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Magia
uszlachetnień –
czas ujawnić sekret

W

reklama

yjątkowe i oczarowujące uszlachetniania druku to najlepszy sposób wyróżnienia produktu
i budowy rozpoznawalności marki. Innowacyjne
technologie, a także doskonałe połączenie klasycznych
technik zdobienia druku w kombinacji z interesującym
i kreatywnym projektem potrafią zaczarować klientów.
Dziś postaramy się ujawnić kilka „magicznych” technik
tego typu.
Lakierowanie holograficzne – to metoda niezwykle
innowacyjna, atrakcyjna wizualnie, a także stosunkowo
tania. Jest to technologia polegająca na odciśnięciu
lakieru UV przez specjalną folię holograficzną i pozostawieniu wybranego wzoru hologramu na powierzchni
arkusza. Niewątpliwą zaletą omawianej usługi jest
możliwość uzyskania wzoru zarówno wybiórczo, jak i na
całej powierzchni zdobionego arkusza. Efekt wybiórczego
hologramu nie jest możliwy do osiągnięcia w przypadku
tradycyjnych folii holograficznych. Liczba dostępnych wzorów hologramów jest bardzo duża, a ich rozmieszczenie
na uszlachetnianym arkuszu zależy niemal wyłącznie od
ustaleń projektanta.
Technologia nanoszenia metalizowanej soczewki pozycjonowanej to nowość na europejskim rynku poligraficznym. Dzięki precyzyjnym maszynom, a także dostępności
odpowiednich surowców można zrealizować zlecenia
z zakresu nanoszenia soczewek w dowolnej ilości na
arkuszach do formatu B1 włącznie. Soczewka sama
w sobie stanowi niezwykle atrakcyjny element zdobiący,
jednakże nadaje się również do późniejszego zadruku
farbami odpowiednimi do podłoży niewsiąkliwych. Soczewki dostępne są w różnych wielkościach, o średnicy
od 6 mm do 55 mm.
Cold foil stanowi doskonałe uzupełnienie usług hotstampingu i logiczne następstwo kompleksowego zdobienia druku. Ta popularna technologia jest wyjątkowo
korzystna w przypadku konieczności naniesienia folii na
duży użytek lub w przypadku niewielkich zleceń, gdyż nie
wymaga używania matryc typowych dla hotstampingu.
Usługa ta zapewnia niezwykle wysoki połysk powierzchni.
W przypadku tłoczenia na zimno otrzymywany efekt jest
zbliżony do lustra (odbijanie światła wysokiego stopnia).
Wszystkie prezentowane powyżej usługi umożliwiają
realizację najbardziej innowacyjnych, a co za tym idzie –
dobrze sprzedających się projektów. Dzięki konkurencyjnym cenom, wysokiej jakości oraz krótkiemu czasowi
wykonania zlecenia technologie te są bardzo dobrym
sposobem na pozyskanie nowych zleceń.
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