MOŽNOSTI POTLAČE
Hauerland je správna voľba ako dostať Vaše logo do povedomia. Predstavujeme Vám rôznorodé
techniky potlače, určené na reklamné predmety. Neváhajte nás kontaktovať, ak potrebujete
poradiť alebo nájť inšpiráciu pre branding Vašich predmetov.
TAMPÓNOVÁ POTLAČ
RAZBA CEZ FÓLIU
• výnimočný luxusný dojem
• unikátny 3D efekt
• ideálne na kožené predmety
• na výber rôzne farby fólií

• cenovo efektívne riešenie
• dá sa aplikovať
skoro na akýkoľvek tvar
• možnost aplikovať na rôzne
povrchy vrátane mäkkých
materiálov napr. antristress
• jedno alebo viacfarebná
potlač
• rýchle a ekonomické

SUBLIMÁCIA
• fotorealistická tlač, prirodzené
farby
• vhodné pre polyesterové
tkaniny
(min 60% polyester) a výrobky
s polymérovým povlakom
• mäkká a pružná potlač

TERMO RAZBA
• vytvára unikátny 3D efekt
• rafinovaný tón v tóne
• vytvára pridanú hodnotu
• ideálne pre pravú kožu a jej
imitácie

• odolné proti vyblednutiu
• vhodné iba na svetlé výrobky

LASEROVÉ
GRAVÍROVANIE
• prvotriedny dojem
• unikátny tón v tóne
• vynikajúci výsledok na kove
dreve a skle

SIEŤOTLAČ
• dlhotrvajúci výsledok
• cenovo efektívne riešenie
• jedno alebo viacfarebná
potlač
• ideálne pre potlač textov
• dá sa aplikovať iba na rovné
plochy

ROTAČNÁ SIEŤOTLAČ
• dlhotrvajúci výsledok
• ostrý výsledok aplikácie
aj na oblé predmety
• cenovo efektívne riešenie
• aj pre väčšie množstvá
• jedno alebo viacfarebná
potlač

ŽIVICOVÁ APLIKÁCIA
• vytvára 3D efekt
• veľmi dobrá odolnosť
proti poškodeniu a vyblednutiu
• dá sa aplikovať iba na rovné
plochy

VÝŠIVKA
• klasická dekoračná technika
• vysoká pridaná hodnota
• vhodné pre ploché aj oblé
podklady
• farby nití pre akúkoľvek grafiku
• jedno alebo viacfarebné
prevedenie

TRANSFER
• ideálny pre tkaniny
• viacfarebné prevedenie
• vhodné aj pre najmenšie
detaily

• ideálne pre potlač textov

UV POTLAČ
• ideálna pre viacfarebné
podklady
• vytvára dokonalý obraz
na matných, lesklých aj
embossovaných povrchoch.
• vhodné aj pre najmenšie
detaily
• veľká odolnosť proti
vyblednutiu
• dá sa aplikovať na rovné
a mierne oblé materiály
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