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Oslo Silketrykk, en av Norges ledande digital- och screentryckeriföretag blir 
först i Norden med Durst största inkjetpress: Rho 1000. 
 
Oslo Silketrykk, ett av de ledande företagen inom digital och screentryck i Norge är 
stolta över att vara först i Norden med installation av Durst Phototechnik AG: s största 
UV - inkjetpinter Durst Rho 1000 
 
Oslo Silketrykk grundades 1952 och producerade fram till 1996 enbart med hjälp av 
screenteknik, 1996 installerades bolagets första digitala tryckutrustning. 
Brett format har alltid varit i fokus vid Oslo Silketrykk som vid var tidpunkt alltid 
investerat i marknadens bästa och mest moderna produktionsutrustningar. I och med 
valet av Durst Rho 1000 har Oslo Silketrykk nu tagit steget full ut  på maskinsidan. 
 
Rho 1000 är Durst nya ”flaggskepp” som garanterar en imponerande helautomatisk 
produktionskapacitet på upp till 600m2 per timme med en upplösning på 600 dpi. Durst 
Rho 1000 har en produktionsbredd upp till  250cm. Maskinen är konstruerad och byggd 
för 24/7 produktion dvs ”dygnet runt” samtidigt som systemet erbjuder högsta möjliga 
kvalitet och produktionssäkerhet. Detta är en flexibel skrivare som trycker på såväl ark- 
rull- och skivmaterial. 
Med Durst Rho 1000 sätter Durst en ny standard för bläckstråleskrivarteknik inom 
områdena; hastighet, produktionssäkerhet, bekvämlighet och tryckkvalitet. 
 
Ledningen hos Oslo Silketrykk menar att valet av Durst Rho 1000 och samarbetet med 
Molanders Sign & Display AB stärker företaget i sin strävan att kunna erbjuda sina 
kunder de bästa och mest optimala digitala produktionsprocesserna för 
storformatsapplikationer. 
 
Durst Rho 1000 är ett resultat av Durst långa erfarenhet inom utveckling och tillverkning 
av högteknologiska storformatsskrivare. Durst tillverkar maskiner för användning inom 
reklam, skyltar, förpackningar och andra industriella tillämpningar. 
Durst Rho 1000 tar lätt upp konkurrensen med screen- och offset-tryck samt annan 
digital tryckteknik. 
 
Vi på Oslo Silketrykk glädjer oss åt att sätta igång produktionen för fullt. Valet av denna 
skrivare bygger på Oslo Silketrykk:s mångåriga erfarenhet av digital tryckproduktion. Vi 
är övertygade att en maskin av denna kaliber kommer att vara till stor nytta för såväl 
våra kunder, andra grafiska företag och oss själva. 
 
Göra ett val av ett system i denna storleksklass är långt ifrån enkelt. Det finns flera 
leverantörer av maskiner i denna storlek, men vår erfarenhet säger att vi tror starkt på 
att Durst Rho 1000 och Durst  skandinaviska företag: Molanders Sign & Display AB, 
kommer att uppfylla våra förväntningar. 



 

 
 
 
Oslo Silketrykk har nyligen flyttat produktionen till nya stora och ändamålsenliga lokaler 
på Lørenskog, som ett led i företagets utveckling med att  optimera produktionen. Vi vill 
satsa vidare på det vi redan har byggt upp under många  och menar att denna 
investering kommer att ytterligare stärka vår konkurrenskraft inom det 
storformatsegmentet. Våra mål är ökad omsättning, högre kvalitet och snabbare 
produktions- och leveranstider. Maskinen kommer att vara i produktion under februari 
månad. 
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