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A nyomdaiparban a figyelem egyre inkább 
a digitális nyomtatási piac felé fordul. 
Ez az a terület, ahol napjainkban is ígére-
tes növekedés figyelhet� meg. A düreni 
papírfeldolgozó, a Sihl GmbH ezt a ten-
denciát felismerve fejlesztett ki a színes 
lézernyomtató-rendszerekhez egy speciá-
lis nyomathordozó családot, a részben 
szintetikus EnDURO-t, ill. a teljesen 
szintetikus PicoFilmet.

A fejlesztés során szorosan együttm�ködtek a ve-
zet� színes lézernyomtató gyártókkal.

A Sihl félszintetikus anyaga az EnDURO egy 
papír–fi lm–papír konstrukció 65–385 g/m2 
gramm súlytartományban. A termékcsalád tel-
jesen szintetikus tagjai PicoFilm néven kerülnek 
forgalomba. Az 50–370 μ poliészter fóliák matt, 
fényes fehér vagy átlátszó kivitelben kaphatók. 
Ezek a fóliák speciális bevonatot kapnak, hogy 
úgy száraz, mint nedves tonerek esetében bizto-
sítsák a megfelel� tapadást, és a lehet� legjobb 
nyomatmin�séget tegyék lehet�vé. 

Az EnDURO és a PicoFilm több fajtáját be-
vizsgálták a vezet� lézernyomtató gyártók, és 
felvették e termékeket a hivatalosan ajánlott 
alapanyagok listájára. Ezen anyagok tipikus fel-
használási területei a megszemélyesíthet� dobo-
zok, luxus bevásárló táskák, tasakok, borítékok, 
dokumentummappák és az etikettek. 

A digitális nyomtatás terén megmutatkozó re-
mek tulajdonságai mellett az EnDURO fl exó- és 
ofszetnyomtatásra is kiválóan alkalmas. A papír-
felületnek köszönhet�en nincs szükség speciális 
nyomdafestékre, bármely más papírhoz hason-
lóan egyszer� ofszetfestékkel nyomtatható. 

Flexó- és ofszetnyomtatás esetén is érdekes 
piaci szegmenseket nyit az EnDURO, mint 
pl. igényes téphetetlen biztonsági borítékok 
és tasakok gyártása. Legyen szó akár a fehér 
EnDURO-ról, akár a transzparens EnDURO 
Ice-ról, egyszer�en gyárthatók és géppel tölt-
het�k, kiváló választás fi gyelemfelkelt� kül-

demények piacra dobásához. A téphetetlen 
EnDURO és a transzparens EnDURO Ice elegáns 
kinézete mellett védelmi tulajdonságai külö-
nösen fontosak olyan prémiumtermékek esetén, 
mint a mappák és dokumentumtartók vagy 

– mint e kiadvány envelope-ja  is példázza – 
könyvek vagy folyóiratok fedele vagy véd�bo-
rítója.  A strapabíró és téphetetlen EnDURO, ill. 
EnDURO Ice-nak köszönhet�en a nagy igény-
bevételnek kitett könyvek envelope-jai hosszú 
távon is szépek és sértetlenek maradnak. 

Különösen a traszparens EnDURO Ice kínál 
széles kör� lehet�ségeket könyv- és naptárolda-
lak, üdvözl�kártyák vagy luxus csomagolások 
kialakítására. Legyen szó akár forró  pré  ge lés  r�l, 
fl exó- vagy ofszet  nyom tatásról, haj togatásról 
vagy stan colásról – ennél az újszer� transz-
parens papírnál megsz�nnek a korábban jól is-
mert problémák. 

A szendvicsszerkezet� alapanyag a gyártók 
fantáziáját is megmozgatta. A hajszálvékony of-
szet papír alatti arany, ill. ezüst fólia sejtelmes fé-
mes csillogást kölcsönöz a papír felszínének, mely 
speciális presztízstermékeknek elegáns, rendkívül 
dekoratív megjelenést kölcsönöz. Könyvek, bro-
súrák, m�vészeti naptárak, bizonyítványok vagy 
bármely presztízstermék készítése esetén nagy 
örömére szolgálhat a kreatív kollégáknak. 

A termékek magyarországi képvisel�je a Carta-
go Kft. (tel: 1 445 0640, info@cartago.hu), ahol a 
kollégák  mintákkal és részletes információkkal 
örömmel állnak az érdekl�d�k rendelkezésére. 
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