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Obálkovanie 
 
Využite plochu obálky na zviditeľnenie svojich noviniek či akcií. Inzerujte aj na vlastnej obálke 
s farebnou potlačou od nás! 
 
Novinka – ENVIROLOPE 

Pre zákazníkov ponúkame svetovú novinku – obálku Envirolope, ktorá v sebe spája všetky aspekty 
ochrany životného prostredia, bez toho, aby sa opticky alebo kvalitatívne líšila od obálok z klasického 
papiera. Envirolope spĺňa všetky požiadavky a predpisy v environmentálnej sfére.  

Čo je Envirolope? -   CO2 neutrálna ekologická obálka, ktorá definuje vzťah k ochrane životného 
prostredia novým spôsobom. 

Výhody obálky Envirolope: 

• je vyrobená CO2 neutrálne    
• je z CO2 neutrálneho papieru Impact  
• je vyrobená prostredníctvom  „zelenej energie“   
• vnútorná potlač  je úplne oddeliteľná  
• okienková fólia je z dorastajúcich surovín  
• lepidlá obálky sú riediteľné vo vode  
• má vysokú belosť (103 ISO)  
•  je vhodná pre strojné spracovanie   
•  má výborné vlastnosti na potlač  

 

KERN 2500 

Obálkovací systém KERN 2500 spracováva dokumenty z nekonečného tabelačného papiera alebo 
jednotlivých listov. Pri obálkovaní dokumentov z tabelačného papiera je možné obálkovanie riadiť 
prostredníctvom OMR značiek. Systém umožňuje vkladanie príloh zo 4 prílohovacích zariadení 
(formát A4 – dvakrát, formát ⅓ A4 – dvakrát). 
 
Špecifikácia vstupného papiera: 

� nekonečný, prípadne listový papier A4, nenatieraný, bezdrevný ofset, laser kvalita 
� gramáž papiera: min. 80g/m2 
� max.120g/m2 

 
Špecifikácia obálok: 

� obálky musia byť vhodné na strojové spracovanie v obálkovacej linke 
� C6/C5 s okienkom, s vnútornou (bez vnútornej) potlače 
� C5 s okienkom, s vnútornou (bez vnútornej) potlače 
� Reálna rýchlosť obálkovania: 8 000 - 11 000 ks A4/1 hodina 

 

KERN 656 

Obálkovací systém KERN 656 spracováva dokumenty z nekonečného tabelačného papiera alebo 
jednotlivých listov. Pri obálkovaní dokumentov z tabelačného papiera je možné obálkovanie riadiť 
prostredníctvom OMR značiek alebo bez. Systém umožňuje vkladanie príloh z 2 prílohovacích 
zariadení (formát 1/3 A4, A5). 

Reálna rýchlosť obálkovania 4 000 – 5 000 ks A4/1 hod. 
 

Multimaster 38 – Obálka bez obálky 

Systém umožňuje vytvoriť z 12", resp. 16" dokumentu obálku. Potlačený papier sa zloží a nanesením 
lepidla sa uzatvorí do tvaru obálky. Tento spôsob je vhodný na spracovanie jednostránkových 



dokumentov bez vkladania príloh, prípadne na spracovanie doručenkových obálok, kde je potrebná 
personalizácia na dokumente i na obálke, čo znemožňuje obálkovanie na bežnom obálkovacom stroji. 

Rýchlosť stroja je cca 15 000 ks/1 hod. 
 

 

 

 


