
CASE STUDY

LORYTEX NO URUGUAY ALCANÇA RELAÇÃO DE CONFIANÇA 
COM DUPONT™ CYREL® EASY DESDE A PRIMEIRA TIRAGE

HISTÓRICO
Com mais de 35 anos de experiência na confecção de clichês no 
Uruguai, o Grupo Lorytex, tem sido “escola” para muitos 
impressores e profissionais de flexografia. Desde a sua criação em 
1981, a empresa – também conhecido como Digitalflex – foi 
pioneira na introdução de novas tecnologias para flexografia, com o 
compromisso de ser sempre estar inovando um passo em frente no 
mercado.

DESAFIOS
Os pioneiros definiem as tendências do mercado e a Lorytex viu o 
ponto plano se tornar o tipo de ponto preferido para impressores e 
profissionais de pré impressão. Os pontos planos desempenham um 
papel importante na formação da chapa, assegurando uma maior 
estabilidade na impressão, permitindo velocidades mais elevadas em 
máquina e permitindo atingir elevados padrões de qualidade. No 
entanto, para atingir estes padrões no passado, vários sistemas, tais 
como laminações, inserções de gás inerte e lâmpadas UV especiais 
foram criados. Além disso, softwares, lentes e retículas foram 
desenvolvidos especificamente para aumentar a densidade da tinta e 
melhorar as áreas de altas luzes, o que contribuiu para o aumento da 
qualidade de impressão flexográfica, mas exigindo investimentos 
adicionais.

A Lorytex adquiriu alguns destes sistemas e tem grande experiencia 
com a formação de ponto plano, alcançando excelentes resultados. De 
toda forma, enfrentavam dois desafíos principais: aumentar a 
produtividade na pré-impressão e incrementar ainda mais os 
resultados de impressão de seus convertedores.

SOLUÇÃO
O legado das soluções passadas fornecem resultados excelentes na 
formação de pontos de topo que permitiram que a Lorytex pudesse 
competir igualmente no mercado. No entanto, o que eles estavam 
procurando era um salto em diferencial de qualidade e 
produtividade. DuPont ™ Cyrel® EASY oferecer esta solução – um 
fluxo de trabalho simples que atende as necessidades de 
produtividade interna e entregam alto nível de satisfação aos 
impressores desde a primeira tiragem.

Ao longo de seus mais de 40 anos de história, DuPont™Cyrel® 
sempre buscou antecipar as necessidades do mercado lançando 
produtos pioneiros que atendessem a três pilares estratégicos: 
Qualidade, Produtividade e Sustentabilidade. Entendendo a busca 
do mercado pela simplificação de processos que pudessem devolver 
a produtividade que a pré-impressão tinha no momento da entrada 

da gravação digital, mas sem perder ou até superar a qualidade 
elevada de impressão que se vê hoje, a DuPont lançou em 2015 a 
nova geração de chapas DuPont™ Cyrel® EASY.

Esta nova plataforma de tecnologia simplifica o processo de 
pré-impressão através da construção de pontos digitais de topo 
plano diretamente na placa, resultando em maior produtividade e 
consistência, oferecendo alta transferência de tinta e cores vibrantes. 
As chapas estão disponíveis em quatro versões:

Cyrel® EASY ESP  
Solvente com Superfície Modificada

Cyrel® EASY EPR  
Solvente com Superfície Lisa

Cyrel® EASY EFE  
FAST com Superfície Modificada

Cyrel® EASY EFX  
FAST com Superfície Lisa

RESULTADOS
Não é comum falar de romance em flexografia, mas, “Se 
pudéssemos traduzir a sensação sentida pelos impressores eu diria 
que foi amor à primeira vista”, disse Roberto Dolinsky, proprietário 
da Lorytex. Desde o primeiro teste, os convertedores ficaram 
impressionados com as capacidades da nova placa e seus benefícios:

• Alta e uniforme cobertura de tinta alcançada imediatamente, 
sem mudanças na tinta;

• Tremenda Densidade de Tinta;
• Rápido setup;
• Estabilidade da tiragem do princípio ao fim;
• Sem paradas de máquina para a limpeza as planchas;
• Velocidade de 300m/m ou mais;
• Eliminação da dificuldade de impressão de textos finos e/ou 

reversos, uma situação desafiadora no passado;
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Para obter mais informações sobre as novas chapas 
Cyrel® EASY visite www.cyrel.com.br ou ligue para 
0800 171715.
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Equipe Lorytex

Roberto Dolinsky, Proprietário da Lorytex

“A pré impressão agora é muito fácil, tal qual diz a marca da chapa! 
Agora temos de volta a simplicidade do fluxo de trabalho que 
tínhamos no passado, mas com a alta tecnologia e qualidade de 
2016. Com Cyrel® EASY, definitivamente, podemos ir a gama 
estendida, algo muito valorizado por donos de marcas “, completou 
Roberto.

“Mediante a implementação das chapas EASY, não somente o fluxo 
de trabalho ficou mais simples, senão que adicionalmente não é 
necessário mais fazer investimentos adicionais para alcançar o ponto 
plano. Não somente alcançamos incrementos em produtividade, 
senão que também evidenciamos uma redução de variáveis que 
intervén na gravação da chapa, aumentando a consistência da 
matriz final. Não há palavras para traduzir o sorriso de um cliente”, 
comentou Germán Navas, Gerente de Vendas, DuPont Advanced 
Printing América Latina.

“A indústria flexográfica hoje nos traz a este momento histórico em 
que podemos ter tudo: temos altas densidades ópticas em sólidos, 
reduzindo a porosidade na aparência dos mesmos e mantendo um 
ganho de ponto controlado nas altas luzes, com uma transição tonal 
nunca antes vista na flexo; excelente desempenho na impressão, 
fluxo de trabalho de implantação fácil, sem qualquer processo 
diferente ou adicional, com resultados incríveis, tudo sem ter que 
mudar nada, não incluindo novas variáveis no processo e sem 
atrasos na sua implementação”, diz Mario Llano Gutiérrez, 
Especialista em Pré-Impressão e Gerenciamento de Cores, 
Intermarket Corporation.

Quando foi pedido ao Sr. Roberto que pudesse compartilhar uma 
frase que descrevesse o valor que Cyrel® EASY representa para 
Lorytex, Roberto foi muito claro: “Não necessito uma frase para 
explicar este valor, somente necessito uma palavra: CONFIANÇA! 
Cyrel® EASY me permite sentir confiança desde o inicio do processo 
(na minha clicheria) até a impressão final. Espero migrar todo o 
meu volume para Cyrel®EASY”, concluiu Roberto.

*Dados podem variar de acordo a configuração de cada usuário.


