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                                                 TERMOFOLIE IMPRESS 

 

Termofolie to dwustronnie aktywowane folie, pokryte warstwą kleju, który umożliwia łączenie folii z papierem  
przy użyciu wysokiej temperatury i docisku. 
Marka IMPRESS obejmuje szeroką gamę folii polipropylenowych i poliestrowych o różnej grubości, trwałości i 
wykończeniu powierzchni.  

TERMOFOLIE STANDARDOWE BOPP 

TYP CECHY ZASTOSOWANIE 

BŁYSZCZĄCA 
Wysoka przejrzystość i połysk, doskonałe wiązanie z 
zadrukowanym i niezadrukowanym papierem 

Broszury, ulotki, plakaty, okładki książek, czasopism, 
albumy fotograficzne 

MATOWA 
Estetyczne matowe wykończenie, doskonałe wiązanie z 
podłożem, odpowiednia do lakierowania wybiórczego, 
tłoczenia i hot-stampingu 

Broszury, ulotki, plakaty, okładki książek, czasopism, 
albumy fotograficzne 

 

TERMOFOLIE STANDARDOWE PET 

TYP CECHY ZASTOSOWANIE 

PET BŁYSZCZĄCA 
Transparentna, o wysokim połysku, odporna na 
zarysowania 

Ulotki, mapy, okładki, plakaty 

PET MATOWA 
Transparentna, z matowym wykończeniem, odporna na 
zarysowania 

Ulotki, mapy, okładki, plakaty 

PET SILVER 
Metalizowana srebrna, nadaje się do zadruku offsetowymi 
farbami UV 

Luksusowe opakowania, okładki 

PET GOLD 
Metalizowana srebrna, nadaje się do zadruku offsetowymi 
farbami UV 

Luksusowe opakowania, okładki 

 

TERMOFOLIE O SPECJALNYM WYKOŃCZENIU 

TYP CECHY ZASTOSOWANIE 

VELVET 
Aksamitna w dotyku, transparentna, odporna na 
zarysowania, odpowiednia do lakierowania wybiórczego i 
hot-stampingu 

Luksusowe opakowania na kosmetyki, alkohole, 
broszury, torby na prezenty, okładki czasopism, 
zaproszenia ślubne 

VELVET SILVER 
Aksamitna w dotyku, srebrna, odporna na zarysowania, 
odpowiednia do lakierowania wybiórczego i hot-
stampingu 

Luksusowe opakowania na kosmetyki, alkohole, 
broszury, torby na prezenty, okładki czasopism, 
zaproszenia ślubne 

VELVET BLACK 
Aksamitna w dotyku, czarna, odporna na zarysowania, 
odpowiednia do lakierowania wybiórczego i hot-
stampingu 

Luksusowe opakowania na kosmetyki, alkohole, 
broszury, torby na prezenty, okładki czasopism 

SCUFF FREE MATT 
Doskonała odporność na zarysowania, innowacyjna 
powierzchnia odporna na ślady odcisków palców 

Luksusowe opakowania na kosmetyki, alkohole, 
broszury, okładki 
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TERMOFOLIE  SPECJALISTYCZNE 

TYP CECHY ZASTOSOWANIE 

LINEN Wykończenie o strukturze lnu, dobre wiązanie z papierem Okładki, wizytówki, menu, ulotki 

LEATHER 
Wykończenie o strukturze skóry, dobre wiązanie z 
papierem 

Okładki, wizytówki, menu, ulotki 

GLITTER SILVER 
Brokatowe srebrne wykończenie, odpowiednia do hot-
stampingu, lakierowania UV, sitodruku 

Luksusowe okładki, torby papierowe, pudełka na 
kosmetyki i prezenty 

GLITTER GOLD 
Brokatowe złote wykończenie, odpowiednia do hot-
stampingu, lakierowania UV, sitodruku 

Luksusowe okładki, torby papierowe, pudełka na 
kosmetyki i prezenty 

FROSTED CLEAR 
Transparentna folia matowa z efektem połyskującego 
szronu, odpowiednia do hot-stampingu, lakierowania UV, 
sitodruku 

Okładki, torby papierowe, ulotki, materiały reklamowe, 
materiały opakowaniowe: pudełka na kosmetyki, 
lekarstwa, prezenty 

BRUSHED SILVER 
Folia PET o szczotkowanym srebrnym wykończeniu, 
odpowiednia do hot-stampingu, lakierowania UV, 
sitodruku 

Okładki, ulotki,  broszury 

HOLOGRAFICZNA 
BOPP transparentna z efektem holograficznym, wzory 
Rainbow, Pillars of light 

Okładki, ulotki,  broszury 

 

TERMOFOLIE DO WYDRUKÓW CYFROWYCH 

TYP CECHY ZASTOSOWANIE 

DIGITAL 
BŁYSZCZĄCA 

Transparentna folia błyszcząca o zwiększonej 
przyczepności, przeznaczona do wydruków cyfrowych 

Pocztówki, okładki, broszury, menu, instrukcje 

DIGITAL MATOWA 
Transparentna folia matowa o zwiększonej przyczepności, 
przeznaczona do wydruków cyfrowych 

Pocztówki, okładki, broszury, menu, instrukcje 

DIGITAL SCUFF 
FREE MATT 

Transparentna folia odporna na zarysowania, o 
zwiększonej przyczepności, przeznaczona do wydruków 
cyfrowych 

Pocztówki, okładki, broszury, menu, instrukcje 

DIGITAL VELVET 
Transparentna folia o aksamitnym wykończeniu, dzięki  
zwiększonej przyczepności nadaje się do wydruków 
cyfrowych 

Pocztówki, okładki, broszury, menu, instrukcje 

 

 


