Color profile: Disabled
Composite 175 lpi at 45 degrees

BESZÁLLÍTÓK

Esko de facto
szabvány

Egyre elterjedtebbé válik az Esko HD Flexo és Full HD Flexo
tanúsító programja. Számos vevõ, partner és szolgáltató
csatlakozott a de facto-szabványhoz és minõsítette rendszerét.
A világmárkák tulajdonosai az egész világon használják.

z Esko 2009-ben vezette be HD
Flexo rendszerét, ezzel a csomagolóiparban elsõként biztosított minõségi garanciát a flexonyomtatásnál,ami
egy ellenõrzési eljáráson és saját technológián alapul. 2013. évtõl az Esko Full HD
Flexo néven újabb minõsítõ programot indított el – állítja Jan Buchweitz, a Digital
Flexo részleg senior termékigazgatója.
A megrendelõnek nyomatmintákat kell
biztosítania az Esko HD Flexo és az Esko
Full HD Flexo minõsítéshez. Ezeket
vizsgálja be az Esko kutató-fejlesztõ központja a flexonyomtatás minõségi követelményei alapján. Sikeres minõsítés esetén a partnerek bizonyítványt kapnak,
aminek reklám-marketingértéke igen magas. Az Esko Certification logó használata garantálja a nyomdai szolgáltató minõségét megrendelõi felé. Minden minõsítés
csupán két évre érvényes. Ezt követõen
ismét minõsítenie kell magát a nyomdai
szolgáltatónak. Ez biztosítja, hogy a minõség állandó és folyamatos. Aminõsítési
programra történõ jelentkezés ingyenes.
A minõsítettek a legmagasabb nyomtatási
minõség elérésére törekednek, ezt kínálják megrendelõiknek.
A világ legszámottevõbb flexonyomdái
és csomagolóanyag-gyártói minõsíttették

Aslan kültéri
falfólia
j terméket fejlesztett ki az
öntapadós fóliára specializálódott Aslan. Segítségével
falakat és kültéri tárgyakat lehet
dekorálni. A színes, öntapadós
fóliákat vágóplotterekkel vágják.
A speciálisan kifejlesztett ragasztónak köszönhetõen jó minõségben, idõt álló módon falakra is ragasztható. Így az Aslan CF 128
költségtakarékos megoldás, igazi
alternatívát jelent az eddig alkalmazott technikáknak, legyen az
hagyományos festés vagy plotterrel kivágott. Könnyedén, jelentõs
idõmegtakarítással lehet az épületek falára kihelyezni, ezért különösen alkalmas dekorációra, illetve
kitûnõ reklámhordozó, amelynek
segítségével eladásra vagy rendezvényekre lehet felhívni a járókelõk
figyelmét.

Ú

Saját maga fejlesztette ki az Aslan
a felhasznált ragasztót, ami teljesen vízálló. Ez biztosítja a vinilfólia tökéletes tapadását, még az
érdes kültéri felületeken is. Hat
hónapon belül problémamentesen
eltávolítható, visszaszedhetõ.
A polimer fólia idõállósága kültéri
felhasználás esetén 5 év.

A

Jelenleg 7 különbözõ színben kapható. Kiváló opacitással rendelkezik, jól felhasználható sötét, illetve
színes falak esetén is. Tekercsben,
kiszerelve kapható, az 1,25 méter
széles tekercsek hossza 25 méter.

már magukat. Ma már a flexonyomtatás
minõsége és hatékonysága a mély- és az
ofszetnyomtatáséval hasonlítható össze.
A tanúsítás pedig bizonyítja, hogy ez a
színvonal állandó. Bõvítette az Esko a minõsítés körét, nemcsak a gyártókra, hanem a beszállítókra is. A flexonyomóforma-készítõk is minõsíthetik magukat,
így számos digitális flexonyomóformagyártó kínálhatja termékeit a nyomdáknak. Számukra is elõnyt jelent a piacon a
minõség garantálása. Ugyanez a folyamat
tapasztalható a segédanyag- és segédeszköz-beszállítóknál is, mint például a
hengerek gyártóinál vagy a különbözõ
felhasználású szalagoknál.

140/2013 PRINT & PUBLISHING / PLAKATIV

Z:\P&P\140P&P\vp\140p76sun3.vp
2013. szeptember 17. 15:20:31

57

