
CITO PrintLine CS

Přesně zhotovené a stabilní fólie pro zásobník barvy CPC a 
systémy CPC dávkující barvu pro tiskové stroje HEIDELBERG

• Rovnoměrný a rychlý transport barev
• Rychlá a snadná výměna barvy
• Optimální tok barvy při řízení barevných zón
• Přesný ohyb a precizní naformátování

Fólie pro barevník
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Technické údaje

Přesně zhotovené fólie pro barevný zásobník s přesným ohybem zajišťují 
rychlé a konstantní použití v barevném zásobníku vašeho tiskového stroje. 
Biaxiálně orientovaná fólie zajišťuje díky vysoké stabilitě bezpečný a rovno-
měrný transport barvy bez odchylek barevného odstínu nebo předčasného 
otírání barvy.

Fólie pro barevný zásobník vám umožní rychlou výměnu barvy! 

Fólie jsou vhodné pro použití v barevném zásobníku CPC nebo v systé-
mech CPC dávkujících barvu tiskových strojů HEIDELBERG a poskytují 
optimální tok barev při řízení barevných zón v ofsetovém tisku.

Naše fólie pro barevný zásobník jsou k dostání v tloušťkách 190 a 250 μm 
pro tiskové barvy odolné proti UV záření.

• Průsvitná, mléčně bílá PET fólie
• Rozměrově stabilní, odolná proti teplu, proti roztržení, vodovzdorná

• 190 μm pro standardní tiskové barvy
• 250 μm pro tiskové barvy odolné proti UV záření

Fólie pro barevný zásobník 190 μm pro 
standardní 

tiskové barvy

250 μm pro 
tiskové barvy 
odolné proti 
UV záření

Použitelná pro HEIDELBERG ... Rozměry Obj. č.

SM 52 / SX 52 / Printmaster PM 52 *   547 × 197 mm BUA00007 BUA00013

GTO 52 / Printmaster GTO 52 547 × 200 mm BUA00002

SM 72   774 × 232 mm BUA00008

SX 74 *   774 × 197 mm BUA00018 BUA00015

SM 74 / CD 74 / CX 75 / XL 75 *   774 × 229 mm BUA00009 BUA00012

CS 92 * 937 × 229 mm BUA00019 BUA00016

SM 102 1067 × 232 mm BUA00005 BUA00017

CD 102 / CX 102 / XL 105 / XL 106 * 1067 × 229 mm BUA00006 BUA00014

* zkosená verzeOJ: 100 ks; Barva: Bílá


