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Guia de Sublimação

Bem vindo a este útil guia 
sobre a sublimação digital.
Quer seja novo na impressão de 
sublimação, utilizador atual de outras 
tecnologias, ou alguém que já se iniciou 
no mundo dos têxteis ou da sublimação, 
este guia tem a finalidade de lhe apresentar 
uma explicação compreensiva sobre o que 
é a impressão digital de sublimação.
 
Este guia começa com uma breve 
introdução acerca das oportunidades 
que estão ao seu dispor com a impressão 
de sublimação e uma visão geral da 
tecnologia em si mesma. Depois explora os 
materiais nos quais pode imprimir, como a 
sublimação digital se compara com outros 
métodos de impressão têxtil, considerações 
sobre a escolha de prensas de calor ou 
calandra e uma enorme quantidade de 
informação sobre aplicações que podem 
criar. Também incluímos alguns exemplos 
de clientes que alcançaram o sucesso 
utilizando atualmente a tecnologia de 
sublimação digital da Roland DG, para lhes 
dar uma visão sobre tudo aquilo que é 
possível alcançar.
 
Esperamos que aprecie a leitura.
Qualquer comentário ou feedback é 
sempre apreciado, por isso esteja à vontade 
para nos contactar. Os nossos contactos 
estão nas costas deste manual.
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PORQUÊ CONSIDERAR 
A IMPRESSÃO DE 
SUBLIMAÇÃO?
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Sem dúvida, a sublimação é um dos 
métodos mais eficazes para criar 
uma grande quantidade de produtos 
customizados e personalizados a pedido. 
Isto quer dizer que pode criar uma 
variedade quase ilimitada de aplicações 
criativas e lucrativas, que lhe vão permitir 
estender a amplitude dos seus serviços aos 
seus clientes atuais, ou por outro lado abrir 
um espectro de novos mercados para si.
 
Com a impressão de sublimação, pode 
imprimir num vasto leque de materiais 
e superfícies tratadas com dimensões 
distintas, incluindo material elástico 
de desporto, canvas fortes, materiais 
retardadores de fogo e materiais ultraleves. 
Em adição a estes tecidos, pode sublimar 
numa grande quantidade de superfícies 
duras tratadas, tais como madeira, metal, 
plástico, vidro e cerâmica. Isto quer dizer 
que pode produzir uma grande quantidade 
de aplicações incluindo equipamentos e 
roupa desportiva, moda, sinalética têxtil, 
decoração de interiores, merchandising 
promocional e brindes. 
 
É fácil de aprender e rápido a produzir, 
o que quer dizer que vai continuar a 
surpreender e a deliciar os seus clientes. 
Aumentar as suas capacidades, satisfazer 
as solicitações e ultrapassar os seus 
concorrentes ao adotar a impressão de 
sublimação digital. Continue a leitura para 
saber mais.

7



Guia de Sublimação

INTRODUÇÃO 
À SUBLIMAÇÃO
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Para o propósito deste manual, não vamos discutir os processos tradicionais “analógicos” que 
utilizam a sublimação para produção, tais como serigrafia, litografia e gravação. Em vez disso 
vamos focalizarmos na sublimação por impressoras digitais.
 
Simplificando, a impressão de sublimação é o processo em que as tintas especialmente 
fabricadas, contendo partículas ativadas por calor “sublimam” os corantes e fixam-os através de 
calor e pressão, dentro de um substrato de poliéster, tal como um tecido de poliéster ou uma 
superfície revestida com poliéster.
 
Aqui estão os passos chave a seguir, no processo de sublimação: 
 
PASSO 1: Tintas especiais ativadas por calor (tintas de sublimação) são impressas num papel de 
transferência digital, normalmente as imagens são impressas em espelho. 
 
PASSO 2: Depois precisamos de uma prensa de calor (adequada para peças soltas) ou uma 
calandra (adequada para rolos de material em contínuo) e um substrato recetor para aplicar 
a imagem ao substrato. O substrato recetor vai ser um tecido de poliéster ou uma superfície 
que tenha sido pré revestida de poliéster, incluindo vidro, metal, madeira, plástico e cerâmica. 
O papel é colocado sobre do objeto a ser impresso, com a zona impressa para baixo. Depois é 
aplicada pressão e calor, utilizando a prensa ou a calandra (normalmente 180-200°C durante 
35-60 segundos). 
 
PASSO 3: A impressão está completa quando o papel é removido. Não é necessário tempo de 
secagem, ou tratamentos posteriores.
 
O processo fixa permanentemente as imagens ao poliéster pelo que não podem ser riscadas, 
apagadas ou mesmo lavadas. Eles tornam-se parte integrante das fibras, pelo que não têm 
toque, textura ou manuseamento acima do tecido. Isto quer dizer que não quebra nem 
descola, e pode ser lavado e passado a ferro com uma perda mínima de cor.
 
No caso de objetos sólidos, tais como vidro ou mesas de corte, a impressão aparece por baixo 
da superfície tratada e é muito difícil riscar ou remover.
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O QUE É TÃO ESPECIAL 
NO POLYESTER?
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Então porque precisamos de utilizar 
poliéster com a sublimação?
 
O poliéster é um plástico, por isso quando 
é aplicado calor suficiente, ele começa 
a derreter, permitindo que os poros se 
abram. Quando aquecido, as tintas de 
sublimação mudam de sólidas para gás, 
e esse gás pode depois entrar nos poros 
abertos. Isto quer dizer que é possível a 
transferência da tinta para o tecido de 
poliéster ou superfícies duras pré tratadas. 
Isto não é possível noutros materiais como 
algodão, papel, madeira ou lã que queima 
e arde quando expostos a temperaturas 
necessárias para ativar as tintas de 
sublimação (normalmente 180-200°C ). 
 
Mas não se preocupe, não será obrigado 
a usar apenas tecidos 100% poliéster. 
Como já mencionamos, existem muitos 
produtos que são tratados com poliéster 
e que ficam incríveis quando impressos. 
As oportunidades aumentam ainda 
mais com a utilização de sprays de 
poliéster, permitindo-lhe a aplicação dos 
revestimentos por si mesmo.
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DIGITAL SIGNIFICA 
FLEXIBILIDADE

Quando comparada com os processos de 
impressão tradicionais, a sublimação digital 
de grande formato beneficia de tempos de 
preparação significativamente reduzidos, por 
isso pode ser totalmente adaptada e muito 
flexível nas suas produções. É realmente fácil 
produzir testes, amostras ou edições limitadas. 
Pode ainda imprimir cores totalmente 
diferentes ou variações de desenhos na 
mesma produção. 
 
Isto que dizer que pode alcançar uma 
customização em massa de uma peça ou 
pode juntar diferentes trabalhos durante 
uma longa produção. Desta forma aumenta a 
flexibilidade e maximiza a eficiência. Imagine 
imprimir peças de moda como vestidos, 
bolsas ou sapatos e oferecer aos seus clientes 
estas opções customizadas e personalizadas.
 
Então e os trabalhos de grande produção?  
Claro, tem a opção de comprar uma solução 
em separado de alta produção. Mas os 
clientes muitas vezes escolhem impressoras 
de sublimação para acompanharem os 
equipamentos de maior produção, na 
realização de amostras. Em alternativa, a 
compra de duas ou mais impressoras pode ser 
outra opção para maximizar as capacidades 
de produção, enquanto retém a flexibilidade 
que as impressoras digitais oferecem.
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SUBLIMAÇÃO DE 
GRANDE E PEQUENO 
FORMATO
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Quando escolhe um sistema de sublimação, 
a questão típica é se deve optar por 
uma impressora de grande formato ou 
uma solução de pequeno formato. Uma 
impressora de mesa é muitas vezes vista 
como o caminho mais fácil, mas deve 
perguntar a si mesmo se será uma opção 
sustentável para o seu negócio a longo 
prazo. Os sistemas de impressora de mesa 
utilizam papel A4 ou A3. Dessa forma, 
existem restrições em termos de tamanho do 
objeto que pode produzir, além do custo de 
tinta que é normalmente muito elevado. Na 
verdade, tem uma equivalência entre 5 a 20 
vezes o custo das tintas de grande formato. 
 
Se necessita de imprimir volumes maiores, 
então as impressoras de grande formato 
são geralmente uma opção muito melhor. 
Em termos de produção, as impressoras de 
grande formato são capazes de imprimir 
áreas maiores e durante mais tempo, tudo de 
forma mais simples. Isto significa que pode 
não só imprimir centenas de milhares de 
pequenos objetos tais como canecas, bonés, 
camisolas, bolsas, porta-copos e capas de 
telemóveis, mas também pode diversificar 
para objetos maiores como sinalética, roupa 
desportiva, decoração de interiores e moda. 
 
Isto possibilita a produção de qualquer coisa 
desde bandeiras em lágrima a distintivos de 
lapela ou toalhas de mesa, oferecendo uma 
história de marketing muito atraente para 
qualquer produtor gráfico. Poderíamos tentar 
compartimentar os serviços que oferecemos 
pela tecnologia que possuímos, mas os 
clientes não. A mesma pessoa que compra 
um banner de 4x1m de tecido lavável 
também pode necessitar de sacos de ombro, 
canecas ou até mesmo fotos de guitarra.

Guia de Sublimação 15
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SUBLIMAÇÃO VERSUS 
IMPRESSÃO DIRETA 
NO TÊXTIL
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Existem algumas impressoras 
de grande formato apropriadas para 
impressão direta em tecido. Esta solução 
funciona bem se produzirmos uma grande 
tiragem de um único material. No entanto, 
isto não oferece a mesma flexibilidade 
que a impressão de sublimação em papel 
oferece, porque pode pegar num rolo 
de papel impresso e aplicar secções em 
numerosos tecidos ou superfícies sólidas 
com um mínimo de 75% de poliéster.
 
Tecidos de poliéster para impressão direta 
têm de ser pré tratados com uma cobertura 
de receção de tinta. Isto é normalmente 
efetuado pelo fabricante ou o distribuidor 
do tecido, por isso geralmente os custos 
para sublimação de tintas do papel são 
superiores aos do poliéster. 
 
Se existir algum problema durante a 
impressão, como a falha de nozzles ou 
problemas de alimentação/tensão do 
material, o custo do tecido estragado é 
consideravelmente superior do que a 
perda equivalente em papel.
 
Deve também estar atento ao facto 
de depois de imprimir diretamente no 
poliéster, ainda ser necessário calandrar o 
tecido para fixar a tinta no tecido, e para 
ativar a sua cor final.

É possível imprimir diretamente noutros 
materiais como algodão, seda e lã. Esses 
materiais têm de ser pré tratados e 
requerem diferentes tintas, de acordo com 
cada tipo de material.
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PRENSA DE 
CALOR E 
CALANDRA
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Muito bem, já imprimimos as nossas tintas de sublimação para o papel - que tipo de prensa 
de calor precisamos para transferir a imagens para a superfície?

As calandras são utilizadas para transferir um rolo de papel impresso para um rolo de tecido 
de poliéster, através de calor.

O rolo de papel é colocado na calandra que alimenta em conjunto com o tecido. A pressão 
é aplicada à volta do cilindro de aquecimento (habitualmente entre os 180-200°C) para 
assegurar a transferência sem vincar.

As calandras estão geralmente disponíveis em medidas de entre 1 e 5 metros de largura de 
boca. Algumas são desenhadas para permitir que peças de tecido pré cortado possam ser 
utilizadas individualmente, como a frente de uma camisola ou vestido - pré cortada com a 
forma para que seja sublimada toda a área sem defeitos.

As prensas de mesa são utilizadas para sublimar objetos sólidos como folhas de metal, 
madeira, pedaços de cerâmica, azulejos, pedaços de carpete e pequenos pedaços de tecido 
pré cortados.

Uma adição muito popular a qualquer solução de sublimação é uma prensa com mesa de 
T-shirt. Isto é muito conveniente para produção de pequenas amostras de cor de tecido 
antes de se imprimir a produção total. Também podem ser utilizadas para sublimar pequenos 
objetos com tratamento do poliéster, tais como sinais metálicos e placas.

As prensas de mesa pequenas variam de dimensão, estilo, performance e custo. 
Adicionalmente as prensas especiais também estão disponíveis para canecas, bonés e bolsas.

No que diz respeito a configurações, qualquer combinação de prensa de calor, papel, tecido 
ou substrato sólido vai ter a sua temperatura ideal, tempo de exposição e pressão para a 
obtenção do resultado perfeito. Por exemplo, uma cerâmica tratada pode requerer menos 
pressão mas mais temperatura e muito mais tempo de exposição que um banner de poliéster.
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IMPRESSÃO DE 
SUBLIMAÇÃO 3D
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Existe uma variedade de prensas 
térmicas acessíveis que permitem uma 
impressão sublime em papel, em redor 
de objetos 3D.
 
Exemplos desses objetos incluem 
tampas de telemóveis, canecas, pratos de 
cerâmica e copos de vidro.
 
Estas prensas de pequena dimensão 
utilizam vácuo para criar pressão negativa, 
sugando o papel impresso à volta do 
objeto, enquanto o calor é aplicado. No 
caso de tampas de smartphones, o papel 
é fixado utilizando uma fita-cola resistente 
ao calor em cima de uma base metálica 
customizada, colocada na prensa de 
vácuo 3D. Existe um crescente número 
de objetos para sublimação, e sem ser 
necessário um processo de finalização - 
uma característica chave do processo de 
sublimação.
 
Claro que existem soluções mais 
industriais de fornos para objetos 
maiores. Na verdade, alguns negócios 
desenvolveram especialistas internos 
de equipamentos de transferência 
térmica para objetos tão diferentes como 
pranchas de ski, bolas de bowling ou 
portas de garagem.

21



Guia de Sublimação

PAPEL DE 
TRANSFERÊNCIA 
DIGITAL
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Necessita de um papel específico para o processo de sublimação por calor. Não pode utilizar 
um rolo de papel de impressora, que é normalmente utilizado para imprimir objectos 
gráficos ou posters.

Os papeis são desenvolvidos especificamente para a impressão de sublimação. Não 
queremos que a tinta penetre nas fibras do papel. Queremos que a tinta fique no papel 
depois de impresso, mas que o máximo de tinta possível seja sublimada do papel a uma 
temperatura requerida, e não pressionada de volta para o papel.

Um bom papel entre 90gsm e 140gsm vai manter a mesma quantidade de tinta. Papel mais 
pesado “enruga” (ondulações) menos, com grande quantidade de tinta. Papel mais fino é 
muitas vezes escolhido porque é mais barato e consegue alcançar os resultados pretendidos. 
Pode trabalhar com a prensa um bocadinho mais rápida com papel mais fino.

Se imprime um trabalho longo e planeia transferi-lo apenas alguns dias ou até semanas 
depois, as impressões devem ser guardadas num saco de polietileno (como o saco que 
protege os rolos de papel). Isto vai minimizar a absorção de humidade e manter a integridade 
da impressão antes de ela ser sublimada.
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ACABAMENTO
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A última etapa da sublimação é o processo do acabamento. A extensão do acabamento 
necessário depende totalmente da aplicação e do substrato. Por exemplo, algumas aplicações 
não requerem qualquer finalização, tais como canecas, azulejos, ou sinais, que depois de 
prensados estão prontos para serem despachados. Outas aplicações como o tecido sublimado 
para desporto ou moda requerem um processo de finalização mais complexo.

Não é sempre necessário ter as capacidades de finalização dentro de casa, uma vez que 
existem muitas empresas que podem finalizar o trabalho, no seu lugar. Isto é útil para 
negócios que se estão a iniciar no mundo da sublimação, ou que apenas produzem um 
pequeno número de objetos, e por isso mesmo não querem investir em equipamento 
adicional, nem em novo pessoal.

Se optar por escolher trazer o acabamento para dentro de casa, existem algumas opções 
disponíveis, dependendo do tipo de aplicação ou serviços que quer oferecer aos seus clientes.  
Aqui tem alguns exemplos:

Sinalética Têxtil:
• equipamentos de corte simples ou faca de calor manual vão-lhe permitir atingir o nível básico 
de acabamento do tecido. Uma faca quente pode ser o suficiente para prevenir a desfiação, 
evitando assim a necessidade de coser ou soldar o tecido;
• para armações que esticam o tecido, fitas de silicone são cosidas no tecido.

Vestuário, artigos têxteis e estofos:
• máquinas de corte laser e máquinas de coser profissionais oferecem uma grande versatilidade 
e a capacidade necessária para operar de forma adequada às capacidades de qualquer 
empresa de impressão.

Fotografias sublimadas em materiais rígidos:
• as fotografias podem ser facilmente emolduradas depois de impressas para aumentar o valor 
do objeto.

O acabamento dentro de casa oferece oportunidades consideráveis para diversificar o seu 
negócio com alguma margem de lucro, e deve ser abraçado em vez de evitado.
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APLICAÇÕES

EQUIPAMENTOS 
& ROUPA 
DESPORTIVA
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Desde camisolas de futebol, basquetebol e hóquei no gelo, até fatos de licra para natação, 
atletismo e ciclismo, se tiverem uma imagem, quase de certeza que foram aplicadas por 
sublimação.

Hoje em dia, os tecidos de maior performance são o poliéster, e para manter o toque e 
integridade do tecido, não existe nada melhor que a sublimação. As cores vivas são também 
uma característica proeminente das tintas de sublimação. Tecidos de performance foram 
desenvolvidos para a transpiração evaporar até à superfície, e são extremamente duráveis, ao 
mesmo tempo estiráveis, ligeiros e com uma enorme quantidade de acabamentos.

A sublimação digital pode facilmente produzir uma única peça, ou uma pequena produção para 
uma equipa, ou utilizar uma imagem genérica para toda a equipa, mas personalizar cada camisola. 
Na verdade, muitos desenhos apenas podem ser produzidos com recurso à sublimação, criando 
um mercado completamente novo para os produtores digitais de roupa desportiva.

A sublimação digital é também ideal para acessórios desportivos rígidos e atraentes, como luvas, 
capacetes, skis, pranchas de surf e muito mais.
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APLICAÇÕES

MODA
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A sublimação digital tem sido utilizada 
por muitas casas de alta-costura durante a 
última década.

Existem tecidos de poliéster incríveis, com 
muitos toques, bem longe dos sintéticos, 
para os designers escolherem. Desde 
tecidos acetinados para gravatas, tops e 
vestidos, até telas pesadas e grossas para 
malas.

Durante anos, imprimimos tecidos com 
cores planas, ou na melhor das hipóteses, 
imagens com meios-tons grosseiros. As 
cores maioritariamente definidas como 
‘spot colours’ e as cores CMYK (cyan, 
magenta, amarelo, preto) eram raramente 
utilizadas.

Ter disponível, para a impressão de 
sublimação digital, a gama de cores 
mais ampla é certamente de grande 
importância para a indústria da moda, 
onde existe geralmente menos espaço 
para errar e o processo de sublimação 
digital está a ser levado ao extremo das 
cores que consegue alcançar. 

A definição e clareza das impressões, com 
as imagens impressionantes do imaginário 
fotográfico, fazem com que a sublimação 
digital seja a única escolha para muitos 
tipos de peças de roupa, desde a roupa 
desportiva até à alta costura de Paris.
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APLICAÇÕES

SINALÉTICA TÊXTIL
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As marcas têm vindo a escolher tecido em lugar do tradicional PVC para produção dos seus 
banners. Assim,  a sinalética têxtil é agora uma aplicação que os provedores de impressão 
devem considerar.

Qual a razão por detrás desta tendência?

Uma razão é a ambiental. Os tecidos vão deteriorar-se mais facilmente e podem ser reciclados.

Outra razão é estética. O branco vibrante do poliéster é fácil de recobrir, o que permite 
alcançar uma mistura perfeita nas fibras do material e dessa forma alcançar uma tonalidade 
contínua perfeita.

Para os retalhistas os tecidos esticados são uma alternativa subtil ao banner tradicional, e 
permitem a colocação de produtos importantes uma vez que são visíveis através do tecido. 
Esta transparência é altamente benéfica para os stands de exibições também. Paredes sólidas 
criam zonas de bloqueio visual, limitando a visão dos visitantes da mensagem do stand 
e respetivos produtos. Painéis de tecido translúcido criam a sensação de estrutura, sem 
obscurecer a visão e oferece um ambiente mais acolhedor.

Os banners de Poliéster podem ser facilmente dobrados em pequenos envelopes e enviados 
para os clientes sem riscos de se danificarem. São também muito fáceis de manobrar na 
localização do cliente, laváveis e facilmente montáveis.

Uma poupança significativa de custos pode ser alcançada em instalações, uma vez que as 
estruturas modernas e sistemas de sinalética podem ser adaptados e montados facilmente.

Para uma utilização exterior de pequena duração (cerca de 6 meses) deve haver pouca ou 
nenhuma perda de cor, mesmo nos climas mais severos. Em interior a tinta vai manter a sua 
integridade por muitos anos. Os tapetes do chão vão resistir a botas enlameadas, saltos altos e 
até lavagem de jato de água. Se o material resistir, também a impressão resiste.
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APLICAÇÕES

DECORAÇÃO 
DE INTERIORES
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A sublimação tem sido utilizada durante 
várias décadas para aplicar imagens 
em estofos, cortinas, “abajur”, tapetes, 
almofadas, móveis e muito mais.

Devido ao alto custo de preparação e 
limitações dos processos de impressão 
tradicionais, só a partir de meados dos 
anos 90 e com o advento da sublimação 
digital é que imagens de alta qualidade 
fotográfica começaram a ser impressas 
nos objetos do nosso dia-a-dia. Foi o 
ambiente necessário para a tecnologia 
funcionar e agora é considerado um 
serviço “tenho que ter”. A quantidade 
enorme de substratos disponíveis 
continua a aumentar.

Os desenhos personalizados eram 
simplesmente impossíveis de produzir 
antes da sublimação digital de grande 
formato. Esta é a realidade de outras 
áreas da impressão digital, mas nenhuma 
oferece a incrível quantidade de objetos 
que podem ser pintados tão eficazmente, 
e com apenas um pedaço de papel.
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SUBLIMAÇÃO 
EM SUPERFÍCIES 
RÍGIDAS

APLICAÇÕES
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Existem muitos materiais rígidos pré 
tratados por onde escolher. Como 
acontece com os tecidos, a sublimação 
apenas funciona em poliéster, por 
isso este pré-tratamento é um verniz 
de poliéster resistente ao calor ou 
tratamento em pó. O poliéster é uma 
categoria de polímero. Estes polímeros são 
normalmente utilizados na produção de 
capas de telemóveis, skis e pranchas de 
snowboard, por isso podem ser utilizados 
em sublimação.
 
Pode também escolher tratar os 
seus próprios objetos. A maioria 
dos utilizadores aplicam um spray, 
normalmente a uma temperatura baixa 
uma cozedura num forno vai garantir a 
sua adesão firme á superfície do objeto.
 
Quando imprimir em madeira pré 
tratada, cerâmica, ardósias e com grande 
variedade de acabamento desde o gloss, 
mate e acetinado em folhas de metal, o 
resultado final vai parecer que teve uma 
aplicação posterior de verniz. Isto é por 
causa dos corantes gasosos que penetram 
o tratamento de poliéster, criando 
um acabamento bonito de 
encapsulação.
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A SOLUÇÃO 
ROLAND DG

RT-640

XT-640

RT-640M
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Qualidade soberba e cores vibrantes 
Oferecendo cores fortes e vibrantes com gradações subtis e uma memorável definição de 
imagem, as XT-640, RT-640 e RT-640M estão disponíveis em duas configurações de cor: 4 
cores (CMYK) ou 8 cores (CMYKLcLm + Laranja + Violeta). A versão de 8 cores oferece uma 
gama de cores extrema, enquanto a versão de 4 cores oferece uma maior velocidade. 
Oferece um enrolar de papel preciso para ajudar no processo de transferência térmico
Um ajustador de alimentação de material provoca uma ainda maior tensão e previne desvios 
do material, o que permite que um rolo de material seja bem enrolado e tencionado para 
facilitar uma transição suave para o processo de aquecimento seguinte.  
Impressão contínua não acompanhada
Equipadas com o Roland Ink Switching System quando em configuração de quatro cores. 
Este sistema inovador permite que a impressora alterne automaticamente para um novo 
saco de tinta quando o original termina, oferecendo assim até 2000ml de tinta por cor para 
uma impressão não acompanhada. 
Gestão remota da máquina
Com o Roland Printer Assist, pode gerir a sua impressora remotamente quando está no 
escritório utilizando um iPad*. Grátis e disponível para download na iTunes App Store, a 
aplicação Roland Printer Assist permite que os utilizadores possam gerir a produção, realizar 
test print, e aceder virtualmente a funções de limpeza a partir de qualquer localização dentro 
da sua rede do escritório.

A solução Roland DG Texart foi desenvolvida especificamente para sublimação digital de 
produção.

A impressora XT-640 de 64” 
oferece uma produtividade 
incrível, uma qualidade de 
impressão excecional e uma 
fiabilidade reconhecida.

A impressora RT-640 de 
64”, oferece uma solução 
impressionante, fácil de utilizar e 
com um preço acessível.

A impressora RT-640M é 
concebida para permitir a 
impressão direta em papel de 
transferência e direta em têxtil 
num único dispositivo acessível.

Transmatic 7360 SPORT
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Em adição ao seu software de 
design, também vai necessitar de um 
software RIP. Um RIP corresponde a “Raster 
Image Processing”, e oferece um controlo 
adicional sobre a produtividade e o 
processamento de cores.
 
Por exemplo, a Roland Texart XT-640 vem 
com o ErgoSoft Roland Edition 2, que 
dispõe de uma gama de funcionalidades 
específicas para o têxtil e tem uma 
merecida reputação de qualidade para 
têxtil na indústria de impressão. A Roland 
RT-640 está disponível em conjunto com 
a escolha do ErgoSoft Roland Edition 2 ou 
Roland VersaWorks 6. O Roland VersaWorks 
6 oferece uma operacionalidade fácil e 
intuitiva, até para os que são utilizadores 
pela primeira vez.
 
Se está familiarizado com as impressoras 
de grande formato, tem consciência dos 
perfis. Geralmente, para a sublimação, 
não são necessários perfis específicos 
para todos os substratos. No entanto, 
ocasionalmente, é recomendado que 
se criem perfis específicos, para tecidos 
específicos, em industrias como a moda 
ou mobiliário para casa. 
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Se pretende focar-se nos substratos 
rígidos, objetos promocionais e brindes, a 
Roland DG oferece uma gama de outros 
sistemas de gravação e impressão direta 
que complementam o alcance de Texart.
 
Se quer imprimir diretamente em objetos 
sólidos sem aplicar um pré tratamento 
e ter a opção de imprimir direto em 
substratos de qualquer cor, então a 
VersaUV LEF-20 oferece uma alternativa. 
Utilizando tinta de cura UV, pode imprimir 
diretamente nos objetos como capas de 
telemóveis, álbuns de fotos, carteiras e 
todo o tipo de materiais com 100mm de 
altura no máximo. Também pode alcançar 
efeitos de verniz localizado e texturas, que 
não é possível alcançar utilizando tintas de 
sublimação. 
 
Em alternativa, se quer alcançar os 
resultados tradicionais de gravação no 
metal, a METAZA MPX-90 pode gravar 
texto, logos ou até fotos com alta precisão. 
É uma fantástica solução para gravar em 
canetas, isqueiros, chaveiros, caixas de 
cartas e outros itens promocionais.
 
Uma lista completa da extensa gama 
de impressoras de grandes formatos, 
impressoras planas, gravadoras e outros 
equipamentos 3D estão disponíveis 
a pedido. Os detalhes podem ser 
encontrados em www.rolanddg.eu
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ADITI CREATION
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Desde 2008, a empresa de fabricação de 
roupa Aditi Creation em Tirupur, Índia 
tem utilizado a tecnologia Roland DG 
para suportar o seu negócio. Oferecendo 
moda pronto-a-vestir para homens, 
mulheres e crianças tanto dentro da 
Índia como internacionalmente. A Aditi 
Creation investiu em três impressoras 
de sublimação Texart RT-640 que lhes 
permite criar cores vibrantes, alta 
qualidade e acabamentos consistentes, 
utilizando a sublimação digital como 
processo de produção.

Diz o Sr. Vinit Gogia, Diretor da Aditi 
Creation; “Escolhemos a Roland DG para 
a nossa produção uma vez que é uma 
marca reconhecida na Índia pela alta 
qualidade das suas impressoras digitais. 
As nossas impressoras RT-640 oferecem 
a velocidade e o detalhe que precisamos 
nos nossos produtos - desde tops para 
senhoras a pijamas e roupa para criança. 
O facto de utilizarmos a tecnologia da 
Roland DG apenas acrescenta valor ao 
nosso negócio.”

Continua o Sr. Vinit Gogia; “Se existir a 
possibilidade de expansão no futuro 
para a nossa fábrica, gostaríamos de 
continuar a investir na tecnologia da 
Roland DG. Oferece-nos um valor 
adicional, alta qualidade e standards de 
produção que são requisitados tanto no 
Mercado interno, como nos Mercados 
internacionais - que são a razão pela qual 
utilizamos as máquinas da Roland DG nos 
últimos sete anos.”

www.facebook.com/Aditi-
creation-285157481628076/
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A Bio-Racer, líder da indústria da fabricação 
de equipamentos de ciclismo, parou 
de utilizar serigrafia em detrimento das 
impressoras de grande formato da Roland 
DG, para a personalização dos seus 
equipamentos de ciclismo. A Bio-Racer 
detém agora mais de 20 impressoras 
Roland, e eles citam a flexibilidade, 
velocidade e fiabilidade como as três 
principais razões para tal. 
 
Danny Segers, Gerente da Bio-Racer em 
Tessenderlo (Bégica): “Estávamos a utilizar 
as nossas instalações de serigrafia cada 
vez menos. Os nossos clientes querem 
equipamentos personalizados, cujo 
design contém muitas cores diferentes. 
Eles esperam tempos de entrega curtos 
e um muito bom preço. As impressoras 
Roland são a solução ideal: são rápidas, 
acessíveis para comprar e para manter, e 
extremamente flexíveis. O número de cores 
é ilimitado, e podemos personalizar cada 
impressão.”
 
“Trabalhamos desde há muitos anos até 
agora com as impressoras Roland DG, e 
estamos muito satisfeitos com a qualidade 
destas máquinas. Elas raramente necessitam 
de reparação e quando necessitam de 
manutenção ou de substituição de peças 
podemos sempre confiar nos técnicos da 
Roland para um trabalho rápido e eficiente.”

Sobre a Bio-Racer

A Bio-Racer foi criada em 1984 por 
Raymond Vanstraelen, que foi ciclista 
e treinador de corredores de topo. 
Queríamos ampliar a sua experiência e o 
seu conhecimento técnico para seguir a 
sua missão – desenvolver equipamentos e 
roupa de ciclismo feitos à medida.

A inovação da Bio-Racer foi altamente 
reconhecida no mundo do ciclismo. 
A empresa conquistou com sucesso a 
posição de líder de Mercado para ciclismo 
no Benelux, mas está também a ganhar 
terreno bem para lá dessas fronteiras. Nos 
Campeonatos do Mundo, Campeonatos 
Europeus e Jogos Olímpicos, várias seleções 
nacionais correm com a roupa da Bio-Racer.

A Bio-Racer é a única empresa em toda 
a Europa Ocidental que tem produção 
completa de toda a roupa e equipamentos 
debaixo do mesmo teto. Os edifícios na 
cidade Belga de Tessenderlo acomodam 
tudo, desde o desenho, impressão e 
sublimação à fabricação, embalagem e 
envio das roupas. Por forma a responder à 
crescente procura, a empresa tem também 
fábricas de produção na Roménia, República 
Checa, Eslováquia e Tunísia.

www.bioracer.com
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A SubliTek, empresa de impressão de 
sublimação Dinamarquesa é uma grande fã 
da Roland DG. Utiliza seis impressoras para 
sublimação com resultados extraordinários.

A SubliTek foi criada em 2009 e é 
propriedade de Peter Sass Husum e 
Torben Pedersen. Além dos dois, têm dois 
funcionários que cosem os banners e 
bandeiras que são criados nas suas muitas 
máquinas Roland DG.

SUBLITEK
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pode facilmente iluminar uma zona de um 
produto sem reflexo.

Nos últimos dez anos, a SubliTek tem 
impresso projetos de graduação para a 
escola de fotografia na cidade de Viborg, 
Dinamarca. Os professores ficam sempre 
impressionados com a qualidade impecável 
que conseguem criar em tecido. ”Eles 
dizem, ‘Isso é realmente têxtil?’. Eles estão 
acostumados a ver as suas fotografias em 
papel e materiais tradicionais, por isso 
quando veem todos os detalhes capturados 
pelo têxtil ficam doidos!” diz Peter.

Muitas pessoas podem ter pensado que era 
um grande risco abrir um novo negócio em 
2009 quando a recessão estava na sua pior 
fase. Todavia a SubliTek conseguiu sobreviver 
à crise e até atingiu um dos objetivos que se 
colocaram, quando iniciaram a empresa.

“Queríamos ter tempo para as nossas 
famílias, bem como para o negócio. Esse 
objetivo foi definitivamente atingido - é 
muito raro sair do escritório depois das três 
da tarde!” diz Peter.

A razão para isto é porque o Peter e o 
Torben utilizam as suas horas no escritório 
para preparar as impressões. Depois todas 
as impressoras Roland DG fazem o seu 
trabalho, enquanto o Peter e o Torben estão 
em casa. No dia seguinte as impressões 
estão prontas para serem transferidas 
para os tecidos e depois costuradas. O 
Peter valoriza realmente a estabilidade das 
impressoras: 
“As impressoras são incrivelmente estáveis. 
Quando se clica para imprimir, elas realizam 
sempre o seu trabalho”.

www.sublitek.dk

A SubliTek é um provedor para as agências e 
empresas de publicidade que não são capazes 
de produzir elas mesmas sublimação têxtil.

Estas empresas têm clientes de larga 
escala como a empresa Dinamarquesa de 
brinquedos, LEGO. “Os clientes escolhem-
nos porque sabem que encontram um 
serviço rápido e produtos da melhor 
qualidade possível – e isso é graças às nossas 
impressoras Roland DG,” diz Peter.

Na verdade, o negócio está acorrer tão 
bem que Peter e Torben nunca tiveram que 
procurar trabalho: “As ordens simplesmente 
vieram até nós. Muitas vezes as pessoas 
ouvem falar de nós por outras pessoas. 
Clientes satisfeitos encaminham mais clientes,” 
diz Peter com um sorriso.

A SubliTek atualmente opera seis impressoras 
Roland DG, e quando chega o momento de 
escolher uma marca, não existe nenhuma 
dúvida na cabeça de Peter: “A Roland DG é a 
única marca de impressoras que responde 
às nossas necessidades. As impressoras 
funcionam rápido e fazem muito menos ruído 
que as marcas concorrentes,” refere.

Peter explica o processo de como utilizam as 
impressoras Roland DG para sublimação têxtil. 
No início, imprimem a peça sobre o papel 
tratado, para que a tinta possa ligar ao papel. 
Depois colocam a impressão numa máquina 
de calor por cima do tecido. O calor transfere 
a impressão para o tecido. Finalmente os 
seus funcionários de costura, dão os toques 
finais no banner ou bandeira. “Normalmente 
chamo-lhe Magia, os resultados nunca param 
de me surpreender. A melhor coisa sobre 
a impressão têxtil é que a superfície dos 
tecidos não tem qualquer reflexo como as 
folhas ou outras superfícies têm. Com tecido, 
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Esperamos que este guia explique o que 
é a sublimação, como se faz e o que pode 
ser criado e vendido aos seus clientes.

Imprimir em papel, escolher um recetor 
de poliéster e utilizar uma prensa térmica 
para ‘sublimar’ a imagem. Esta é a versão 
simplificada. Todo o processo leva alguns 
minutos e não horas para um resultado 
verdadeiramente espetacular.

As cores vibrantes e profundas, e os 
milhares de produtos preparados para 
sublimação.
Suportes gráficos de uma exposição, 
ponto de venda, decoração de interior e 
indústria da moda são apenas algumas 
das enormes oportunidades de mercado 
para os produtores de sublimação digital. 

A sublimação é complementar a outra 
impressão digital de grande formato, e 
está agora plenamente fixada na vista dos 
compradores quando estes escolhem 
um fornecedor de toda a solução de 
impressão. 
 
Com a maior gama de cores alcançável, 
suporte e formação de classe, falar com a 
Roland sobre as suas necessidades na área 
da sublimação é a escolha acertada.

Se este guia o encorajou a entender 
mais sobre a sublimação digital, por 
favor contacte-nos. Sinta-se inspirado ao 
visitar um dos nossos Creative Centers, ou 
aumente o seu conhecimento juntando-
se a um dos nossos workshops, na Roland 
DG Academy. O próximo passo depende 
de si, mas estamos prontos para o ajudar a 
alargar o seu negócio a um enorme leque 
de oportunidades que estão á sua espera 
na sublimação digital.

CONTACTE-NOS - Para nos contactar e 
falar acerca das suas necessidades de 
sublimação digital por favor consulte 
www.rolanddg.eu
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SOBRE NÓS

Aqui na Roland DG acreditamos na 
criatividade e no poder de transformar a 
imaginação em realidade.

Não existe melhor forma de fazer isso 
que mostrar uma gama de coisas 
verdadeiramente inspiradoras, que pode 
fazer com os equipamentos Roland DG, 
no centro construído para esse propósito, 

repleto de ideias, aplicações e indicações 
acerca do equipamento Roland DG que as 
tornou possíveis. Podemos chamar fábrica 
de inspiração ao Roland DG Creative 
Center.

Juntando uma coleção distinta de 
trabalhos criativos dos nossos artistas 
e artesãos de top Roland DG de todo o 
mundo, os nossos Roland DG Creative 
Centers visam criar novas oportunidades 
de negócio, encorajar a criatividade e 
desenvolver a suas ideias.

A lista de exemplos em exposição é 
vasta, refletindo todos os mercados 
industriais que a Roland DG serve; 
decoração de roupa, têxtil, sinalética, 
impressão comercial, packaging, etiquetas, 
brindes promocionais, gravação, dental e 
modelação 3D.

Desde pranchas de Surf, máquinas 
de cerveja, guitarras e mini motos até 
fatos personalizados, bonecas Russas e 
máquinas de arcada, temos de tudo, e 
tudo isso criado com um equipamento 
Roland DG.

Adicional ao facto de sermos uma casa 
de brincar de impressão, têxtil, gravação 
e indústrias 3D, o espaço funciona para 
demonstrações e instalações de treino em 
conjunto com a Roland DG Academy.

ROLAND DG 
CREATIVE CENTER 

BE INSPIRED
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A Roland Academy é uma parte 
importante no compromisso da Roland 
DG, ao providenciar suporte tanto 
pré- como pós-venda, oferecendo uma 
ampla gama de cursos e workshops de 
tópicos tão diversos como introdução à 
impressão digital, decoração de veículos, 
gestão de cor e restaurações dentárias. 
Os cursos e seminários ensinam truques 
e dicas em como maximizar a utilização 
da tecnologia Roland, mas também 
como construir o seu negócio e atingir 
maior lucro. 

ROLAND DG 
ACADEMY

APRENDA 
CONNOSCO

 
As formações incluem clientes existentes 
e também potenciais clientes. Oferecem 
ainda a oportunidade de questionar a 
Roland diretamente, bem como partilhar 
experiências com outras pessoas dentro 
da mesma indústria.
 
Muitos escritórios Roland DG oferecem 
formação específica em sublimação. Por 
favor contate o seu escritório local para 
descobrir o que eles oferecem em www.
rolanddg.eu
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A NOSSA HISTÓRIA

TRANSFORMAR 
IMAGINAÇÃO EM REALIDADE
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As origens da Roland DG remontam ao 
negócio da música. A Roland Corporation 
é reconhecida por desenvolver 
a tecnologia MIDI e por produzir 
equipamentos digitais sofisticados de 
música, incluindo teclados sintetizadores, 
equipamento de gravação e outras 
tecnologias relacionadas. A tecnologia 
dos plotters Roland DG foi originalmente 
utilizada para gravar ondas de som, 
para a linha de sintetizadores da Roland 
Corporation. Esta tecnologia de precisão 

de impressão, registou rapidamente 
uma aceitação generalizada durante a 
revolução do CAD/CAM nos anos 80 e 
criou as bases das novas gerações da 
impressão digital.

Em apenas poucos anos, a Roland DG 
começou a introduzir uma vasta gama de 
produtos inovadores, incluindo máquinas 
de fresagem, gravadoras, cortadoras de 
vinil, impressoras térmicas, impressoras 
jato de tinta e scanners 3D. Estes produtos 
abriram novos caminhos para industrias 
inteiras, fornecendo à Roland DG uma 
reputação ao nível de inovação, qualidade 
e fiabilidade.

Refletindo esta dedicação para responder 
aos requisitos dos seus clientes de alta 
qualidade, serviço ao cliente, bem como 
qualidade consistente na fabricação 
e distribuição, a Roland DG recebeu a 
certificação ISO 9001 em 1999 e em 2000, 
e garantiu a certificação ISO 14001.

Os profissionais confiam no equipamento 
Roland DG todos os dias para decoração 
de roupa, têxtil, sinalética, impressão 
comercial, artes gráficas, protótipos 
de packaging, etiquetas, brindes 
promocionais, joalharia, gravação, dental e 
modelação 3D. Os nossos equipamentos 
são utilizados por algumas das mais 
famosas marcas mundiais.

A Roland DG é a marca número um de 
impressoras a jato de tinta de grande 
formato, para o mercado de suportes 
gráficos de longa duração, com mais 
de 155,000 equipamentos expedidos 
mundialmente*.

*Global figures calculated March 2015.
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