zKompleksowe uszlachetnianie druku się opłaca!

Retro-modern
Ważnym czynnikiem przy wyborze określonej usługi jest
kompleksowe podejście do jej zrealizowania. Szkoda nam
czasu, pieniędzy i energii na ciągłe przemieszczanie się,
w szczególności kiedy wszystko to, czego szukamy
i potrzebujemy znajduje się w jednym miejscu.

P

odobnie jest w przypadku uszlachetniania druku. Warto
wybrać firmę, która od momentu konsultacji w przygotowaniu zlecenia, aż po jego wykonanie i transport będzie odpowiedzialna za powierzone zadanie. Multifol posiada kompleksowe rozwiązania z zakresu uszlachetniania druku w ramach działalności outsourcingowej. Dzięki temu można skonsultować kwestię
połączenia technik uszlachetniania i ich wykonania w jednym miejscu,
nie tracąc czasu oraz pieniędzy na dodatkowe czynności. Ważną
kwestią jest odpowiedzialność jednego wykonawcy za ciąg operacji
uszlachetniających. To szczególnie ważne, gdyż firma ma doświadczenie w łączeniu różnych technik, surowców oraz czasu po jakim
może zostać zastosowany kolejny zabieg uszlachetniający.
Doskonałym przykładem kompleksowej realizacji zlecenia jest
okładka niniejszego wydania PACKAGING POLSKA. Zastosowana tutaj
technika kalandrowania, dzięki której osiągnięto efekt struktury skóry,
połączona została z niezwykle interesującym efektem hot-stampingu
folią holograficzną rainbow. Kalandrowanie polega na przepuszczeniu
arkusza pomiędzy dwoma walcami, które odcisną wygrawerowany wzór
(skóry lub płótna) na powierzchni arkusza. Jest to zabieg niezwykle korzystny ekologicznie oraz finansowo. Hot-stamping to uszlachetnienie
polegające na odciśnięciu folii termo-aktywowanej, w celu utrwalenia
wzoru matrycy dociskającej. Jest to metoda niezwykle trwała, prestiżowa i popularna, w szczególności ze względu na możliwość użycia różnego rodzaju i koloru folii. Efekt możecie ocenić Państwo sami; jest nim
idealne, kontrastowe połączenie w stylu retro-modern.
Powyższe połączenie to tylko jedno z wielu możliwych do uzyskania w Multifolu. Wybór wykonywanych uszlachetnień jest w zasadzie ograniczony tylko wyobraźnią projektanta z niewielkimi zastrzeżeniami technologicznymi. Wykonujemy większość uszlachetnień, takich jak: lakierowanie, foliowanie do formatu B0 włącznie,
laminowanie arkuszy z wyciętymi okienkami oraz foliami PET,
sztancowanie, hot-stamping do B1 włącznie czy kalandrowanie.
Nowością w ofercie firmy jest technologia lakieru holograficznego,
cold foil oraz strukturalnego lakierowania wybiórczego! Posiadamy
własny magazyn oraz współpracujemy z producentami materiałów
uszlachetniających. Specjalizujemy się w wykonywaniu produktów
premium, ze względu na ukończenie szeregu audytów oraz doświadczenie konieczne do realizacji tych nieprzeciętnych zleceń.
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