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Lakierowanie UV 
– „laser effect”
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Najważniejszą kwestią przy wykonywaniu jakiejkol-
wiek pracy jest efekt, który można osiągnąć dzięki 
zastosowaniu rozmaitych technik uszlachetniania 

druku. Dzięki rezultatowi możemy ocenić, czy dana tech-
nika jest na tyle interesująca, aby warto ją było stosować 
przy dalszych nakładach. Problemem są jednak dobrze 
znane techniki, gdyż nie pozwalają one zaskoczyć klienta. 
Efekty powszechne w przemyśle poligraficznym spełniają 
swoje podstawowe funkcje, jednakże nie wyróżniają się 
tak, jak innowacyjne, nieznane sposoby uszlachetnień. 
Nasuwa się pytanie, czy dzięki zastosowaniu znanej 
techniki uszlachetniania druku można osiągnąć efekt 
nieoczywisty w rezultacie? Otóż można.

Dzięki precyzyjnym maszynom sitodrukowym połączonym 
z nowatorskim podejściem można uzyskać wzory lakierni-
cze, które mogą zostać powielone na prasie drukarskiej, 
dając niesamowite efekty. Niezmiernie istotnym elemen-
tem technologii lakierowania zwanej „laser effect” jest 
wysoka jakość lakierowania, połączona z innowacyjnym 
motywem zdobiącym oraz stosunkowo niską ceną wyko-
nania usługi. Nie odbiega ona bowiem w znaczący sposób 
od kosztu standardowej usługi lakierowania UV. 

Technologia uszlachetniania druku „laser effect” polega 
na polakierowaniu wybranych elementów arkusza różnego 
rodzajami struktur. Dzięki tak wykonanemu zabiegowi 
powstają wzory załamujące światło, uwydatniające róż-
ne motywy, np. kółka, rąby lub linie proste. Lakier jest 
oczywiście transparentny, w związku z tym technika po-
zostaje bez wpływu na czytelność zdobionego projektu. 
Wzory lakierów są bardzo rozbudowane, a sposób ich 
kreacji oraz dalszej adaptacji na uszlachetnianym arkuszu 
stwarza wrażenie ruchu poszczególnie uszlachetnianych 
elementów. Patrząc pod różnym kątem na tę samą 
pracę drukarską, możemy dostrzec inaczej uwydatnione 
elementy uszlachetnienia.

Styczniowa okładka „Świata DRUKU” została wykonana 
właśnie przy użyciu technologii „laser effect”. Istnieje 
wiele różnych wzorów, które można przenieść na wyko-
nywaną pracę. Na rynku dostępne są bezpłatne próbki 
wzorów, które można otrzymać od podmiotu wyspecjali-
zowanego w uszlachetnianiu druku. Warto zapoznać się 
z omawianą technologią, która z pewnością nie tylko 
poszerzy możliwości kreacyjne państwa produktów, ale 
również przyciągnie uwagę potencjalnego klienta przy 
niskim koszcie pracy! 

Jakub Kuzioła 
International Trade Specialist 

Multifol


