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Starając się ciągle rozwijać 
wspaniałą część poligrafii, 
którą zajmujemy się już od 

18 lat – uszlachetnianie druku, 
przedstawiamy kolejne innowacyjne 
rozwiązania w jej zakresie. Okładka 
majowego „Świata DRUKU”, którą 
mieliśmy przyjemność uszlachetnić 
kolejny raz, prezentuje niezwykle 
interesujący w naszym przekona-
niu sposób wykorzystania jednej z 
podstawowych technik – lakiero-
wania UV. Dzięki ciągłej pracy nad 
przygotowanymi przez nas usługami 
udało nam się osiągnąć tzw. Twin 
Effect – struktura/połysk. Zabieg 
ten polega na uzyskaniu dwóch po-
wierzchni, jednej błyszczącej, drugiej 
strukturalnej. 

Twin Effect to niskokosztowa alter-
natywa dla popularnego połączenia: 
folii matowej i nakładanego wybiór-
czo lakieru błyszczącego. Ze względu 
na zastosowanie nowatorskich roz-
wiązań technologicznych wykorzy-
stanych w firmie Multifol, efekt ten 
jest możliwy do osiągnięcia w jednym 
przejściu arkusza przez maszynę 
lakierującą. To szczególnie ważne, 
bowiem zapewnia oszczędność pie-
niędzy i czasu. Ponadto lakier może 
być nakładany wybiórczo, na wybrane 
przez zleceniodawcę elementy.

Dzięki zastosowanej przez nas 
technologii możecie Państwo połą-
czyć bardzo interesujący efekt lakieru 
strukturalnego i błyszczącego w jed-

Okładka  
„Świata DRUKU” 
z Twin Effect
– innowacja  
w uszlachetnianiu
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nym uszlachetnieniu. Druk zyskuje 
atrakcyjny walor wizualny, a lakier w 
dalszym ciągu posiada właściwości 
zabezpieczające (przed uszkodze-
niami mechanicznymi). Możliwe jest 
osiągnięcie różnego rodzaju połącze-
nia struktury i błysku.

Przygotowanie plików (analo-
gicznych jak do tradycyjnego wy-
świetlenia filmu) niezbędnych do 
osiągnięcia Twin Effect nie wymaga 
od zleceniodawcy żadnych bardziej 
skomplikowanych czynności niż w 
przypadku tworzenia pliku do la-
kierowania wybiórczego. W miejscu 
przeznaczonym na uzyskanie efektu 
strukturalnego kreator pliku powinien 
użyć koloru czarnego pokrywającego 
powierzchnię w 100%, a elementy 
błyszczące mają pozostać żółte lub 
niebieskie.

Jak starałem się wykazać powyżej, 
metoda lakierowania Twin Effect 
zapewnia wzrost wartości wizualnej 
uszlachetnionego produktu, przy ni-
skim koszcie wykonania usługi (dzięki 
jednemu przejściu przez maszynę). 
Jest to z pewnością kolejny krok w 
stronę innowacyjności i wyróżnie-
nia się na rynku. W związku z tym 
zachęcamy wszystkich Państwa do 
zapoznania się bliżej z opisywaną 
metodą uszlachetniania. Z przyjem-
nością odpowiemy na każde pytanie.
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