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izgalmas jövőt ígérnek  
az ofszetkasírozott kartonok
a ofszetk asíroz ás jelleMző tul ajdonságai

Stefan Tschumi, a Metsä Board kereskedelmi 
igazgatója arról beszél, milyen új lehetőséget 
nyújtanak a kimondottan az ofszetkasírozáshoz 
kifejlesztett liner-kartonok a csomagolásban.

Felszálló ágban van az ofszetkasírozás. Az eljá-
rás egyedi módon ötvözi az igényes nyomtatási 
minőséget a hullámkarton erősségével, és mivel 
kedvező az ára, tökéletesen megfelel a kispéldány-
számú munkákhoz. Kedvező megoldást jelent a 
speciális promóciók, a limitált kiadások és a már-
ka közötti partnerségek gyorsuló világában. Nö-
veli a hullámkarton-csomagolás értékét, és mint 
egy „néma eladó” maga kínálja az árut a polcon.

Mára megváltozott a kiskereskedelmi környe-
zet. Több kereskedelmi csatorna létezik, és ott az 
online vásárlás lehetősége is. De átalakult a fo-
gyasztói életmód és viselkedés is, amit olyan új 
tulajdonságok jellemeznek, mint például a na-
gyobb kényelem iránti igény. Mindezekre gyors, 
izgalmas és megfizethető megoldást jelenthet a 
hullámkarton.

A Metsä Board a Kemiart sorozattal már jó né-
hány évvel ezelőtt a white-top kraft linerek veze-
tő szállítójává vált, most pedig az ofszetkasírozás 
által kínált lehetőségekre adunk megoldásokat. 
A már meglévő termékeink által nyújtott fel-
használási lehetőségek kiterjesztéseként olyan új 
és eltérő tulajdonságú termékeket hoztunk piac-
ra, amelyek még nagyobb változatosságot és ver-
senyelőnyt teremtenek a márkák számára.

Könnyű súly. Linereink kizárólag friss erdei 
rostot tartalmaznak – amely természeténél fogva 
erős –, ezért tudunk sokkal könnyebb, de ugyan-
olyan erős terméket előállítani, mint a hagyo-
mányosan nehezebb termékek. A Modo Northern 
Light Litho teljesen fehér, kétszer mázolt liner, 
amely alacsony grammsúlyú és kiválóan nyom-
tatható. A liner tömege akár 90 g/m2 is lehet. Az 
alacsony tömeg a költséghatékonyságon túl na-
gyobb fenntarthatóságot is jelent.

Különleges hatások. Összes linerünk nagy-
szerűen nyomtatható és alakítható, de a foko-
zott hatás érdekében a Carta Selecta típust az 

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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UV-lakkozáshoz fejlesztették ki, 150 g/m2 tömeg-
től. Ezzel szemben a mázolatlan Modo Northern 
Light felülete matt, ezért különösen kellemes a 
tapintása és természetes a megjelenése. Linere-
ink feltépődési szilárdságának és tömörségének 
köszönhetően sokkal könnyebben kivitelezhe-
tőbbek az ablakok, a kivágások és a feltéphető fü-
lek. Különleges hatások eléréséhez a mikrohullá-
mú kartontermékek esetében is alkalmazni lehet 
a fólialaminálást és a dombornyomást.

Teljesen fehér. A mikrohullámú karton 
középső rétegéhez használt mázolatlan Modo 
Northern Light akár a mázolt, akár a mázolat-
lan felső és alsó linerrel kombinálva egyedülál-
ló fehérséget biztosít a kisebb csomagolásoknak. 
A szürke réteg elhagyásával erős, mégis könnyű 
csomagolást lehet tervezni azokhoz a termékek-
hez, amelyeknél fontos a tisztaság és a finomság 
érzete.

Élelmiszer-biztonság. Gyakran merülnek 
fel élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos aggodal-
mak, amikor az újrahasznosított rostokból ké-
szült linerrel történő érintkezés kockázata kerül 
szóba. Az összes linerünkhöz használt friss erdei 
rost tiszta és biztonságos, ismert az eredete, és 
nem tartalmaz semmilyen szennyezőanyagot. 
Ezért mindegyik linerünk rendelkezik olyan ta-
núsítással, amely feljogosítja az élelmiszerrel va-
ló közvetlen érintkezésre, ezenkívül megjelenése 
is tiszta és fehér, ami bizalmat ébreszt azokban a 
vásárlókban, akik az utcán árusított vagy elvihe-
tő ételeket közvetlenül a dobozból fogyasztják el.

Fenntarthatóság. A megújuló forrásokból 
és felelős gazdálkodással kezelt északi erdőkből 
származó linereink fenntartható és kis szén- 
dioxid-lábnyomú alternatívát jelentenek. Ezeket 
ökohatékonyan lehet újrahasznosítani, csök-
kentve a lerakóba kerülő hulladék mennyiségét, 
és alapvetően hozzájárulnak a körkörös gazda-
ság működéséhez.

Kiválasztás. A megfelelő liner könnyebb 
kiválasztása érdekében, a Metsä Board a termé-
keket egy ofszetkasírozási portfólióba gyűjtöt-



te össze. A választék a Carta Selecta és a Modo 
Northern Light linerhez hasonlóan a teljesen 
mázolt és fehérített Carta Solida dobozkartont és 
a sokoldalú, részletgazdag árnyalatokat és kivá-
ló színvisszaadást nyújtó kétszer mázolt Kemiart 
Graph+ white-top kraftlinert is magába foglalja.

Támogatás. Amennyiben az ofszetkasíro-
zási linerek kiválasztásával vagy használatával 
kapcsolatos további tanácsokra volna szüksége, 
akkor műszaki szakembereink mindig rendelke-
zésre állnak. Akár kipróbálásról, akár kérdések-
ről vagy kérésekről van szó, mi tudjuk a választ.
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Énmárka, személyes márka, personal brand. Ezek 
a kifejezések ma már sokaknak ismerősen csenge-
nek. De mit jelent ez a fogalom? Milyen szerepe 
van a karrierünkben? Milyen eredményeket és si-
kereket hozhat? Milyen eszközök állnak a rendel-
kezésünkre? Egyáltalán, hogyan fogjunk hozzá?

Az énmárka tudatos építésének akár az is lehet-
ne az alapja, hogy végre eldöntsük magunkról, 
vajon mosópor vagyunk-e vagy fájdalomcsilla-
pító. Aki egyikkel sem akar vagy tud azonosul-
ni, az nézzen egy C verzió után – vagy vegye a 
kezébe László Móni első könyvét. Ha végigol-
vasta, jóval célirányosabban válogathat abból az 
eszköztárból, amely elengedhetetlen az egyéni 
ambíciók kiéléséhez, megvalósításához. Megérti, 
mitől működik valami – és miért nem. Megérti, 
hogy személyes gyengeségeit éppúgy a saját ja-
vára fordíthatja, mint erősségeit. Tisztában lesz 
azzal is, hogy személyiségének nemcsak a ma-

könyvajánló

l á s z ló  M ó n i :  l e h e t s z  k i v é t e l e s
az énmárkaépítés alapjai

gánéletében, hanem az üzleti kommunikáció-
ban, karriercéljainak megvalósításában is jelen-
tős szerepe van. Így nemcsak hiteles lesz, hanem 
annak is fog látszani. A Kossuth Kiadó gondozá-
sában remek illusztrációkkal és igényes tipográfiával 
megjelent könyv hasznos segítség mindenki számára, 
aki érvényesülni szeretne.

Műszaki adatok:
Méret: 170 × 225 mm
terjedelem: 128 oldal
kötészet: füles fedelű kartonált
Megvásárolható: www.kossuth.hu/adatlap/konyv/ 
3473/lehetsz-kiveteles
további hasznos információk a szerzőtől:
www.personalbranding.blog.hu


