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Visuomet sugrokite reikiamą natą su

„MAESTRO®“
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Visuomet sugrokite reikiamą natą
su „MAESTRO®“

„MAESTRO®“ biuro popieriaus
pakuočių atnaujinimas: naujasis
„MAESTRO®“ – gyvai koncerte.

Mondi “Color Copy foto” konkursas
2 psl.
Pirmasis MIMAKI UV plokščiastalis
UV spausdintuvas Lietuvoje

Viena, 2015 m. rugsėjo 22 d. Tarptautinė pakuočių ir popieriaus gamybos
kompanija „Mondi“ pranešė apie pakeistą popieriaus pakuotės dizainą. Naujo dizaino gaminių pakuočių galėsite įsigyti parduotuvėse nuo ankstyvo rudens. Šie
„MAESTRO®“ pakeitimai buvo įkvėpti orkestro maestro gebėjimo suvaldyti įvairaus tipo ir muzikos rūšių muzikantus, taip kaip ir „Mondi“ geba patenkinti įvairių
klientų poreikius dideliu „MAESTRO®“ prekių ženklo gaminių asortimentu.
Pripažindama šio prekių ženklo žinomumą ir pasisekimą tarptautiniu mastu
„Mondi“ atgaivina prekių ženklą su atnaujinimo kampanija, kurią sudaro naujas
pakuočių dizainas, įvairių muzikos stilių filmukai. Norint pabrėžti individualių gaminių, kurie sukurti šių laikų verslo poreikiams patenkinti, unikalias savybes, kiekvienas gaminys atspindi vieną muzikos stilių.
„Didelis „MAESTRO®“ asortimentas siūlo mūsų klientams optimalų sprendimą
visiems poreikiams patenkinti, kaip muzikantai parenka dainą pagal auditorijos
nuotaiką. Taigi galite pasikliauti „MAESTRO®“ ruošdami sceną įspūdingam pasirodymui“, – sako Johannesas Klumppas (Johanesas Klumpas), „Mondi Uncoated
Fine Paper“ Rinkodaros ir pardavimo skyriaus vadovas.

Platus taikymas ir patikima kokybė
„Mondi“ siekia suprasti ir viršyti klientų lūkesčius, patenkinti kasdienius jų
spausdinimo poreikius. Siekdami lanksčiai atsakyti į klientų prašymus, „MAESTRO®“ siūlo tinkamą sprendimą su modernių biuro popieriaus rūšių asortimentu. Elegancija, universalumas, stiprumas, puošnumas ar miesto pojūtis – kad ir
ką norite išreikšti, „MAESTRO®“ turi Jums tinkamą pasiūlymą. „Nuo dinamiško
spausdinamo teksto kontrasto ir spalvotos grafikos su „MAESTRO® extra“ arba
„MAESTRO® color“ su 30 skirtingų akį traukiančių spalvų pasirinkimu iki efektyvaus nespalvoto spausdinimo su „MAESTRO® Standard“ popieriumi – „MAESTRO®“ pasiūlymai suteiks Jums galimybę visada sugroti tinkamą natą“, – aiškina
J. Klumppas.
„MAESTRO®“ popierius optimaliai pritaikytas įvairiems biuro darbams. Nuo
itin balto iki tonuoto popieriaus, kuriam būdingas aukšto lygio nepermatomumas ir minimalus dulkių išskyrimas, todėl mažiau dėvisi prietaisai: taip sutaupysi-
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Korėto gofruoto kartono plokštės
Re-board
Kelias tobulumo link
te lėšų, susijusių su eksploatavimu ir technine priežiūra.
Įrodyta, kad „ColorLok®“ technologija, taikoma „MAESTRO® Supreme“, „MAESTRO® Extra“ ir „MAESTRO® Bulky“ gaminiuose, užtikrina puikius rezultatus spausdinant rašaliniais spausdintuvais – leidžia išgauti ryškesnę juodą bei kitas spalvas,
taip pat leidžia greičiau išdžiūti rašalui.

Tvarus. Kiekvieną dieną
Taip pat, atsižvelgiant į prekių ženklo gaminių tvarumą, „MAESTRO®“ siūlo stiprią aplinkosaugos charakteristiką. Visas „MAESTRO®“ asortimentas sertifikuotas
FSC® arba PEFC™ ir yra „Mondi’s Green Range“ dalis. „Mondi“ nuolat, kiekvieną
dieną, deda pastangas, kad produktai kuo geriau atitiktų aplinkosaugos kriterijus. Tvarumas yra „Mondi“ korporacijos strategijos pagrindas ir integrali dalis.
„Mondi Green Range“, pristatytas 2006 m., yra pripažintas kaip sėkmingos aplinkosauginės veiklos gaminant popierių simbolis, visos „Green Range“ popieriaus
rūšys sertifikuotos FSC® / PEFC™, 100 % perdirbamos ir jose visiškai nėra chloro
(TCF). Įmonės įsipareigojimai vykdomi glaudžiai bendradarbiaujant su viešosiomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, taip buvo pelnyta daugybė garbingų
pažymėjimų: FSC®, PEFC™, ES „Ecolabel“, „Blue Angel“, Austrijos „Ecolabel“, PPI apdovanojimai už „Mondi“ aplinkosaugos strategiją ir ilgalaikę partnerystę su Pasaulio gamtos fondu (WWF). Norėdami gauti daugiau informacijos apsilankykite
www.mondigroup.com/maestro arba „Mondi“ kanale „YouTube“: https://youtu.
be/0TWyBTqWQls.

Algro Design ir Algro Design Duo
akcija
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Kokybė tapo pasiekiama greičiau
Kad jis veiktų Jums
Kreidinis popierius OmniSilk
4 psl.
Nauja 3M Controltac grafinė
plėvelė 40C
Juoda Eskaboard naujiena

Žingsnis po žingsnio laimėjimo link:
- Įamžinkite gyvūną gamtos fone taip, kad pagrindiniu akcentu nuotraukoje taptų gyvūne esančios gamtos spalvos;
- Užsiregistruokite (registracija nemokama) ir įkelkite įspūdingiausią savo nuotrauką iki 2015 m. lapkričio mėn. 15 d.;
- Balsuojant internete bus išrinkta populiariausių nuotraukų Top 10. Balsuoti galima už 1 (vieną) nuotrauką
iki 2015 m. lapkričio mėn. 15 d.;
- 10 (dešimt) daugiausiai balsų surinkusių nuotraukų bus skelbiamos internete.

„Color Copy foto“
rKONKURSAS r
Laukiame Jūsų spalvingiausios
gyvūno nuotraukos!
Įamžinkite gyvūnus oro, žemės ir jūros fone,
nuostabios gamtos apsuptyje.

10 geriausiai įvertintų nuotraukų bus spausdintos ant Color Copy popieriaus ir perduotos ekspertų komisijai
įvertinimui. Komisija išrinks nuotrauką - laimėtoją.
- Konkursą laimėjusi nuotrauka bus įtraukta į tarptautinę Mondi Color Copy popieriaus reklaminę kampaniją.

1 PRIZAS: Nepakartojamas foto - safari dviems Pietų Afrikoje – Mondi tėvynėje ir nuotraukos
laimėtojos dalyvavimas tarptautinėje Mondi Color Copy popieriaus reklaminėje kampanijoje;
2 PRIZAS: Canon EOS 700D fotoaparatas ir 2 lęšiai 18-55 mm IS STM + 55-250 mm IS STM;
3 PRIZAS: GoPro Hero4 action video kamera;
4 – 5 PRIZAI: HP LaserJet Pro 400 spalvotas spausdintuvas ir dėžė Mondi Color Copy popieriaus;
6 – 7 – 8 PRIZAI: Jack Wolfskin keliautojo kuprinė, turinti fotoaparatui skirtą skyrių;
9 – 10 PRIZAI: Color Copy dovanų krepšys, kuriame: striukė, skėtis, USB atmintinė, blonknotas ir
pakuotė geriausio rinkoje spalvoto kopijavimo popieriaus Color Copy!

Jūsų kūrybinės idėjos, įgūdžiai ir truputis sėkmės gali
padėti Jums laimėti “Color Copy foto” konkurse!

Taigi, ko Jūs laukiate?
Spauskite čia: http://colorcopy.mondigroup.com

Pastaba: Naminių gyvūnų nuotraukos šiame konkurse nedalyvauja.

Linkime Jums sėkmės konkurse!
1 psl.

Pirmasis MIMAKI UV plokščiastalis
UV spausdintuvas Lietuvoje
Pirmąjį Lietuvoje ir Baltijos šalyse
plokščiastalį UV-LED technologijos
didelio formato spausdintuvą „Mimaki JFX500-2131“ įsigijo UAB „Print In“ –
vizualinės reklamos gamybos įmonė,
orientuota į plačiaformatę ir tekstilinę
spaudą.
„Nuolatos domimės pasaulinėmis
spaudos tendencijomis ir ieškome būdų
investuoti į savo segmento technologijos
naujoves, – sako bendrovės „Print In“ direktorius Ramojus Talmantas. – Įmonės
tikslas yra patenkinti įvairius kliento
poreikius, tai ir paskatino plėsti savo veiklos sritį. Ilgai rinkęsi ir ieškoję tinkamiausio varianto įvairiose Vakarų Europos
parodose, pasinaudojome „Heliopolio“
pasiūlymu ir įsigijome „Mimaki“ plokščiastalį UV spausdintuvą JFX500-2131.
Daug metų naudojame solventinius „Mimaki“ spausdintuvus JV5 ir JV300. Mano
įsitikinimu, šiuo metu rinkoje tai vienas
patikimiausių šios profesionalų klasės
įrenginių.“ Anot p. Talmanto, šis spausdintuvas – išskirtinis, galintis spausdinti
ant įvairiausių didelio formato (2x3 m)
kietų paviršių: medienos plokštės, organinio ir silikatinio stiklo, plastiko, aliuminio kompozicinės plokštės, karščiui
jautrių medžiagų, – išlaikydamas aukštą
spaudos kokybę ir didelį greitį (maždaug
60 m2 per valandą). Su papildoma balta
spalva galima aukštos kokybės ir vertės
spauda ant skaidrių medžiagų. „Mimaki“
cirkuliavimo technologija leidžia išvengti bėdų dėl balto rašalo nuosėdų, kurių
gali pasitaikyti naudojant kitų gamintojų
spausdintuvus. Tai produktyvus ir inovatyvus įrenginys.
„Svarbus pasirinkimo kriterijus
mums buvo aptarnaujančios įmonės
profesionalumas ir gebėjimas greitai
reaguoti į problemas. Mūsų credo –

Kelias tobulumo link
Pakuotės paskirtis – atspindėti kiekvieną prekės niuansą, bet kaip rasti tinkamiausią
šios užduoties sprendimą?
Žvalgantis po prekybos centro vitrinas akį pirmiausia patraukia prekių pakuotė. Ji
apibūdina prekę ir yra pirmoji pardavėjo galimybė patraukti pirkėjo dėmesį. Rinkodaros
sėkmę lemia tinkamos medžiagos ir pakuotės grafinio apipavidalinimo pasirinkimas.
Deja, dažnai tam skiriama per mažai dėmesio.
„Sappi“ koncernas turi sprendimą – „Premium“ klasės kartoną „Algro Design“. Nuodugniai ištyrę rinką, jos poreikius, „Sappi“ specialistai panaudojo visą savo patirtį ir sukūrė
išskirtinį produktą pakuotėms ir grafinei industrijai – žengė didelį žingsnį į priekį.
PUIKI REPUTACIJA

patikimumas ir sąžiningumas. Imamės
tik tų darbų, kuriuos galime atlikti gerai
ir laiku. Turime įsipareigojimų klientams
ne tik Lietuvoje, bet ir Vakarų Europoje.
Ilgametė patirtis su UAB „Heliopolis“
parodė, kad galime pasitikėti jų
specialistais, kurie turi tinkamą
kompetenciją, techninių žinių, padeda
mums kurti vertę ir konkurencinį
pranašumą“, – sako p. Talmantas.
„Mimaki“ – pirmaujantis plataus formato spausdintuvų gamintojas, taikantis
produktus trims rinkų tipams: IP (Industrial Products), SG (Sign Graphics) bei TA
(Textile Applications). „FESPA Digital 2013“
parodoje Londone „Mimaki JFX5002131“ buvo apdovanotas Europos skaitmeninės spaudos asociacijos aukščiausiu
prizu (EDP Award: Best UV Curable Flatbed
Printer). „Mimaki JFX500-2131“ buvo pasirinktas iš daugybės kandidatų ir gavo
apdovanojimą geriausio plačiaformačio
UV spausdintuvo, kurio vertė iki 200 0000
eurų, kategorijoje. Spausdintuve integruotos naujausios kartos industrinės

klasės galvutės, išdėstytos trimis iš dalies
persidengiančiomis eilėmis. Galvutės
pasižymi multivarijuojančio taško technologija, „Mimaki MAPS“ bei „Mimaki
NRS“ technologijomis idealiai spaudos
kokybei užtikrinti, ilgaamžiškumu ir patikimumu intensyviai gamybinei aplinkai.
Spausdintuvas komplektuojamas su
dviejų tipų rašalais: lanksčiaisiais „Mimaki LUS-150“ arba kietaisiais „Mimaki LH100“. Rašalai LUS-150 rekomenduojami
lauko reklamos iškabų gamybai, spaudai
ant lanksčių medžiagų, termoformavimui arba kai reikia frezuoti, išpjauti
atspausdintą gaminį. Kietieji rašalai LH100, pasižymintys itin geru mechaniniu
ir cheminiu atsparumu, naudojami kietoms interjero plokštėms dekoruoti,
smulkioms interjero dekoracijoms ir
ten, kur keliami išskirtinio mechaninio
atsparumo reikalavimai.
Daugiau informacijos apie spausdintuvą galima rasti mūsų interneto
puslapyje www.signprint.lt

Korėto gofruoto kartono
plokštės Re-board®

„Algro Design“ kartonas įgijo puikią reputaciją ir toliau užkariauja kosmetikos, parfumerijos, konditerijos, grožio ir sveikatingumo, farmacijos, prabangos ir mados, alkoholinių
gėrimų ir grafinio panaudojimo rinkos segmentus.
Pagrindinės savybės, dėl kurių pakuočių ir grafinių gaminių gamintojai renkasi vieną
ar kitą kartono rūšį, yra baltumas, standumas ir sklandus spaudos procesas.
Dėl struktūros ir standumo spauda ant „Algro Design“ ir „Algro Design Duo“ kartonų
yra itin kontrastinga, kartonas nepriekaištingai lenkiamas, kertamas, klijuojamas, auksuojamas, lakuojamas blizgiu ir matiniu laku. Paviršiaus dengimo technologija leidžia išgauti
jautriausius spalvinius niuansus. Kartonas nedaro įtakos nei šaltoms, nei šiltoms spalvoms
ir leidžia joms išsaugoti grynumą nesuteikdamas jokio atspalvio. Štai kodėl spauda atrodo
tokia gyva ir išraiškinga.
Algro Design – tai vienpusis, dengtas, du kartus kreiduotas pakavimo kartonas,
pasižymintis ypatingu baltumu. Pagrindinė „Algro Design“ kartono paskirtis – prabangių
pakuočių gamyba. Tai konditerijos gaminių, kosmetikos ar vaistų, CD/DVD pakuotės. Iš
šio kartono pagamintos pakuotės yra tinkamos maisto produktams, atitinka visus maisto
produktų pakuotėms keliamus reikalavimus.Dėl matinio šiurkštaus antros pusės paviršiaus idealiai tinka atvirukams gaminti. Spaudai tinkamos abi šio kartono pusės.
Tankis (g/m2): 160, 220, 240, 270, 300, 330, 350.
Baltumas (CIE): 132 %.
Algro Design Duo – dvipusis simetrinio dengimo grafinis kartonas. Švelnus matinis
du kartus dengtas paviršius idealiai tinka ofsetinei spaudai. Šis išskirtinio baltumo kartonas yra idealus sprendimas renkantis medžiagą aukštos kokybės grafiniam gaminiui arba
net prabangiai pakuotei.
Tankis (g/m2): 250, 270, 300, 330, 360, 380.
Baltumas (CIE): 132 %.
EKOLOGIJA
Dėmesio aplinkosaugai skiriama net ir renkantis medžiagas pakuotėms gaminti.
Įmonėms taikomi reikalavimai vis labiau atsižvelgti į ekologiją ir tai liečia visas verslo sritis,
taip pat ir pakuočių gamybą. „Sappi“ koncerno gaminamas kokybiškas popierius, įskaitant
ir „Algro Design“ kartoną, yra iš natūralių, geros kokybės žaliavų. Visas „Algro Design“ kartonas yra sertifikuotas PEFC arba FSC sertifikatais ir tinkamas perdirbti.
UAB „Libra Vitalis“ džiaugiasi turėdama savo asortimente šį išskirtinį produktą ir skelbia akciją, vyksiančią nuo spalio 1 iki gruodžio 31 d. Akcijos tikslas – supažindinti mūsų
klientus su šiuo išskirtiniu kartonu, o jau žinančius šį produktą paraginti dažniau jį naudoti
savo gaminiams.
Akcijos sąlygas artimiausiu metu paskelbsime įmonės tinklalapyje www.libra.lt

ir
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Nėra jokių abejonių, kad korėto gofruoto kartono plokštės „Re-board®“ yra ateities reklamos gamybos medžiaga, kuri pakeis tradicines medžiagas – plastiką ir metalą. Ji lengva, patvari ir taupi – viskas iškart. Unikali
korėta struktūra ir lygus medžiagos paviršius leidžia įgyvendinti ir pagaminti bet kokias formas ir 3D figūras.
Priešingai nei kitos reklamos medžiagos, ji ne tik perdirbama, bet ir visiškai atsinaujinanti, nes jos pagrindą
sudaro medienos pluoštas.
EKOLOGIJA
„Re-board®“ nėra žmogaus sveikatai ir aplinkai kenksmingų medžiagų.
Jis pagamintas naudojant vandens
pagrindo klijus. Šios plokštės, kaip ir paprastas popierius, gali būti perdirbtos
antrinių medžiagų perdirbimo ir utilizavimo tinkluose.

SPAUDA IR APDIRBIMAS

MONTAVIMO PRIEDAI

„Re-board®“ paviršius puikiai tinka
skaitmeninei spaudai arba dekoravimui
laminatu, PVC plėvele. Lygus, mažai
atspindintis šviesą paviršius užtikrina
ryškią aukštos kokybės blizgią spaudą.
Standus, unikalus korėtas tinklelis užtikrina standumą ir tvirtumą pjaustant ir
apdirbant plokštes.

Su „Re-board®“ plokštėmis tiekiami
montavimo priedai: medsraigčiai, kabliukai, kampų laikikliai, sandarinimo
juostos ir kt.

„RE-BOARD® PREMIUM“ TECHNINIAI PARAMETRAI
Viršutinio kartono lakšto svoris (g/m )
Spalvos baltumas (CIE)
Spalvos ryškumas (ISO 2470-2: D65 %)
Paviršiaus lygumas (PPS, um)
Blizgesys (TAPPI T 480; 75o, g.u.)
Lakšto plotis (mm)
Lakšto ilgis (mm)
2

Viršutinis baltas kartonas, pagamintas iš ~85 % natūralaus medienos
pluošto, kuris užtikrina paviršiaus patvarumą gniuždant plokštes ir tolygią,
tiesią lenkimo liniją formuojant plokštes kampu. Plokštę nuo drėgmės apsaugo plona PE plėvelė.

2 psl.

SANDĖLIAVIMAS IR PARUOŠIMAS
Plokštės turi būti sandėliuojamos
patalpoje, horizontaliai ant lygaus kieto
paviršiaus. Optimali santykinė oro drėgmė – 50–55 proc.
Dirbant su plokštėmis rekomenduojama dėvėti medvilnines pirštines,
nes pirštų atspaudai gali turėti įtakos
spaudos kokybei.

Storis (mm)
Svoris (kg/m2)
Ilgio tolerancija (mm)

500
117
95
2,8
<25
1220, 1600
Standartas: 2200, 2400, 2440, 3200
Min.– maks.: 1500–3500
Standartas: 10, 16
Min.–maks.: 8–35
1,7 (10 mm), 2,2 (16 mm)
±3

Pagaminta: „Stora Enso Re-board AB“; Noršiopingas, Švedija

Pirk grafinio kartono ALGRO DESIGN ir ALGRO DESIGN
DUO ir dalyvauk kaupiamojoje akcijoje!
Įsigijus kartono už 1000 EUR+PVM kiekvieną pradžiuginsime specialiai Jums sukurtais
ALGRO DESIGN namų kvapais ir nepakartojamomis kūrybinėmis emocijomis.

Akcija vyksta š.m. spalio 1 – gruodžio 11 d. imtinai
visose UAB ”Libra Vitalis” atstovybėse.
Apsižvalgykite - už lango tiek spalvų!
Įkvėpkite Algro Design(e) jaukaus namų kvapo ir pasiduokite nešami kūrybinio polėkio.
Sėkmės Jums kuriant grožį, harmoniją kartu su
Algro Design ir Algro Design Duo kartonu.
Daugiau informacijos apie kartoną:
http://libra.lt/produktai/poligrafinis-popierius/kartonai/grafiniai-kartonai/algro-design-duo
http://libra.lt/produktai/poligrafinis-popierius/kartonai/grafiniai-kartonai/algro-design
UAB ”Libra Vitalis” atstovybėse: http://libra.lt/kontaktai8/imones-rekvizitai
Ar žinojote, kad kvapas yra ypatingai stiprus tarpininkas, kuris gali išjudinti gilias ir kartais nevaldomas emocijas, kūrybines galias?
Jau ant Babilono zikuratų sklaidėsi kvapnūs dūmai, Egipto šventyklos, kilmingųjų buveinės skendėjo kvapuose, graikai Atėnų amfiteatrą
barstė šafranu, o romėnai savo svečius užpildavo rožių žiedlapiais ar laistė juos rožių lietumi — sumirkydavo balandėlių sparnus rožių vandeniu
ir paleisdavo jas sukti ratus palubėje.
Kvapas yra galingas atminties variklis, kuris gali giliai prasismelkti į mūsų prisiminimų podėlius ir iššaukti seniai ten padėtas emocijas ir
su didžiule jėga sugrąžinti kažkada patirtą džiaugsmą ar skausmą. Uoslės pojūtis, tik akimirką sugaunantis dinamišką laiko tėkmę, gal kažkiek
panašią į garsų ar šviesos kitimus, kuriuos užfiksuoja ausis ir akis, šiek tiek lytėjimas.

Tuo įsitikinsite su koncerno Sappi grafiniais kartonais
Algro Design, Algro Design Duo ir Algro Design namų kvapais.

KAD JIS VEIKT
JUMS
„Tai paprasta, „Xeikon CX3“ pad s mums
susidoroti su didesniais poreikiais,
nuolatos greitai ir tiksliai vykdant
darbus.“
Simon Smith,
CS Labels Generalinis direktorius

KOKYBĖ TAPO
PASIEKIAMA GREIČIAU
„Xeikon“ skaitmeninė etikečių ir pakuočių spausdinimo įranga
pranoksta visus savo produktyvumu ir aukštos kokybės spausdinimu.
Dėl maksimalaus 30 m/min. (98 ft/min) greičio, „Xeikon Cheetah“ yra
greičiausias, puikios kokybės, penkių spalvų skaitmeninė etikečių
spausdinimo įranga. Be to, ji suteikia visus kitus privalumus, dėl kurių
„Xeikon“ spausdinimo įranga unikali. Su „Xeikon Cheetah“ kokybė tapo
pasiekiama gerokai greičiau!
tAukščiausia kokybė ir tikslumas 1200x3600 dpi
tSauso tipo elektrofotografija
t98 ft/min. (30 m/min.)
t5 spalvos
tPilnas rotacinis spausdinimas

„XEIKON CX3“
Tokio grei io ir kokyb s nesuteiks niekas kitas
Daugiau atsiliepim svetain je
www.xeikon.com/cx3
#XeikonCX3
direct. dedicated. digital

www.xeikon.com

Kreidinis popierius OMNI Silk
OMNI Silk – naujas produktas UAB “Libra Vitalis” poGrammatur / Basis Weight
ligrafinio popieriaus asortimente. Tai pusiau matinis,
2
Tankis
g/m
ISO
536
pilnai dengtas, PEFC sertifikuotas be medienos plaušo
g/m2
celiuliozinis popierius, skirtas aukštos kokybės, gausiai
Dicke / Thickness
iliustruotų žurnalų, meninių albumų, finansinių pranešiStoris
ISO
534
mų, knygų, kalendorių, reklaminės medžiagos leidybai.
µm
Popierius pasižymi puikiais baltumo ir neperšviečiamumo rodikliais, nevargina akių skaitant, puikiai perteikia Spez. Volumen / Spec. Volume
spalvas.
3
/g
PurumasISO
cm534
Daugiau informacijos UAB”Libra Vitalis” atstovybėse.
cm3 /g

Glätte / Smoothness Bekk
Lygumas
s
ISOISO
5627
s
Glanz / Gloss Gardner
ISO 8254-1
Blizgesys
%
%
Helligkeit / Brightness
(Illuminant
D65) ISOD65%
2470
Šviesumas
%
Opazität / Opacity
Neprašviečiamumas
%
ISO 2471
%

90

100

115

135

150

170

200

250

300

350

78

85

92

108

118

134

165

215

275

325

0,86

0,85

0,80

0,80

0,79

0,79

0,83

0,86

0,90

0,93

400

400

500

450

400

350

250

200

300

300

max 45

max 45

max 45

max 45

max 45

max 45

max 45

max 45

max 45

max 45

97

97

97

97

97

97

97

97

97

97

92,5

94,0

95,0

96,5

97,0

min 98,0 min 98,0

min 98,0 min 98,0 min 98,0

3 psl.

Nauja 3M™ Controltac™
grafinė plėvelė 40C –
neįtikėtinas universalumas!
3M pristatė naują polimerinę plėvelę, kuri yra tinkama iš esmės visoms įprastoms aplikacijoms: reklamai ant automobilių bei sunkvežimių, reklaminių stovų, sienų, langų, grindų, – todėl dabar yra vienas universalus sprendimas daugumai atvejų!
ESMINĖS SAVYBĖS, PRIVALUMAI IR NAUDA:
3M Controltac™ klijų technologija – spaudimu suaktyvinami klijai leidžia tiksliai nustatyti, ar keisti plėvelės padėtį ant
paviršiaus prieš galutinai priklijuojant plėvelę, todėl plėvelė užklijuojama labai tiksliai ir greitai;
3M Comply™ klijai turi specialius naujus nematomus oro išleidimo kanalus;
40C plėvelės paviršiaus danga užtikrins aukščiausią spaudos kokybę;
pilki plėvelės klijai užtikrins, kad spausdinta grafika nepersišviestų;
skirta rašaliniam spausdinimui su „Solvent“, UV ir „Latex“ rašalais, taip pat šilkografinei spaudai su „Solvent“ ir UV rašalais;
ilgaamžė – iki 7 metų;
galimos blizgi ir matinė plėvelės versijos;
galima rinktis nuimamų arba įprastų klijų plėvelės versijas;
plėvelė gali būti naudojama su 3M 8038G (blizgus) arba 3M 8040M (matinis) laminatais;

Juoda Eskaboard NAUJIENA
Juoda spalva reiškia jėgą ir institucija, tai yra laikoma labai formalia, elegantiška ir prestižine spalva
(juodas kaklaraištis, juodas Mercedes). Juoda suteikia perspektyvos ir gylio jausmą, tačiau juodas fone
mažina aiškumą. Juoda kontrastuoja su ryškiomis spalvomis. Kartu su raudona ar oranžine – kitomis labai
stipriomis spalvomis – juoda sukuria labai agresyvią spalvų schemą. Bet kokia spalva derinyje su juoda
tampa ryškesne ir išraiškingesne. Tai skaitome visuose dizaino vadovėliuose, meninkų pasisakymuose.
Vienareikšmiškai – juoda spalva labai svarbi kuriant išskirtinius dizainus, mene, poligrafijoje. Šios spalvos
popieriai, kartonai ypač populiarūs. Daugumas gamintojų stengiasi juodos spalvos produkciją turėti savo
asortimente. Ne išimtis kartono damintojas Kappa. Daugelio metų bandymai nenuėjo veltui – assortimentas pasipildė naujais produktais – juodais, labai aukštos kokybės Eska kartonais:
Eskablack -1.00 mm - 3.00 mm storio juodos spalvos kartonas, skirtas naudoti ne tik kietam knygų įrišimui, bet ir prabangios kosmetikos, brangių alkoholinių gėrimų pakuotės, stalo žaidimų gamybai.
Eskablack - Trisluoksnis kartonas, kurio visi sluoksniai pagaminti iš 100 procentų perdirbtos makulatūros.
Galimi storiai nuo 1,00 mm iki 3,00 mm.
Eskablack Xtra -Trisluoksnis kartonas, kurio vidinis sluoksnis pagamintas iš 100 procentų perdirbtos makulatūros, o išoriniai sluoksniai išsiskiria sodria blizgančia juoda spalva. Išorinių sluoksnių gamybai naudojama 70 procentų perdirbta žaliava. Galimi storiai – nuo 1,25 mm iki 1,75 mm.
Eskablack Xtra 1s - Trisluoksnis kartonas, kurio vidinis sluoksnis pagamintas iš 100 procentų perdirbtos makulatūros, vienas išorinių sluoksnių puikuojasi sodria blizgančia juoda spalva, o antrasis išsiskiria savomatiniu
paviršiumi, pagamintu iš 100 procentų perdirbtos žaliavos. Galimi storiai – nuo 1,5 mm iki 2,40 mm.
Daugiau apie produktus sužinosite UAB ”Libra Vitalis” atstovybėse Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

J. Jasinskio g. 16A
Vilnius
LT-01112

Tel. +370 5 252 6001
Faksas +370 5 252 6011
700-oji linija: 8 700 55 911

El. p.: libra@libra.lt
uzsakymai@libra.lt
www.libra.lt

Žalgirio g. 112a, 09300 Vilnius
Tel.: 8 5 2732121, 2732111
Faks. 8 5 2754444

El. p. info@heliopolis.lt
www.heliopolis.lt
www.signprint.lt

Atspausta ant koncerno Mondi dovanoto Color Copy 120g/m2 popieriaus

3M MCS™ garantijos.

