
TRYKKEMETODER

OFFSET TRYKK
En høykvalitets trykkemetode 
som gir enestående gjengivel-
se av farger og kontraster.

FLEXO TRYKK
Gir god gjengivelse av tekst 
og bilder. På enkelte materi-
aler når kvaliteten samme nivå 
som for offset-trykking .

Bølgepapp

Trykkemetode Flexo
Trykkfarger Opp til 5 farger
Lakk  Vannbasert

DIGITAL TRYKK
Gir deg muligheten til å velge 
nesten ubegrensede farger, 
samtidig som man kan variere 
layouten og skrive ut mindre 
opplag.

THERMO TRYKK
Et enfarget trykk som ikke 
bruker klisjeer, slik at det ikke 
er noen ekstra kostnader 
knyttet til den.

Papp/Kartong

Trykkemetode Offset
Trykkfarger 6-8 farger
Lakk  UV-lakk
  Vannbasert

Ryttere

Trykkemetode Flexo
Trykkfarger Opp til 4 farger

Postordreposer

Trykkemetode Flexo
Trykkfarger Opp til 8 farger

Lynlåsposer

Trykkemetode Thermo
Trykkfarger 1 farge

Etiketter

Trykkemetode Ulike
Trykkfarger 2-10 farger

Tape

Trykkemetode Flexo
Trykkfarger Opp til 8 farger

PP-band

Trykkemetode Flexo
Trykkfarger  2 farger

Silkepapir

Trykkemetode Digitaltrykk
Trykkfarger Opp til 4 farver

TRYKK PÅ ULIKE MATERIELL
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Alt du behøver å vite om

Profilert emballasje



LAKKERING

Vannbasert
Vannbasert lakk er vanlig lakk som er oppløselig i vann.  Benyttes for å skape 
en fin touch på trykket.

PPå bestrøket papir brukes høyglanset lakk, matt lakk og dekklakk.  All lakk 
gir en form for dekke, men med dekklakk får du ytterligere beskyttelse rundt 
trykket på emballasjen.  

Friksjonslakk benyttes på ubestrøket papir. 

UV-lakk
UV-lakk er et tynt lag av lakk som legges på toppen av den trykte flaten 
og herdes ved ultrafiolett lys. UV-lakk gir en meget blank overflate, gir en 
elegant effekt og beskytter samtidig trykken.

TAPE MED TRYKK

Trykkemetode på PVC / PP
Det finnes to måter å trykke på tape: overtrykk og undertrykk.  Akkurat som 
det høres ut, betyr det at du trykker på tapens overside eller underside.

Trykk på tape
• Kun overtrykk
• Gir et fint trykk da PVC´n suger opp              
 fargene bedre enn PP.
• Bør trykke minst 4 farger

Tykk på PP-tape
• Kun undertrykk
• Gir minst like bra trykk som på   
 oversiden, og gir følelsen av lakkert  
 overflate.

FARGER & FORMAT

Uncoated og Coated
Pantone farger er delt inn uncoated (ubestrøket) og coated 
(bestrøket). Fargenyansene varierer betydelig avhengig av 
om fargen er trykt på ubestrøket eller bestrøket underlag.

På emballasje og annet forpakningsmateriell vil nesten alt bli 
trykket på ubestrøket underlag.

HUSK! Det er viktig å ikke gi data som er basert på 
bestrøket underlag, da resultatet vil se annerledes ut ved 
trykk på ubestrøket underlag.

Underlag
Filer som skal brukes for trykk skal være i 1: 1 skala 
med høy oppløsning, dvs. 300 dpi. Filformatet må være 
utskriftsvennlig PDF, alternativt .eps eller .ai format.
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