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A Metsä Board, a friss erdei rostokból előállított 
hajtogatottdoboz- és linerkartonok vezető euró-
pai gyártója, linert fejlesztett ki, kimondottan a 
flexónyomtatási üzletág számára.

Mattyasovszky Hedvig, a Metsä 
Board Hungary kereskedelmi igaz-
gatója nyújt tájékoztatást arról, ho-
gyan segítik a flexónyomtatást szer-
te a világon.
„Flexóeljárással nyomtatható li-

nerkarton termékcsaládunk tagjai 
mindenfajta nyomógéptípushoz 
megfelelnek, beleértve a közpon-
ti nyomóműves, a stack-flexó és 
inline-flexó gépeket is. Termékeink között na-
gyon alacsony tömegű elő- vagy utánnyomta-
tásra alkalmas linerek is találhatók, amelyek 
erősségükkel, könnyített tömegükkel és kiváló 
nyomtathatóságukkal tűnnek ki. Ezek sokféle 
alkalmazáshoz ideálisan használhatók, ide ért-
ve a legmagasabb szintű fogyasztói, polcrakész 
és point of sale csomagolásokat, valamint az élel-
miszer-ipari tálcákat és a hagyományos hullám-
karton dobozokat is.”

Vezető helyen állnak  
az élénk színű csomagolások

Minél jobban szakosodik a marketingmédia, an-
nál fontosabb szerepet játszik a minőségigényes 
csomagolás a márkaépítésben, állítja Mattya-
sovszky Hedvig. A Metsä Board linerei változa-
tos design- és szerkezeti megoldásokat kínálnak 
a kiskereskedelmi csomagolásokhoz, amelyek 
egyformán jól teljesítenek a nyomtatás, a feldol-
gozás és szállítás során, de az értékesítés helyszí-
nén is. 

kiVáló nyomtathatóság

Válaszul a csomagolással szemben támasz-
tott növekvő igényre, a Metsä Board mázolt 
linerei kiválóan nyomtathatók, és alkalma-
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sak a fényes felületkezelésre is, ami még in-
kább felhívhatja a figyelmet a márkatermékre 
az eladótérben. Sima felülete lehetővé teszi a 
festékréteg egyenletes felvitelét, ami a magas 

optikai fehérséggel együtt ragyo-
gó nyomtatási eredményt bizto-
sít. Vonzó alternatívát jelent a 
matt kinézetű és tapintású mázo-
latlan minőség is.

a rostok konzisztenciája 
jaVítja a feldolgozható-
ságot és a teljesítményt

Mattyasovszky Hedvig kiemeli, hogy 
a Metsä Board linerei saját gyáraikban és nyo-
mon követhető erdei rostokból készülnek. 
Hozzáteszi: „Fejlett gyártási módszereink és a 
folyamatos belső minőség-ellenőrzés gondos-
kodik az egyenletes vastagságról és nedvesség-
tartalomról, a mázolás tömegéről, a fehérség-
ről, a fényességről és az alaptömegről. Minél 
egyenletesebb a liner minősége, annál kevesebb 
lesz a gond a nyomtatás és a feldolgozás során.”

friss erdei rostoknak köszönhető 
tisztaság és mereVség

A Metsä Boardnál tanúsított szabványok és fo-
lyamatok gondoskodnak a fenntartható erdők-
ből származó friss rostok tisztaságáról. „Összes 
linerünk biztonságosan használható élelmiszer- 
csomagolásokhoz, és közvetlenül érintkezhet 
száraz, nedves és zsíros élelmiszerekkel.”

A friss erdei rostok felhasználása azt is lehe-
tővé teszi a Metsä Board számára, hogy olyan 
szuperkönnyített linereket gyártson, amelyek 
éppolyan erősek, mint a nehezebb anyagok.  

„A merevség optimalizálásával teljes életútja 
alatt képesek vagyunk biztosítani a termék foko-
zott védelmét és a tartósságát, a csomagolás tö-
megének csökkentésével pedig növelni tudjuk 
az ellátási lánc hatékonyságát.”

Metsä Board’s liners for litholamination offer 
excellent printability, strength and durability. 
Based on fresh forest fibres, they are clean and 
safe for food packaging.

With our liners you can meet the most 
demanding packaging needs cost-efficiently 
and responsibly. The right liner makes all the  
difference. metsaboard.com
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fenntarthatósági szempontok

A Metsä Board világosan beszél a fenntartható-
ságról. A fenntarthatósági szabályok fejlődésé-
nek folyamatos figyelemmel kísérésével segíti 
vevőinek üzleti tevékenységét. A Metsä Board 
fenntarthatóság iránti elkötelezettsége az erdő-
műveléstől kezdve a teljes gyártási folyamatra ki-
terjed.
Páratlan választék – „Nálunk, a Metsä Board-

nál egyedülálló választékban találhatnak liner-
kartonokat”, állítja Mattyasovszky Hedvig.

kemiart graph+ – Kétszer mázolt white top 
kraftliner, amelyet kifejezetten flexó elő-
nyomtatáshoz és magas minőségű flexó után-
nyomtatáshoz fejlesztettek ki. Lehetővé teszi 
részletekben gazdag árnyalatok és magas den-
zitású, ragyogó színek nyomtatását.

kemiart lite+ – Kétszer mázolt white top kraft-
liner, amely tökéletesen használható flexó 
utánnyomáshoz. A Kemiart Lite+ nagy feldol-
gozási teljesítményt nyújt, és kiváló fényű és 
színdenzitású árnyalatos képek nyomtatására 
alkalmas.

kemiart Ultra – Mázolt white top kraftliner, 
amelyet magas minőségigényű inline és kon-
vencionális flexó utánnyomáshoz terveztek. 
Kiváló termelékenységet biztosít a hullámosí-
tás és nyomtatás során. Ez a tökéletes termék, 
ha a mázolatlan linerről kívánnak magasabb 
szintre áttérni.

kemiart Brite – Flexónyomtatásra alkalmas 
tradicionális white top kraftliner. Könnyű, 
mégis erős, még alacsony alaptömeg esetén 
is. Egyenletes minősége gondmentes és költ-
séghatékony feldolgozást biztosít. Ideálisan 
alkalmazható olyan kiskereskedelmi csoma-
golásokhoz, amelyeket nagy felületen kell 
kontrasztos vonalas elemekkel megnyomtatni.

modo northern light fleXo – Kétszer má-
zolt, teljesen fehérített liner flexónyomtatás-
hoz. Ultrakönnyű opció flexó előnyomtatás-
hoz, amely magas fehérségének köszönhetően 
kiváló kontrasztot, csillogást és nyomtatható-
ságot biztosít.

modo northern light – Teljesen fehérí-
tett, mázolatlan fehér linerkarton, amely kicsi 
vagy alacsony tömegű csomagolások ideális 
anyaga. Nagyfokú fehérségével kiváló nyom-
tatási kontraszt érhető el, mázolatlan felülete 
pedig vonzó matt megjelenést és tapintást köl-
csönöz. 

linerek hozzáadott szolgáltatá-
sokkal – a tökéletes csomag

Mattyasovszky Hedvig szenvedéllyel hangsú-
lyozza: „A Metsä Board szakemberei azzal is tá-
mogatják a vásárlókat, hogy a kartonokhoz egy 
sor kiegészítő szolgáltatást is nyújtanak.”
Csomagolási tanácsok – Segítségnyújtás annak 

meghatározásához, hogy melyik karton kínál-
ja az optimális funkcionalitást és optikai meg-
jelenést a végfelhasználó számára.

Nyomtatási, feldolgozási és csomagolási kon-
zultáció – Külön műszaki csapat kínál nyom-
tatási, feldolgozási és csomagolási megoldáso-
kat. Munkájuk hozzájárul a termelékenység 
növeléséhez és a kifogástalan eredményhez.

Csomagolási szolgáltatások – Támogatásnyúj-
tás globális csomagolási stratégiákkal, piac-
jelentés, költségelemzés, design és laborató-
riumi tesztelés, az innovatív csomagolások 
költségcsökkentő hatása, növeli a hatékonysá-
got és a fenntarthatóságot.

Kutatás és termékfejlesztés – „A Metsä Board 
önzetlenül megosztja ügyfeleivel az újdonsá-
gokat, a tudást és a legeredményesebb alkal-
mazásokat”, teszi hozzá. 

Befejezésül

„A Metsä Board kitűnő teljesítményt mutat fel a 
linerből készült termékek és -alkalmazások te-
rületén, mindenütt, ahol elengedhetetlen a mi-
nőség és következetesség. Ismerjük a flexótech-
nológia igényeit, és támogatói szervizünk képes 
a vásárlók bármilyen elvárásának megfelelni”, 
mondja végezetül Mattyasovszky Hedvig.


