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Vystouplé a zahloubené ražení

Strukturální ražení

Reliéfní ražení

Unikátní štítek kombinující dvě varianty
ražby. Zatímco zahloubené ražení zesiluje
prostorový efekt štítku, tak vystouplé
ražení cílí na dotykový vjem.

Štítek je doplněn raženou podkladovou
strukturou, která zvýrazňuje vlastní motiv.
Na výběr jsou různé varianty struktury,
která může být barevně potištěna.

Díky výjimečnému tvaru ražení jsou
na štítku dokonale zvýrazněny hrany
a plochy, což umocňuje dotykový vjem
a dodává výraznou plastičnost.
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Ostré ražení

Diamantové broušení

Kartáčování

Povrch štítku je zušlechtěn velmi jemnými
detaily ražby, umožňující vyobrazit oproti
standardnímu ražení ostré rohy, patky,
tenké čáry a jiné podrobnosti.

Štítek s vystouplou ražbou, která je
následně přebroušena a vyleštěna dvěma
diamanty, čímž vznikne lesklý rýhovaný
povrch o zvolené šířce a hustotě rýh.

Povrch štítku je buď celoplošně nebo
parciálně kartáčován dle volitelného
motivu. Vzniknou tak zajímavé plošky
a linky s proměnným odleskem dle úhlu
dopadu světla.
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Strukturální lak

Mikrotisk

Konvex

Povrch štítku je zušlechtěn speciálním
jednobarevným lakem s kapičkovou
strukturou, který kromě vizuálního vjemu
umocňuje i hmatový efekt a dodává tak
štítku punc luxusu.

Na již potištěný štítek je dotištěna vrstva
s miniaturními detaily jako jsou loga či
nápisy. Tisk lze realizovat v nejrůznějších
barvách nebo čirým lakem.

Štítek je předohnut nebo zaoblen dle
individuální potřeby zákazníka tak, aby
mohl být bez problémů připevněn na
oválné a zejména trubkové profily.

3D Nerez

Finochrom®

Aluminium label

Štítky z ušlechtilé oceli jsou extrémně
odolné vůči kyselinám a korozi, mají
dlouhou životnost a vynikající trvalost
designu. Povrchově je lze zušlechtit
ražením, parciálním nebo celoplošným
kartáčováním či laserovým gravírováním.

Mimořádně jemné nápisy a emblémy
z chromovaného kovu s precizním
ztvárněním ostrých rohů, tenkých ploch
a složitých zaoblení. Povrchově je lze
zušlechtit kartáčováním, mikrotiskem
či broušenou linkovanou nebo
tečkovanou strukturou.

Tenký hliníkový štítek snadno nalepíte na
jakýkoliv výrobek se zaoblenými plochami
o různých poloměrech. Dokonale se
přizpůsobí podkladu, na který je nalepen
a není nutné ho ve výrobě předohnout.
Navíc u něj perfektně vynikne jemná
reliéfní ražba.
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