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A csomagolási és grafikai szak-
emberek folyamatosan új 
módszereket keresnek a fo-
gyasztók figyelmének felkelté-
sére. Gyakran alkalmazzák 
művészi elképzelés és haptikus 
érzés szinergiáját, amelyet a 
nyomtatott darabnak közvetí-
tenie kell. A modern nyomta-
tási technikákkal különféle 
tapintási tulajdonságok érhe-
tők el, de ehhez az alapanyag-
kartonnak is kiemelkedő mű-
szaki jellemzőkkel kell 

rendelkeznie. A Metsä Board 
saját remekművet hozott létre 
eszközként, amely segítséget 
nyújt a szakembereknek,  
amikor inspiráló speciális 
effektusokat keresnek csoma-
golásukhoz vagy grafikus 
munkáikhoz.

Az új „Művészi jövőkép lét-
rehozása a kartonon” bemuta-
tó brosúra átfogó, speciális 
effektusokat tartalmaz a kü-
lönböző melegfóliás prégelési 
technikáktól kezdve a rend- 

kívül igényes mikrodombor- 
nyomásig. Különböző módsze-
reket ír le a fémes megjelenés 
létrehozására, a gazdaságosab-
baktól és az egyszerűbbektől  
a drágábbakig és részletesebbe-
kig, beleértve a melegfólia-pré-
gelést, amit még felülnyomtat-
nak, arany és ezüst melegfóliát 
dombornyomással kombinál-
va, valamint egy tiszta holog-
rafikus melegfóliát, amit több-
rétegű dombornyomással 
tovább nemesítenek.

„A művészi ábrázolás sok-
szorosításához kiváló nyomta-
tási és felületnemesítési tulaj-

Metsä Board a művészi effektusokért

Az új mintabrosúrája bemutatja, hogyan lehet lenyűgöző 
grafikai megjelenítést elérni.
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donságokkal rendelkező 
kartonra van szükség. Ezekre 
van szükség a prémiumtermé-
kek kivitelezésekor is.  
Ez a munka kézzel fogható 
bizonyíték arra, hogy a Metsä 
Board hajtogatott kartondobo-
zai valóban kihívást jelente-
nek a grafikus használatra 
gyártott SBS kartonok számára” 
– mondja Marko Leiviskä,  
a Metsä Board grafikus csoma-
golástervezője. „A brosúra 
megkérdőjelezi a hagyomá-

nyos nyomtatási módszereket. 
Jó példa erre, hogy UV-színe-
ket és UV-festéket alkalmaztak 
fóliára történő nyomtatáshoz. 
Ugyanakkor, ha a megfelelő 
fóliát választja, akkor hagyo-
mányos vízalapú ofszettel is 
nyomtathat rá.”

A bemutató brosúra  
a MetsäBoard Prime FBB 
Bright 355 g/m²-tömegű és 
fenntartható prémium karton 
felhasználásával készült,  
PEFC™ vagy FSC© tanúsít-

vánnyal. A brosúra Finnor-
szágban készült, a Grano 
nyomtatta, a speciális effektu-
sokat pedig a Starcke készítette. 
„Az eszköz megtervezésekor  
és gyártásakor nagyon magas 
elvárásokat támasztottunk.  
Az alapanyag felhasználható-
ságának bemutatásához  
26 kivitelezési eljárást alkal-
maztunk a kívánt hatások 
eléréséhez” – tette hozzá  
Marko Leiviskä.


