress is geschikt voor kleine oplages
van uw drukwerk: relatief lage kosten, zeer
korte levertijd en onbeperkt kleurgebruik.
Ook gepersonaliseerd drukwerk is mogelijk.
Formaat: breedte maximaal 47,5 cm. De
lengte is onbeperkt!

RYOBI STRAIGHT
Een ‘conventionele’ offset drukpers (vellen,
met inkt), die volledig digitaal wordt aange-
stuurd. Geen losse films of platen meer. 
De Ryobi wordt rechtstreeks aangestuurd
vanuit uw document. Maximaal formaat A3.

LAMINEER & OPPLAK CHICANE
Ter bescherming en verfraaiing van uw prints
en plots kan een lamineerlaag aangebracht
worden in halfmat, mat of UV-block.
Maximaal formaat 140 x 300 cm. Uw prints
en plots kunnen worden opgeplakt op poly-
styreen (2 mm) en/of op foamboard (5 of 10
mm) voor een grotere stevigheid en om een
goede presentatie te kunnen geven.
Maximaal formaat 140 x 300 cm.

AFWERKSTRAAT
Hechten, vouwen, (schoon)snijden, rillen,
perforeren, boren, rondhoeken, vergaren en
brocheren. De Resolutie kan het in eigen huis.

MAGAZIJN: JOS’ CORNER
Al het gangbare materiaal voor alle appara-
tuur ligt op voorraad in het magazijn.

QUALIFYING
U kunt zelf racen in de F1-simulator.

MATCHPRINT LANE
Drukwerk vooraf beoordelen, kan met een
matchprint, een kleurproef die wordt gemaakt
van films. Maximaal formaat 59 x 84 cm.

SCAN CURVE
Vlakbed- en drumscanners kunnen uw foto’s,
dia’s of drukwerk haarscherp scannen. Input
formaat maximaal 30 x 45 cm, output formaat
maximaal 3500% op 300 dpi!

KLIK & GO-PENALTY
Aan het einde van de circuittour krijgt u de
kans om met twee coureurs én hun auto op
de foto te gaan! Misschien bent u de geluk-
kige die uw eigen foto in posterformaat
afgedrukt krijgt?

PITBOX
In de pitbox ziet u een echte Formule 1
wagen van het Engelse BAR-team (British
American Racing). Bovendien kunt u, zoals
gebruikelijk in een pitbox, even bijtanken en
advies inwinnen bij één van de medewerkers
van het ‘RaceSolutie’-team.

WWW.RESOLUTIE.NL
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De RaceSolutie: het circuit


