Fleksograficzne farby wodorozcieńczalne

Farby
Doradztwo
Testy
Szkolenia
Wsparcie techniczne
Indywidualny serwis

More than just ink ...

Partner w optymalnym drukowaniu
hubergroup to firma rodzinna o ponad 250-letniej
historii. Jest producentem farb drukarskich o światowej
renomie, na którym można naprawdę polegać.
Wodorozcieńczalne farby i lakiery nowego systemu
HYDRO-X wraz z odpowiednim serwisem umożliwią
Państwu uzyskanie doskonałej jakości druku
we wszystkich zastosowaniach.
Proszę korzystać z naszego wieloletniego
doświadczenia w tym segmencie. Naszym celem jest
wzmocnienie Państwa konkurencyjności. Jesteśmy więc
do Państwa dyspozycji z naszymi umiejętnościami,
wynikami badań i praktyką.
Specjalnie dla naszego Klienta oferujemy HYDRO-X
jako kompletny pakiet, który zapewnia precyzyjne
i właściwe rozwiązania dla Państwa potrzeb.
Ustanawiamy nowe standardy w indywidualności,
• 1765 - powstanie fabryki w Monachium.

niezawodności i wsparciu technicznym.

• Dzisiaj rodzinna firma składa się z 36

Przekonajcie się Państwo sami!

zakładów produkcyjnych na całym świecie
i ponad 200 przedstawicielstw i biur handlowych na pięciu kontynentach, a liczba zatrudnionych wynosi ponad 4000 osób

HYDRO-X: sprawia, że każde
opakowanie przyciąga wzrok…
Nowy system farbowy HYDRO-X umożliwia spełnienie
życzenia każdego Klienta w sektorze opakowań.
Wybierając odpowiedni rozjaśniacz uzyskają Państwo
pożądane efekty – wysoki połysk na papierach powlekanych,
skomplikowany wzór na pre-princie lub bezbłędny druk
na szczególnie chłonnym materiale. Szybko i bez zastrzeżeń.
Perfekcyjna jakość za dobrą cenę.
HYDRO-X spełnia wymogi stawiane farbom przeznaczonym
do druku opakowań spożywczych i używek. Umożliwia
jednocześnie osiągnięcie wspaniałych efektów, które zadziwią
Państwa Klientów.

…oraz oferuje więcej niż farbę!
Tylko uczucie do naszych Klientów przewyższa naszą
miłość do farb wodorozcieńczalnych. Dlatego naszą
pełną ofertę serwisową nazwaliśmy „HYDRO-LOVE“!
Przekonajcie się Państwo sami!

SERWIS PODSTAWOWY
Nasi doradcy pomogą Państwu przy wyborze farby i wykorzystaniu systemu
mieszania, przy pomiarach barw i recepturowaniu.
Zwracamy szczególną uwagę na terminową realizację zamówień,
na specjalistyczne porady i informacje o wysokim poziomie
merytorycznym.

SERWIS PLUS
Doradzimy Państwu przy tworzeniu
własnych systemów mieszania i systemów
kolorometrycznych.
Dostarczymy też niezbędnej wiedzy
z zakresu ochrony środowiska, materiałów
niebezpiecznych oraz bezpieczeństwa
i higieny pracy.
Oferujemy także dodatkowe szkolenia
związane z farbami i opakowaniami:
www.ink-academy.de

SERWIS INDYWIDUALNY
Przy opakowaniach na środki spożywcze
proszę zaufać naszemu wieloletniemu doświadczeniu z zakresu wymagań jakościowych
tego sektora produkcji, technicznych rozwiązań
i przepisów prawnych (GMP – Dobra Praktyka
Produkcyjna).
Nasz serwis pomoże Państwu ugruntować
obowiązujące na całym świecie standardy
farb oraz technik druku.
Proszę pytać, jeśli mają Państwo inne
życzenia. Chętnie spełnimy Państwa
indywidualne wymagania!

Nasze produkty…

HYDRO-WELL
(pre-print, post-print)

…zaspokoją wszystkie potrzeby

Do zadruku
tektury falistej

HYDRO-BAG
Do zadruku papierowych
toreb i worków

HYDRO-TOP
Niskozapachowe farby do
zadruku wysokojakościowych
opakowań, przeznaczone
także do zadruku opakowań
spożywczych i używek

HYDRO-LAC
Szeroki wachlarz lakierów:
lakiery połyskowe, matowe,
o efektach specjalnych

HYDRO-XTRA
Farby złote i srebrne
Farby metaliczne
Farby o efektach
specjalnych

HYDRO-LOVE
Nasza oferta serwisowa,
która pomoże w osiągnięciu
najlepszych efektów
drukowania
Wszystkie aktualne informacje techniczne dostępne są na
www.mhp.com.pl

Korzyści w zasięgu ręki

Niezmiennie gwarantowana wysoka jakość produktów i usług
Centra serwisowe zawsze w pobliżu
Niezawodność wynikająca ze standaryzacji
Kompletna oferta farb drukarskich do wszelkich zastosowań:
farby offsetowe, UV, systemy farb rozpuszczalnikowych i wodorozcieńczalnych
Bezpieczeństwo produktu i środowiska
Nieustanna innowacyjność dzięki własnemu działowi rozwoju
Wieloletnia obecność w sektorze opakowaniowym
Bezpieczeństwo, kompetencja i niezawodność

More than just ink ...

Firmy należące do hubergroup znajdą Państwo na
www.hubergroup.com

