LAKKOZÁS 2021
Gépünk paraméterei lehetővé teszik szinte az összes nyomdaiparban
használt alapanyag lakkozását, 70 gr címkepapírtól a hullámkartonig!
Az árak 330 HUF/EUR árfolyamig érvényesek, az árlista tájékoztató jellegű, nem minősül árajánlattételnek.

Lakkozási árak teli lakkozásra
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Vegyszeres diszperziós lakkok
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- Áraink az Áfát nem tartalmazzák, a teljes felület egyszeri lakkozására vonatkoznak!
- 5000 ív alatti mennyiség esetén 5000,-+ Áfa beigazítási költséget számítunk fel!
- Lakkozási minimálár 7.000,- + Áfa
- Ívfogás: a rövid oldalon az ívszéltől számított 12 mm!
2
- Az árak 130 g-tól 450 g/m alapanyagsúlyra vonatkoznak, gépünk paraméterei lehetõvé teszik szinte az összes nyomdaiparban használt alapanyag felületkezelését
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a 70g/m címkepapírtól a hullámkartonig! Egyéb alapanyagok esetén kérje ajánlatunkat!
- Kalander-lakkozás esetén az árak kalanderezés nélkül értendőek!
- Nem szabvány méreteknél a következő magasabb árkategória kerül felszámításra!
- 10.000 ív feletti mennyiség vagy folyamatos megrendelés esetén kérje egyedi ajánlatunkat!

Kalander-lakk: Megalakulásunk kezdete óta szerepel lakkozási palettánkon, mely manapság reneszánszát éli. Egyre több megrendelőnk keresi ezt a selyemfényű lakkot. A lakk zsír és lúgálló, kiválóan
alkalmas címkepapíroktól a dobozkartonokig szinte az összes alapanyag felületkezelésére. Címkék, borítók, különböző kiadványok, képeslapok, lakkozására ajánlom. A lakk ragasztható, bígelhető.
Bliszter-lakk: Az általunk használt vegyszeres bázisú bliszter-lakk PVC, A-PET, PETC buborékok hegesztésére használható. A lakk közepesen fényes felületet ad. Előnye tetemes a vizes lakkokkal
szemben, akár több év múlva is felhasználható, hatását nem veszíti el. Lakkozáskor a karton nedvességtartama változatlan marad, azonnal tovább felhasználható, a buborék a távozó gőztől nem fúvódik fel.
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· Áraink az Áfát nem tartalmazzák, a teljes felület egyszeri lakkozására vonatkoznak!
- 3000 ív alatti mennyiség esetén 6000,-+ Áfa beigazítási költséget számítunk fel!
- Lakkozási minimálár: 10.000,- +Áfa
- Ívfogás: a rövid oldalon az ívszéltől számított 12 mm!
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- Az árak 130 g-tól 450 g/m alapanyagsúlyra vonatkoznak! Gépünk paraméterei lehetõvé teszik szinte az összes nyomdaiparban használt alapanyag felületkezelését
2
a 70g/m címkepapírtól a hullámkartonig!
- A legjobb minőség eléréséhez az íveket portalanítva vagy ofszet lakkozva kérjük!
- Nem szabvány méreteknél a következő magasabb árkategória kerül felszámításra!
- 10.000 ív feletti mennyiség vagy folyamatos megrendelés esetén kérje egyedi ajánlatunkat!

Fényes UV-lakk: Hazánkban talán ez a leginkább ismert és közkedvelt lakk. Az alap használatban lévő UV lakkunk egy erősen testes magas-fényű felületet biztosít a kiadványok számára. A lakk
minimum 10 gr/m mennyiségben kerül a felületre, ezért fénye a fényes fóliánál is magasabb értékeket mutat. Dobozkartonok lakkozása esetén, nem szükséges a ragasztófül kihagyása, - amennyiben a
stancszerszámba ragasztást elősegítő lénia kerül beépítésre, - a felület kiválóan ragasztható. Egyéb további felhasználhatóságáról megrendelés előtt egyeztessen velünk.
A legjobb minőség elérése érdekében az íveket portalanítva (szatinálva) - a nyomott íveket a nedvesítőmű működtetése közben, festék nélkül, nyomás alatt átengedve - vagy ofszet lakkozva kérjük!

Design: www.stemma.hu • Áraink az Áfát nem tartalmazzák, és forintban, készpénzes fizetés esetén érvényesek!

UV lakkok

LAKKOZÁS 2021
Gépünk paraméterei lehetővé teszik szinte az összes nyomdaiparban
használt alapanyag lakkozását, 70 gr címkepapírtól a hullámkartonig!
Az árak 330 HUF/EUR árfolyamig érvényesek, az árlista tájékoztató jellegű, nem minősül árajánlattételnek.

Lakkozási árak teli lakkozásra
Hibrid lakkok
Hibrid lakkok
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Drop touch lakk
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· Áraink az Áfát nem tartalmazzák, a teljes felület egyszeri lakkozására vonatkoznak!
- 3000 ív alatti mennyiség esetén10.000,-+ Áfa beigazítási költséget számítunk fel!
- Lakkozási minimálár: 12000,- +Áfa
- Ívfogás: a rövid oldalon az ívszéltől számított 12 mm!
- Az árak 130 g-tól 450 g/m alapanyagsúlyra vonatkoznak! Gépünk paraméterei lehetõvé teszik szinte az összes nyomdaiparban használt alapanyag
felületkezelését a 70g/m címkepapírtól a hullámkartonig!
- A legjobb minőség eléréséhez az íveket portalanítva vagy ofszet lakkozva kérjük!
- Nem szabvány méreteknél a következő magasabb árkategória kerül felszámításra!
- 10.000 ív feletti mennyiség vagy folyamatos megrendelés esetén kérje egyedi ajánlatunkat!

Vizes diszperziós lakkok

Magasfényű-lakk
Fényes-lakk
Selyemmatt-lakk
Matt-lakk
Élelmiszeripari lakk
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· Áraink az Áfát nem tartalmazzák, a teljes felület egyszeri lakkozására vonatkoznak!
- 5000 ív alatti mennyiség esetén 10.000,-+ Áfa beigazítási költséget számítunk fel!
- Lakkozási minimálár 12.000,- + Áfa
- Ívfogás: a rövid oldalon az ívszéltől számított 12 mm!
- Az árak 170 g-tól 450 g/m papírsúlyra vonatkoznak!
- Nem szabvány méreteknél a következő magasabb árkategória kerül felszámításra!
- 10.000 ív feletti mennyiség vagy folyamatos megrendelés esetén kérje egyedi ajánlatunkat.

Vizes bázisú lakkok: A vizes bázisú lakkokkal való felületkezelést csak magasabb grammsúlyú alapanyagok lakkozására ajánlom. A magasfényű-lakk az UV-lakk fényéhez
hasonló értékeket mutat.

Gépünk paraméterei lehetõvé teszik szinte az összes nyomdaiparban
használt alapanyag lakkozását,

70 gr címkepapírtól a hullámkartonig!

Design: www.stemma.hu • Áraink az Áfát nem tartalmazzák, és forintban, készpénzes fizetés esetén érvényesek!

Vizes diszperziós lakkok
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