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Produkcja wykrojników
poligraficznych
Wykwalifikowana kadra z ponad 20 letnim doświadczeniem przy produkcji wykrojników,
zapewni Państwu najwyższą jakość usług przy wyjątkowo konkurencyjnych cenach.
Od przygotowania projektu, poprzez proces produkcji, po dostarczenie gotowego wyrobu,
z zachowaniem najwyższych standardów.

Za pomocą plotera frezującego GERBER PROFILE 408
format 1353x2584 wykonujemy:
wykrojniki płaskie do wszystkich
maszyn sztancujących

prototypowe wykroje modeli opakowań

stacje czyszczące

grawerowanie i cięcie płyt
z tworzyw sztucznych

kontrbigi typu PERTINAX

cięcie gumy

Korzyści:
doświadczenie pozwalające na spełnianie najbardziej wyszukanych wymagań klientów
tworzenie wzorów przy pomocy programu ArtiosCAD, według indywidualnych projektów,
jak i na podstawie standardów FEFCO
najwyższej jakości wykonanie oraz elementy składowe narzędzia, zapewniające
bezpieczeństwo pracy podczas sztancowania
możliwość zastosowania broachingu dla idealnego łączenia noży
w pełni indywidualne podejście do klienta, kompleksowa, natychmiastowa pomoc techniczna
konkurencyjność cenowa oraz krótki czas realizacj
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Production of die –cuts
for the printing industry
Well-qualified professionals with over 20 years of experience with producing die-cuts
is a guarantee of the highest level of services provided at exceptionally competitive
prices. The process starts with elaborating the product, production phase through
delivering ready goods; all in keeping with the highest standards.

By means of a milling plotter the GERBER PROFILE 408
with 135x2584 we do:
Flat cut-die

Cut-die Prototype of packaging

Cleaning stations

Engraving and cutting plastic boards

Counter-benders PERTINAX

Rubber cutting

Advantages:
experience that allows to live up to the most sophisticated client’s expectations
creating patterns by means of ArtiosCAD in accordance with individual projects
and on the basis of FEFCO standards
execution of the tasks assigned at the highest level as well as appropriate elements
of the tools that assure safety while cutting
possibility of broaching in order to perfectly join cutting tools
personal attitude to every client, immediate technical help
competitive prices and short realization period

We invite you to cooperate with us!

