A Derprosa legújabb fejlesztései

ÚJGENER ÁCIÓS
K ARCMENTES FÓLIA:
PRO-SHIELD ™
Mint az egyik nemzetközileg
is elismert vezető laminálófólia-gyártó, az innováció iránti
folyamatos elkötelezettségének
eredményeként, a Derprosa™
olyan új, különleges matt fóliát
dobott a piacra, mely a tapadás
és az extrém karcállóság különleges kombinációját kínálja.
PRO-SHIELD™ egy olyan
prémiumkategóriás lamináló
fólia, melyet úgy terveztünk
újjá, hogy mindenféle karcnak
ellenálljon. Speciális megoldásunknak köszönhetően a teljes
védelem garantált! Kiváló
tapadást biztosít már közvetlenül laminálás után is, és kompatibilis a legtöbb UV-festékkel, lakkal és prégfóliával.
(Laminálás előtt alapos
tesztelés javasolt!)
A digitális felhasználók
részére fejlesztettük ki
a POWERSTICK™ családot
(fényes és matt fólia a speciális
ragasztóanyagunkkal kombinálva), hogy páratlan tapadást
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biztosítson a legkényesebb
digitálisan nyomtatott felületen
is. A felhasználók részére pedig
a legfontosabb: közvetlenül
nyomtatás után használható!
Az idei évben került bemutatásra az új és a világon egyedüli,
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TAGHLEEF INDUSTRIES (TI)
A dubai központú Taghleef
Industries (Ti) a világpiac egyik
vezető, vevőközpontú BOPP
11/8/16
fólia előállítója. Kilenc országban, öt kontinensen jelen lévő
gyártókapacitással a Ti 410 000
tonna speciális, többféle célra
is felhasználható élelmiszeripari, címke, ipari és grafikai
fóliát állít elő. A Taghleef csoport

olyan brandekkel büszkélkedhet,
mint a Titanium™, NATIVIA®,
EXTENDO®, DERPROSA™,
SynDECOR™ és VISION®.
11:47

További információért kérem,
keressen minket!
Gerendai Zsuzsanna
– kereskedelmi képviselő
derprosa.hungary@ti-films.com
Telefon: +36 70 319 8082

DL SoFT TOUcH® WHITE
filmünk is, mely a fehér titán
színt ötvözi a Derprosa™ híres
SoFT TOUcH fóliáinak lágy,
tapintható effektjével. Ha
kifinomult, elegáns megoldást
keres, a különleges DL SoFT
TOUcH® WHITE a megoldás.
A fólia a luxusérzést nyújtja
a maximális homályossággal.
Tökéletes exkluzivitást kínál.
Folyamatos fejlesztések
eredményeként születtek meg
ezek a termékek. Ilyen módon
a DERPROSA™ megerősíti
globális vezető pozícióját.
Büszkék vagyunk a 2017-ben
elindított összes tevékenységre
és termékre, és továbbra is
keményen dolgozunk, hogy
újabbakat indítsunk
a következő évben.
HQ: Amanda Chreptowicz
– Regional Sales Manager
amanda.chreptowicz@ti-films.com
www.derprosa.com
www.ti-films.com
www.trendingpackaging.com
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