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A Leonhard Kurz ismét új termékcsaládot 
fejlesztett ki a nyomdaipari felületnemesí-
tés területén. A Lumafin sorozat első  
alkalommal a 2018-as Fachpackon került 
bemutatásra szeptember végén, a cég  
központjához közeli Nürnbergben.

Dósa László, a KURZ délkelet-európai vezetője 
elmondta, hogy az új fólia rendkívül sok lehe-
tőséget rejt mind a márkatulajdonosok, mind 
a csomagolástervező szakemberek részére. „Jól 
látszik, hogy megannyi meghökkentő, kreatív 
hatást érhetünk el az új termékcsaládunk, a Lu-
mafin használatával. A fólia elérhető akár meleg 
prégfólia, akár hidegfólia formában, sőt a digi-
tális felületnemesítés területén is. A fólia hasz-
nálata lényegesen több lehetőséget ad, mint a 
szpotlakkok alkalmazása, hiszen a megfelelő ke-
zekben, a megfelelő nyomathordozón, a megfe-
lelő háttérrel, egyéb prégelési technikák, mint 
egymenetes dombor, esetleg mikrostrukturált 
klisék használatával csak a képzeletünk szabhat 
határt, hogy olyan fényes, matt, metálhatású ef-
fekteket kreáljunk, amire a vásárló felkapja a fe-
jét, legyen az egy díszdoboz vagy boroscímke.” 

RENDKÍVÜLI FÉNYESSÉG,  
ELKÉPESZTŐ EFFEKTEK

A Lumafin színrétegei által, amelyek meleg, hi-
deg és digitális fóliázási eljárással is transzferál-
hatóak, kiemelkedően fényes és transzparens 

felületeket kaphatunk. Durvább vagy előnyom-
tatott nyomatokon szemet gyönyörködtető matt 
és fényes kontrasztokat alakíthatunk ki. Tapint-
ható effekteket is hozzáadhatunk a fóliázott 
részhez dombor vagy strukturált nyomóklisé 
használatával, de a szpotlakkok használatával el-
lentétben, ez nem alapkövetelmény. A Lumafin 
fóliák használata magában foglalja a fóliázási fe-
lületnemesítés összes előnyét. Amennyiben más 
színre van szükségünk, egyszerűen csak cserél-
jük a fóliatekercset.

ÜVEG- ÉS PATINAHATÁSOK

Az áttetsző fólia használata akkor nyer igazi ér-
telmet, ha „alányomtatunk”. A Lumafinnal fe-
lülprégelt nyomatok új színt és mélységet kap-
hatnak, és olyan érzetet keltenek, mintha üvegen 
vagy átlátszó műanyagon keresztül emelnénk ki 
a motívumot, függetlenül attól, hogy milyen 
szögben tekintünk arra.

A Lumafin mindemellett nem csak magasfé-
nyű/transzparens verzióban érhető el, hanem 
áttetsző, matt metálhatású verzióban is, melyek-
kel további effektek kreálhatóak. A metálhatású 
áttetsző fólia használatával antik bronzhatást, 
patinás, régies aranyozás érzetét is kelthetjük. 
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