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A LEONHARD KURZ bemutatja univerzális 
útmutatóját szakemberek részére, illetve 
azoknak, akik azzá szeretnének válni.

Ha valaki h�n áhított egy mély részletekbe 
men� útmutatót a prégeléses és hidegfóliás al-
kalmazással el�állított nyomtatási technoló-
giáról, akkor az most megtalálta. A vezet� 
prégfóliagyártó KURZ egy átfogó tanulmányt 
dobott a piacra, mely a technológia minden 
aspektusát tartalmazza. Az új könyv „Hot Stam-
ping and Cold Foil Transfer – A Comprehensive 
Guide for the Graphics Industry” els�sorban 
azok számára készült, akik a világ különböz� 
részein már alkalmazzák vagy csak érdekl�d-
nek a fent említett dekorációs módszerek 
iránt. Hasznos mindazoknak, akik régóta te-
vékenykednek az iparágban, de a kezd�k szá-
mára is könnyen kezelhet�. A könyv nem csak 
a felhasználóknak, nyomdáknak és termelés-
vezet�knek szolgál hasznos tanácsokkal, de a 
kiadvány tartalmából a tervez�, illetve mar-
ketinges szakembergárda is ihletet meríthet. 

A prégelésr�l szóló rész a fóliák gyártásába, 
rövid történetébe, illetve különféle alkalmazá-
saiba enged betekintést, beleértve a prégfóliák 
használatát, azaz szerepét a márkavédelem és 
márkadekoráció területén.  Széles kör� eszme-
futtatása a prégelés tudományának szinte 
minden szeletét érinti; a tervezést�l a klisék 
gyártásán, a gépbeállításokon, az egyengeté-
sen át egészen a helyes fóliatípus megválasztá-
sáig.

A könyvben található hidegfóliás transzfer 
eljárásról írt fejezetek tartalmazzák mindazon 
útmutatókat, illet�leg in struk ció kat, melyek a 
ter vezési fázis szakaszában használ-
hatóak, valamint a hidegfóliák al-
kalmazását a keskenypályás, illetve 
az íves nyomtatásban. A kiadvány 
útmutatóval szolgál a hidegfólia al-
kalmazásának módszereihez mind-
két nyomtatási eljárás során, vala-
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mint bemutatásra kerülnek különféle gépek, 
biztonsággal alkalmazható szubsztrátumok és 
alapozók is. Ez a tartalom egy az UV-bevonatos 
dekorációról szóló résszel kerül lezárásra.

Annak ellenére, hogy az útmutató igen sok-
rét� és részletekbe men� információt kínál, 
nem kell attól tartanunk, hogy egy száraz, ne-
hezen érthet� anyag kerül a kezünkbe. A kiad-
vány pazar illusztrációkkal büszkélkedik, 
amely szinte biztosan meghozza az olvasó ét-
vágyát a dekorációs technikák alkalmazásá-
hoz. Ezek a prég- és hidegfóliák alkalmazását 
mutatják be számos motívumon és dizájnon 
keresztül, némely esetben elképeszt�, kinagyí-
tott perspektívában, melynek segítségével fel-
üdít� változatosságban fedezhetjük fel ezen 
dekorációk esztétikumát.

A „Hot Stamping and Cold Foil Transfer” ki-
advány (angol nyelven) elérhet� a LEONHARD 
KURZ HUNGÁRIA KFT.-nél 11 900 forint + áfa 
egységáron. Rendelést a 06 1 433 4321-es tele-
fonszámon, illetve az lkh@kurz.hu e-mail cí-
men lehet feladni.

Az új re fe rencia kiad-
vány átfogó információt 
és színes illusztrációkat 
tartalmaz a prégeléses 
és hidegfóliás nyomta-
tásról


