
efterbehandling trycksaker

Tryck – offset och digitaltryck
Här är några exempel på våra huspapper. Det finns otroligt mycket mer. Vill du känna på 
olika papperssorter eller om du har andra frågor, välkommen att kontakta oss. 

Färgat papper: 80, 120, 160 g
Används ofta för gråskaletryck. 

Silk: 130, 170, 250, 300 g 
Ett träfritt högbestruket papper med en silkematt yta. Ger en mycket bra bildåtergivning.
Lämplig för reklamtryck, foldrar, broschyrer, årsredovisningar. 

Gloss: 130, 170, 250, 300 g 
Ett träfritt högbestruket papper med en glättad yta.
Affischer, reklamtryck, tidskrifter, foldrar, broschyrer är några urval av lämpligt användningsområde. 

Obestruket: 130, 170, 200, 250g
Ett obestruket papper med hög opacitet och bulk, ger trycksaken en kvalitetskänsla samtidigt 
som den har ett naturtroget intryck. Finns som vit och naturvit. 

Chromolux: 250 g
Gjutbestruken högglansig kartong, oliksidig. Lämpar sig för vykort, konsttryck, mappar, inbjud-
ningar mm. 

Invercote G: 240 g
Trippelbestruken kartong, oliksidig. Som ger en optimal bildåtergivning. Passar till vykort, mappar, 
skyltar, omslag, visitkort. 

Plast: 150, 190, 255, 355 g
Tryck direkt på polyesterfilm anpassad för digitaltryck. Filmen är temperaturresistent och har hög 
rivstyrka, vilket gör den lämpad för utomhusanvändning. Filmen har god dimensionsstabilitet i 
laserskrivare och den går att skriva på med kulspets-, tusch- och märkpenna.

Specialpapper: kontakta oss på kontoret får vi berätta mer. 

Transparent och vit självhäftande film: Självhäftande papper med slitsat bärark. Finns med både 
blank och matt yta. Klistret är permanent. 

CD-etikett: En rund självhäftande etikett som man fäster på CD-skivan. 
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Rätt finish ger högre uppmärksamhet och läsvärde. Det finns många olika alternativ, nedan beskri-
ver vi några. Tveka inte att kontakta oss för prover, eller frågor. 

Inbindningar: Klammerhäftning, spiralbindning, limbindning, ryggtejpning eller infästning i plast-
mappar eller pärmar.
Vikning: Falsning och bigning. 
Montering: På kartong, kapa, forex eller plexi.
Laminering: Halvblank eller matt, som härdar bilderna och gör dem tåligare.
Lackning: Spännande effekter som ger trycksaken en intressant finish. 
- Finns flera effekter eller lukt.
Inplastning: För skydd mot UV-strålning och slitage.
- Perfekt även för t ex namnskyltar, underlägg, bordsryttare m m.
Ställ: Snygga plexiställ till bordet, väggen etc. Perfekt för flyers, menyer, broschyrer etc.
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