OPHEFFINGS
VERKOOP DE HELE MAAND OKTOBER
ALLES MOET LEEG
Het opleveren van het lege pand MOET geschieden VOOR 1 november 2019
Laser- en Graveer Machines draaien met Dongle op het Programma
Gravostijl 5 (Upgrade 7)
Gravograph laser LS 900 - 610 x 610 mm
inclusief : Ronddraai inrichting 200 mm diameters x 600 mm lengte
inclusief: afzuiging I onderkast - ronddraai inrichting voor glas- fiber- pvc-kristal-spijkerstofkurk-folie plaat- messing-aluminium-trespa-Rubber - ASS .rubber voor stempels –
Hout/Kunstof konen diverse diameters -bic wheel koon aluminium 250 mm vlak
Gravograph IS 600 aangepast voor medailles en Vacuumplaat werk incl. groeven plaat vacuumplaat - stofzuiger- vacuümpomp
Gravograph IS 600 aangepast voor Freeswerk incl. groeven plaat - stofzuigervacuümpomp - Ronddraaiinrichting spec. Voor juweliers 100 mm
Gravograph Freeshouders
2x diverse frees spindels diverse diameters
1x diverse frees diameters 3,25 -4 mm -6 mm
Gravograhp 1 VXC ( oude machine ) aangepast
Voor glazen en bekers - scheepsbellen max diameters 180 mm voor fresen van letters
Graveermateriaal
w.o. Kunstof, messing,speciaal graveerplaat
Diverse Sportafbeeldingen
25 en 50 mm sportafbeeldingen goud,zilver en brons
Diverse Sporten w.o.
bekers,standaards, wandborden, glas figuren,randartikelen e.d.
VARGA Speedzaag 900mm voor het zagen van materiaal
messing-aluminium-acrylaat tot 8 mm Inclusief stof afzuiging
EFD/Weldcuip Inkleur apparaat voor het inkleuren van letters en logo's
incl. Naalden en diverse soorten kleuren Email verf
Gravograph Afkant machine
tot 2,5 mm incl. Graden fresen 3,45 mm

# 1.50 geslepen

Gravograph Afkant machine
tot 2,5 mm incl. Graden fresen 3,45 mm # 3.00 geslepen

Steiner Afkant machine / bovenfrees
voor afkanten grote materialen div. vormen
Hoeveelheid Graveermateriaal
Diverse Kleuren en Diktes
Hoeveelheid Aluminium
Glans en Geborstelt tot 1,5mm- 2 mm- 3mm
Compressor Stafford
Met 1 PK motor en 8o liter Tank
Digitale vlakdruk machine
300x300 mm voor bedrukking van T-Shirts
Digitale Vlakdruk machine
400 x 600 mm bedrukking o.a. T-Shirts- Sublimatie
Digitale Cap’s druk machine
120 x 60 mm voor bedrukken van Petten- Cap’s e.d.
Logo’s
logo's bestanden .EPS - .JEPG ..BMP - .CDR- voor maken van logo’s op o.a medailles
Colortouche
Programma voor het maken van sport emblemen 25 en 50 mm op beker en medailles
Grote hoeveelheid Domes en A4 vellen met centers 25 mm en 50 mm
Butterfly programma concept
complete bestanden in .EPS -.Bitmap -.JPEG
Ricoh Sublimatie printer A4
voor bedrukken van afbeeldingen op glas ,sublimatie afdrukken
Op metaal Goud - Zilver- Brons Color plaat
Hoeveelheid Rubber
(grijs) voor het maken van drukstempels
Website - WWW.Toeback.nl
aangepast voor 2019 voorraad ( is nog niet compleet) werkt goed (eigendom) ook voor het
maken voor laserprints voor op T-shirts
Emailadres:
Info@toeback.nl
Pinautomaat
nieuw met vasteKontrakt update (eigendom)
Brother printer special Color
Speciale Design Inkt voor Sublimatie en Stof

Folie schrijver
(Zilver en Goud) voor het personaliseren van Agenda's en Kantoor Art..
Via de Graveer machine , dus met alle Fon’s van de PC

Klantenbestand
Boekhoudprogamma

Digitaal
STARK TEXEL

Ook is het Totale bedrijf te koop (zonder Pand )
Voor inlichtingen en /of aanbiedingen
Info @toeback.nl of 0622485891

Op onzin biedingen word niet gereageerd

