Felületnemesítési trendek és tapasztalatok
Balogh Richárd
Lemmaco Kft.

A laminálófólia-trendek évről évre változnak. A piac egyre jobban megkívánja
az árak csökkentését, melynek hatására
a fóliagyártók is a fóliák átalakításával,
modernizálásával tudják csak felvenni
a versenyt.
VÉKONYABBAT,
ERŐSEBB R AGASZTÓVAL!
Az új piaci trendek hatására egyre nagyobb térben hódit a vékonyabb, de erősebb ragasztóval
ellátott lamináló fólia, melynek teljes vastagsá-

ga 22 mikron. Miután a BOPP film vastagsága
standard, így a ragasztó vékonyabb rétegben kerül felhordásra. Sok gyártó hagyományos ragasztóval hozza a vékonyabb fóliát forgalomba, így
kifejezetten olyan gyártót kerestünk, mely erősebb ragasztóval gyártja a 22 mikronos fóliát, így
engedtünk a piaci nyomásnak a vékonyabb fólia
készleten tartását tekintve, de vannak bizonyos
munkák, amelyhez még az erős ragasztó ellenére sem javasoljuk az újabban nagyon népszerű,
mindössze 22 mikron vékony fóliát.
A piac visszajelzései alapján ezek a fóliák így
gyártás után könnyebben feldolgozhatók, hi-
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szen így az ívek vékonyabbak, rugalmasabbak,
könnyebben feldolgozhatók lesznek, miközben a tapadás megegyezik a 24/27 mikronos
fóliákkal.
MIKOR NEM JÓ A TRENDI?
Vannak munkák, melyek az új trend ellenére
megkövetelik a vastagabb ragasztóréteggel ellátott fóliákat. Ezek leginkább a sötét, teletónusú
nyomatok, melyek laminálása még a vastagabb
fóliával is kihívást jelenthet a már sokat tapasztalt gépmestereknek is. Természetesen ennek tudatában a Lemmaco Kft. is szeretné a partnereit
minden helyzetben kiszolgálni, ebből adódóan
raktárkészletünkről mind a két típusú fólia elérhető, melyet rövid határidővel a partnereink
rendelkezésére bocsátunk.
DIGITÁLIS AR ANYOZÓ
Ebben a rohanó világban a termékeket a lehető
legrövidebb határidővel kérik a megrendelők,
egyre kisebb példányszámban, sőt előfordul,
hogy változó adatokra is szükség van, ezért egy-

re elterjedtebben alkalmazzák a felületnemesítés esetében is a digitális technológiát. Ennek
előnye, hogy kis példányszámot is nagyon hamar és kevés alapanyag felhasználásával le lehet
gyártani.
Ilyen technológiai igényeket szolgálnak például
az MGI, illetve Scodix felületnemesítő gépei.
Ezekhez a trendekhez igazodva a Lemmaco Kft.
is igyekszik a hagyományos aranyozás mellett
a digitális aranyozási technológiával rendelkező cégek munkáját is segíteni, így bővült port
fóliónk a fentebb említett digitális felületnemesítési berendezésekhez alkalmazható digitális
aranyozó fóliával, melyeket már előszeretettel
alkalmaznak nyomdaipari cégek, belföldön és
külföldön is egyaránt.
A Golden Company első tagjaként a Lemmaco
1999-ben került megalapításra. Mára két termékkörben, a hot és cold stamping és thermo transfer szalag tekintetében Európa-szerte a legnagyobb
beszállítók közé tartozik. Ezen termékek a jelöléstechnika, nyomdaipar és csomagolóanyag-gyártás
területén kerülnek felhasználásra. A Golden Company
családias hangulatú cégcsoportja BOPP-fóliákkal,
ablakozó fóliákkal és UV-lakkokkal bővítette kínálatát. A jelentős hányadot elérő exporttevékenységük
a magasan képzett értékesítő csapatnak köszönhető, mely keretén belül kollégáik öt idegen nyelven
állnak ügyfeleik rendelkezésére, és szakmai tudásukat folyamatosan fejlesztik. A nemzetközi jelenlét
keretén belül a cégcsoport a nagyobb kiállításokon
is kiállítóként vesz részt. A cég folyamatos fejlődését,
újabb és újabb technológiák bevezetését, megismerését segíti az EU IMP3rove programjában való részvétel. Ezen fejlesztések, a rugalmas termelés, továbbá az ISO 9001 és 14001-es szabványoknak történő
megfelelés biztosítja ügyfeleinknek az állandó magas minőségű termékkínálatot egy versenyképes
piaci ár elérése mellett.
Éves szinten több mint 60 millió m² alapanyagot
biztosít a Lemmaco Kft. a nyomdaipar és jelöléstechnika számára. Ehhez az utóbbi időben létrejött
fejlesztések:
 1500 m² magasraktár épült,
 800 m² termelőcsarnokkal bővültünk,
 250 m²-rel nőtt a kiszolgáló helyiségek területe,
 négy szélespályás és hat keskenypályás tekercsvágó gép került üzembe helyezésre.
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Lamináláshoz
24/27 és 22 micronos
BOPP fóliák

Aranyozáshoz

hagyományos és digitális fóliák

UV-lakkozáshoz
Kérje 2020-as kiemelt akciós ajánlatainkat
az alábbi elérhetőségeken:
2072 Zsámbék,
Herceghalmi út hrsz. 078/2
Tel.: 06 23 565 067
www.lemmaco.com
sales@lemmaco.com
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