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Tentang Kami
Inkmate
Berdiri sejak tahun 2004 PT Inkmate Indonesia merupakan distributor utama tinta Inkmate yang menggunakan teknologi Alphacem
dari Korea.
Dalam perjalanannya Inkmate terus berinovasi dan berkomitment
dalam pengembangan tinta desktop printer series, dengan melahirkan beberapa distributor dan reseller yang tersebar di seluruh
Indonesia.
Keberadaan Inkmate menginspirasi bisnis tinta di Indonesia hingga
berkembang dari penyedia tinta desktop printer series menjadi
penyedia kebutuhan tinta large format printer hingga melahirkan PT
Digital Prima Imaging dengan brand Printmate.
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Seiring perkembangan layanan Inkmate meliputi penjualan Printer
Desktop, Tinta desktop printer, Penyewaan Printer, Penjualan
Paper/Kertas ( Photo, Canvas, Laminating dll.) juga teknisi/service.

Time Line dan Layanan
2004

2010

2017

Layanan

Layanan

Inkmate
Layanan
Sistem
kemitraan,
layanan
Penjualan tinta refill, CISS,
Tonner, dan Service, Penjualan
Printer baru dan tinta refill.

Layanan Penjualan tinta refill,
CISS, dan Service.
Penjualan Printer baru dan tinta
refill.
Gerai di Pusat Komputer
Mangga Dua.
Layanan baru Sewa Printer.

Layanan Penjualan tinta refill,
CISS, dan Service.
Penjualan Printer baru dan tinta
refill.
Layanan baru Sewa Printer.
Layanan baru menyediakan
Paper dan Stiker.
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Tinta
Tinta Dye/Base Ink

Tinta Sublime

Tinta Pigment

Jenis tinta yang berbahan dasar air (dye
based) dan pewarna, tinta inkmate jenis
dye paling aman digunakan untuk segala
jenis head printer Epson, Canon dan HP,
Brother, tinta dye ini sangat ekonomis,
untuk 100ml tinta inkmate dapat menghasilkan cetakan lebih dari 2.000 lembar
dan keunggulan tinta Dye Base Inkmate
adalah:

Jenis tinta water based sublimation ini
adalah jenis tinta yang khusus digunakan
untuk sablon digital melalui transper
paper atau hvs, tinta sublime inkmate
mempunyai keunggulan dalam warna
terutama warna hitam yang sangat solid
selain harganya yang sangat terjangkau
kualitas cetak juga memuaskan, bahkan
tanpa menggunakan transfer paper
khusus atau hanya memakai kertas hvs
biasa sanggup mentransfer image dengan
solid ke media.

Tinta Pigment merupakan jenis tinta
printer yang terbuat dari bahan oil base,
pigment, dan campuran bahan kimia
lainnya, jika dibandingkan dengan tinta
jenis Dye Based, tinta ini memiliki warna
lebih soft tetapi dapat menghasilkan
cetakan lebih natural dan anti gores.

1. Hasil cetak solid
2. Tinta lebih stabil
3. Cepat kering pada cetakan
4. Umur head lebih lama
5. Lebih mudah dibersihan
6. PH tinta inkmate, 7.5 - 10.
Tinta jenis dye merupakan tinta yang
banyak di gunakan pada standard printer
inkjet yang beredar di pasaran dan
merupakan
tinta
yang
digunakan
sehari-hari
APLIKASI TINTA DYE
1. Cetak dokumen
2. Cetak gambar
3. Operasional Office
4. Dll

Tinta Art Paper
Tinta Art Paper adalah tinta yang diformulasikan khusus untuk printer EPSON
Sangat cocok untuk cetak media sebagai
berikut :

Keunggulan tinta pigment adalah tidak
luntur jika terkena air dan lebih kuat terhadap sinar matahari, hasil cetak lebih lama
bahkan bisa bertahun – tahun umurnya
untuk cetak photo

APLIKASI TINTA SUBLIMATION
1. Cetak seperti Mug
2. Cetak T-shirt, Tas,
3. Topi,
4. Pin dll
5. Asbak
6. Piring
7. Keramik
8. Botol, dll.

Tinta ini bisa diaplikasikan pada jenis
kertas
1. HVS
2. Inkjet Paper
3. Double Matte
4. Glossy Photo Paper, RC Glossy Paper,
atau jenis paper photo lainnya
5. Transfer Paper (untuk cetak photo ke
bahan cotton)

Menyediakan berbagai
jenis tinta dalam ukuran
kecil maupun besar.

APLIKASI TINTA ART PAPER
1. Art paper
2. Photo paper
3. Art Carton
4. Sticker promo
5. Sticker Transparan
6. Kertas 3D, Kertas Buffalo,
7. PVC ID Card,
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Paper
HVS
Menyediakan kertas HVS berbagai ukuran
mmulai dari A4 sampai ukuran roll 24 inch,
untuk mencetak dokument kantor biasa
atau untuk kebutuhan large format dalam
pencetakan sketsa atau peta.

Photo Paper
Menyediakan kertas photo paper untuk
kebutuhan dokument biasa atau kebutuhan photo studio dari ukuran A4 sampai
ukuran roll.
Untuk kebutuhan cetak photo dan proofing atau kebutuhan lainnya yang membutuhkankertas photo paper.

Sublime Paper
Menyediakan kertas transfer sublime
untuk kebutuhan printer sublime dalam
usaha textile.
Ukuran mulai dari A4 sampai roll dengan
gramasi danketebalan berbagai ukuran.

Sticker
Menyediakan kertas sticker Vinyl dan
cromo berbagai ukuran untuk kebutuhan
cetak printer pigment dan tonner.
Ukuran mulai dari A4 sampai roll untuk
Vinyl sticker.

Menjual kertas berbagai
ukuran dari lembaran
dan roll.
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Sewa Printer
Kenapa harus berinvestasi lebih bila ada solusi praktis untuk kebutuhan cetak dikantor/usaha anda. Tidak perlu mengeluarkan buget pembelian mesin baru dan pemeliharaannya.
Percayakan semuannya kepada kami, kami tawarkan layanan sewa printer dengan harga terjangkau dan ada beberapa
paket pilihan sesuai kebutuhan.

Kenapa harus sewa printer ?
Lebih Hemat

Berkualitas

Bebas Repot

Penggunaan printer yang cukup banyak
tentu akan membutuhkan biaya yang
tidak sedikit dan harus mengeluarkan
investasi yang cukup besar, belum dengan
biaya
perawatan
dan
perbaikan
kerusakan. Bila dihitung tentu akan lebih
hemat menyewa dari dari pada membeli.

Printer yang disewa dan consumables
didalamnya merupakan printer berkualitas dan sudah diperhitungkan sesuai
kebutuhan dan kafasitas cetak kantor/usaha anda.

Bila investasi sendiri maka pemeliharaan
dan kerusakan printer akan sangat menggangu kinerja, karena unit akan tidak
tersedia, dengan menyewa kami akan
gantikan unit yang rusak dan perbaikan
dilakukan di kantor kami, sangat praktis
dan bebas repot.

Efektif dan Efisien
Lebih hemat dan bebas repot menjadikan
pekerjaan dan usaha/bisnis anda lebih
efektif dan efisien.
Disisi lain dengan jumlah cetak yang
disesuaikan maka hanya dokument yang
betul-betul perlu yang akan dicetak dan
ini menjadikan penggunaan kertas juga
efisien dan efektif.

Rental Unit yang tersedia
-

HP Pagewide Pro MFP 477DW (Warna)
HP 1102 (A4 mono printer)
Canon G series
DLL
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