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OPAKOWANIA

Aby zapewnić kompleksową obsługę Klientom, 
Lagraf Partners oferuje szeroką gamę usług w 
zakresie produkcji materiałów reklamowych m.in.: 
ulotek, katalogów, kalendarzy, folderów, książek, 
obwolut i opakowań.
Aktualnie wykorzystujemy maszyny drukujące do 
formatu B0, które są wyposażone w wieże do 
nakładania lakierów dyspersyjnych, UV oraz 
hybrydowych.

Ÿ kaszerowane (połączenie tektury falistej z litą) - proponowane na produkty 
wymagające zwiększonej wytrzymałości opakowania,

Wykonujemy opakowania:

Ÿ opakowania niestandardowe (dowolnego kształtu np. z okienkiem),

Ÿ jednostkowe (produkowane z tektury litej),

Ÿ opakowania giętkie, laminaty drukowane do żywności, nadruki powierzchniowe 
na folii oraz laminaty (świeża żywność, wędliny, przyprawy, lody, mrożonki, wyroby 
piekarnicze i cukiernicze, makarony, chipsy, kiszonki, napoje itd.).

Wykorzystywane metody w produkcji opakowań: 
sztancowanie, Hot stamping, okienkowanie, 
klejenie, kaszerowanie, uszlachetnianie.
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ETYKIETY

Etykiety samoprzylepne mają bardzo szerokie zastosowanie.

Oferujemy:

Ÿ etykiety foliowe,,

Ÿ etykiety papierowe,

Ÿ etykiety samoprzylepne zawierające tekst pisany alfabetem Braille'a.

Ÿ etykiety typu peel-off,

Ÿ etykiety typu booklet,
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Posiadają one różne rodzaje kleju oraz dodatkowe 
uszlachetnienia w celu zabezpieczenia oraz  
zachowania atrakcyjności etykiety.

W zależności od produktu lub branży, w której są 
wykorzystywane, stosujemy do ich produkcji różne 
rodzaje surowców samoprzylepnych.



KALKI TERMOTRANSFEROWE

W swojej ofercie posiadamy kalki termotransferowe 
do zastosowania w każdej drukarce etykiet.
Wysokiej jakości produkty oferowane przez Lagraf 
Partners zapewniają najlepszą ochronę głowicy 
drukującej oraz umożliwiają drukowanie w wysokich 
zakresach prędkości przy zachowaniu najwyższej 
jakości druku. 

Są to najbardziej popularne kalki przeznaczone do zadruku etykiet papierowych i przywieszek 
kartonowych. Są one najczęściej stosowane w logistyce, magazynowaniu i znakowaniu kodami 
kreskowymi. Ich zaletą jest niska cena i małe obciążenie głowicy drukującej.

Ÿ kalki  krawędziowe - przeznaczone do wykonywania zadruków wyposażonych w głowicę 
krawędziową. Taśmy krawędziowe umożliwiają zadruk przy bardzo dużych prędkościach drukarki. 
Znajdą zastosowanie tam, gdzie potrzebny jest druk bardzo dużej liczby etykiet w krótkim czasie.

Ÿ kalki woskowe (WAX) - czarne, kolorowe

Ÿ kalki woskowo-żywiczne (WAX-RESIN) - czarne, do głowic krawędziowych
Są to taśmy przeznaczone do zadrukowywania zarówno etykiet papierowych, foliowych, tekstylnych 
jak i syntetycznych. Znajdują szerokie zastosowanie w logistyce i magazynowaniu oraz do 
znakowania produktów o długim terminie ważności.

Ÿ kolorowe kalki termotransferowe - kalki kolorowe do etykiet to taśmy z barwnikiem (różne kolory) 
woskowo-żywiczne lub żywiczne. Doskonałe rozwiązanie w przypadku, gdy wymagany jest kolorowy 
nadruk na etykietach. Zapewnia znakomitą jakość druku czcionek, grafik i kodów kreskowych na 
etykietach. Najpopularniejsze są kalki kolorowe woskowo-żywiczne w podstawowych kolorach. 
Oferujemy takie kolory jak: złoty, biały, niebieski, czerwony, zielony, żółty itd.

Podstawowe kalki w naszej ofercie:

Są one przeznaczone do zadruku etykiet foliowych, poliestrowych, plomb gwarancyjnych oraz 
wszywek tekstylnych.

Ÿ kalki żywiczne (RESIN) - czarne, kolorowe

Kalki termotransferowe są nieodłącznym elementem 
druku termotransferowego. Pod wpływem wysokiej 
temperatury wydzielanej przez głowicę, barwnik 
znajdujący się na taśmie jest przenoszony na 
podłoże tworząc nadruk. Od odpowiedniego 
zastosowania kalek zależy jakość i trwałość zadruku.

„Dzięki zdobytemu doświadczeniu, 
które w połączeniu z wiedzą 

poligraficzną pozwala zachować 
najwyższą jakość produktów, szybki 

czas realizacji zleceń przy 
konkurencyjnych cenach.”
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