iMARC BENELUX by Hoeboer

iMARC Penning graveermachine, mogelijkheden en voordelen
Gebruiksvriendelijk
•
•
•
•
•
•

eigentijds, groot kleuren-, high-res beweegbaar scherm
graveert snel en makkelijk
makkelijk te bedienen – geen training vereist
compacte machine, past op de meeste toonbanken — ca. 35 x 37 x 40 cm
penning teller – houdt bij hoeveel penningen en welke type er verkocht zijn
ETL Safety Certified - De Noord-Amerikaanse cer�ﬁcering organisa�e voor productveiligheid
accrediteren met hun testcer�icaten de veiligheid van elektronische componenten conform de
geldende bepalingen voor de VS.

Meerdere ontwerp mogelijkheden
•
•
•

aanpassen lettergrootte en lettertype voor enkele regels of meerdere
bekijk de exacte opmaak vóór het graveren.
graveren aan beide kanten van de penning

Goede kwaliteit penningen
•
•
•

meer dan 1800 soorten penningen en plaatjes in aluminium, messing en messing
verchroomd
inclusief diverse houders voor diverse penningen en plaatjes
ook voor ruitersportartikelen

Taalmogelijkheden
•
•

aanpassen van taal met één toetsaanslag, standaard in NL
graveren van hoofdletters en kleine letters en internationale talen

Optionele mogelijkheden met meerkosten
•
•
•

graveren op metalen gesp van Coastal halsbanden
graveren van deurplaten en stalplaten
graveren van uw logo op één zijde van de penning, gegevens klant op andere
zijde.
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Rendabel
•

•
•

Een simpel rekensommetje:
bij 5 penningen per week met een verdienste van 8 euro per penning geeft in 50
weken een verdienste van 2000 euro, bij 8 penningen per week 3200 euro en bij
10 penningen per week 4000 euro! De machine kan dus snel terugverdiend zijn.
Bovendien kunt u bij acties met andere artikelen of waardepunten geen
goedkoper cadeau aan de klant weggeven!
Denk ook aan jubilea, dierendag of andere festiviteiten!

Waarom via iMarc Benelux by Hoeboer ?
Garantie
Als graveerbedrijf aangesloten bij de branchevereniging VGS* zijn wij juist met Imarc in
zee gegaan omdat we weten dat de machine gemaakt wordt door een gerenommeerd
bedrijf** die zich op graveergebied al ruim bewezen heeft.
Het eerste Imarc model dateert uit 2002, deze machines functioneren nog steeds prima.
De latere versies kregen meer mogelijkheden, zoals lettertype keuze per regel en
wijzigen van grootte per regel. In de nieuwste versie is de taalkeuze opgenomen en extra
noodstopbeveiliging.
Service
Aangezien ik een technische achtergrond heb, wilde ik ook een technische dienst
opzetten. De importeur verzekerde mij dat dit niet nodig is, aangezien deze machine
geen technisch onderhoud nodig heeft. De machine functioneert jarenlang zonder
noemenswaardige problemen. De diamant graveerstift hoeft pas na lange tijd vervangen
te worden en dit is heel makkelijk zelf met een inbussleutel te doen.
Diverse serviceschermen zijn makkelijk bedienbaar en uit te lezen; zoals drukinstelling,
penningen teller, taalinstelling.
Bij de machine zit een duidelijke handleiding in het Engels met afbeeldingen en een
Nederlandse handleiding met handigheidjes vanuit het graveervak om de penning nog
mooier te graveren.
Installatie van de machine op locatie met uitleg is inclusief bij levering.
Uiteraard zijn wij daarna ook beschikbaar voor vragen.
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Winkelmateriaal
Een standaard in de vorm van een bot waar u zelf monsters naar keuze aan kunt hangen
is inclusief. Een perspex A4-display om de penningen op te plakken is verkrijgbaar. Hier
hoeft dan alleen een zelfgemaakte flyer op A4-papier in voor de achtergrond.

*VGS = Vereniging Graveren en Sign
**Western engravers Supply, maker van de grote Vision graveermachines, is
toonaangevend sinds de opkomst van computergestuurd graveren.

Vraag naar onze speciale pakketprijs
inclusief
•
•
•
•

twee houders voor diverse penningen en plaatjes
koffertje voor penningen en splitringtang
display om penningen op te hangen
startpakket 100 penningen gratis (ter waarde van ca. € 150,00)

Betalingsvoorwaarden
-

Prijzen zijn exclusief BTW.
Bij nabestellingen van penningen wordt € 6,25 (NL) en € 13,00 (BE) verzendkosten
gerekend, postpakket met track and trace.
Betaling machine per omgaande na levering, betaling nabestelling penningen op rekening
binnen 14 dagen na factuurdatum of per automatische incasso.
Facturen worden per e-mail verzonden.
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