לייזרפילם פילם פוליאסטר לא קריע

לייזרפילם הוא פוליאסטר ( )PETמצופה שיש לו עמידות בטמפרטורות
גבוהה של  200מעלות צלזיוס ,עמיד ויציב עמיד במים כימיקלים ושמנים
באופן מלא  ,תוכנן במיוחד עבור הדפסות אופסט  ,אינדיגו ודיגיטלי לייזר
(זירוקס  ,מינולטה קנון ,ריקו ועוד ,)...מדפסות הזרקת דיו ,מדפסות ביתיות.
יתרונות :
• פתרון במקום למינציה או קפסולציה.
• יציבות ממדית מצוינת אשר נותן חדות הדפסה
• עמידות במים ועמידות כימית.
• חלקות ותחושת איכות גבוהה.
• חוזק ולא ניתן לקריעה
• תכונות ייחודיות של פוליאסטר
• ניתן לכתיבה עם עט כדורי או עיפרון.
• ניתן להדפסה בלייזר או מדפסת הזרקת דיו.
• ניתן לחיתוך ,קיפול ,הדבקה ניקוב ותפירה .
• ניתן להשתמש בכל סוגי הדבקים למטרות הדבקה.
• מאושר למזון
לבן קיים ב 3 -עוביים בציפוי מט משני צדדים .
שקוף קיים ב  2 -עוביים
יישומים :
שילוט חוץ ופנים ,מעטפות ,תגיות ותוויות ,כרטיסי כניסה ,מצגות  ,תפריטים,
מסמכים ,חוצצים ,תרשימים ,מפות ,אריזה ,כריכות ספרים ,תיקיות ,תיקים
ומארזים ,תעודות ועוד.
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לייזרפילם פילם פוליאסטר לא קריע  -שימושים רבים
לייזרפילם זהו מוצר שמשמש לייצור מוצרים
חדשנים ויצירתיים למגוון שימושים באפשריות
הדפסה רבות .

תגיות ,תוויות ושילוט
יתרונות:
מוצרים אמינים.
אפשריות להדפסת מידע משתנה ,ללא צורך בלמינציה.
אפשרות להעברת המוצר במדפסות ביתיות הזרקת
דיו ולייזר.
עמידות חיצונית כימית.
נגד מים.
יישומים:
שילוט פנים וחוץ
תוויות פרסום
סימנים תעשייתיים
מדבקות קידום מכירות
סימני ביטחון
מדבקות אזהרה
תגיות לתיקים ולמזוודות
כרטיסים למופעים ופנאי
כרטיסי  vipועובר הרשאות
כרטיסי חבר צוות
תוויות למשתלות ולגינה
תוויות למחסנים ומרכזים לוגיסטיים וקמעונאים
תגיות בגדים
תגיות מטענים

עטיפות ספרים  ,פורזס לכריכות ,
דפי ספרים  ,פרוספקטים
לייזרפילם נותן פתרון למוצרים ייחודים  ,בטחונים.
יוקרתיים ובעלי ערך מיוחד וכן למוצרים הדורשים
עבודה ושימוש אינטנסיבי .
יתרונות:
מגן על הספר בצורה טובה במיוחד גם מפני לחות ,
רטיבות ועובש .
בספרים הדפים לא יקרעו וימשיכו להיראות טוב
מצטיין במראה ונותן ערך גבוה
יישומים:
מדריכים
ספרי אמנות
כתבי עת
ספרי קודש
אלבומי תמונות
ספרים וחוברות בטחונים
הוראות עבודה במוסכים ובמקומות עם שמן ומים

מפות
לייזרפילם הוא פתרון למוצרים בעלי יכולות עמידות
במים  ,כימיקלים  ,ושימוש חוזר .
יתרונות :
חוזק ועמידות
מתקפל בצורה טובה
קל
אטימות גבוהות
תחושת רכות וקטיפה
יישומים:
מפות תיירות
מפות כבישים
מפות לטיולי אופנים
תרשימים-ימיים
תוכניות עבודה בבניה חציבה וכו
מפות תוואי של רכבות
מדריכים של מרכז ערים
תוכניות אדריכלות  ,קונסטרוקציה

קטלוגים  /תיקיות  /שרוולים  /חוצצים  /תיקים
יתרונות :
הגנה על תוכן בצורה יותר טובה גם נגד לחות
אין צורך בלמינציה או בציפוי אחר
עמידות ויציבות
קל להדבקה  ,תפירה .
עיצוב ומראה
יישומים:
תיקיות
פולדרים
מצגות עבודה ומכירות
רשומות-מטופל
ארגוניות ויומנים
תיקים
מארזים

מסמכים
יתרונות :
מסמכים בעלי חשיבות שמירה לזמן ארוך
יישומים:
תעודות (לידה /ביטוח/בדיקות ,וכו')
קופונים  /וואוצ'רים
כרטיסי חיסונים  /רישומים רפואי
כרטיסים עסקיים
רישיונות נהיגה מיוחדים ,דיג ,שיט ,כלי נשק ,וכו'
כרטיסי חברות
כרטיסי אשראי  /כרטיסי VIP
מסמכים בטחוניים
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