VISCOM
Materiały do druku
wielkoformatowego
1/2018

PAPIERY
W 2016 roku spółka celebrowała 25-lecie istnienia.
Od początku działalności była ściśle związana z branżą poligraficzną dostarczając
szeroko rozumiane podłoża do druku i reklamy wielkoformatowej. W 1998 roku stała się
częścią spółki Buhrmann, zaś w 2003 roku w wyniku dalszych zmian własnościowych
100% udziałów nabył wiodący wówczas na światowym rynku dostawców papieru
koncern PaperlinX. W tym czasie powołana została dywizja ZING Packaging, a oferta
poszerzyła o maszyny oraz materiały do pakowania. W 2015 w wyniku wykupu
menedżerskiego spółka przestała być częścią holdingu PaperlinX, zyskała nowy,
niezależny charakter stając się firmą wyłącznie z polskim kapitałem.
ZING Sp. z o.o. posiada 2 nowoczesne magazyny centralne o łącznej powierzchni
ponad 30 tys. m2 oraz 10 platform przeładunkowych. Na codzienne zadowolenie ponad
3200 klientów pracuje blisko 180 pracowników w całej Polsce. W roku 2016 sprzedaż
osiągnęła 120 tys. ton produktów, a obrót 440 mln PLN, z czego materiały opakowaniowe
stanowiły wartość ponad 70 mln PLN. Od przeszło 2 lat firma funkcjonuje również na rynku
czeskim i słowackim pod nazwą ZING Trading s.r.o., w trakcie których uruchomione zostały
4 oddziały oraz magazyn centralny.
ZING to:
wieloletnie doświadczenie oraz dostęp do innowacyjnych produktów i rozwiązań
technicznych, oferowanych przez wiodących światowych producentów;
stabilna jakość oraz jednolite parametry oferowanych produktów;
szeroki asortyment podłoży dla poligrafii w tym druku flexo,
komunikacji wizualnej, materiałów opakowaniowych;
sprawna komunikacja i doradztwo techniczne;
niezawodna logistyka;
nowoczesne narzędzia finansowe;
wyższa jakość serwisu.

Legenda:
gramatura/grubość
szerokość
nawój
gilza
rozciąg
format

Poster Satin

Blueback Matt
Powlekany papier billboardowy z niebieskim tyłem, przeznaczony
do billboardów, tablic reklamowych i reklamy zewnętrznej;
podwyższona wodoodporność i odporność na rozdarcie.

Wysokiej jakości powlekany papier plakatowy,
przeznaczony do plakatów, fotografii i reklamy wewnętrznej.
Powierzchnia: biała satynowa.

Powierzchnia: biała matowa.

140, 200 g/m2
115 g/m

2

1270, 1372, 1600 mm

1067, 1270, 1372, 1524 mm

50 m

100, 300 m

Backlight DPI Matt 150 g/m2

Solvent Photo Satin

Papier powlekany z białym tyłem, przeznaczony do plakatów
i reklamy podświetlanej (citylight).

Najwyższej jakości fotograficzny papier mikroporowy,
obustronnie powleczony warstwą PE, przeznaczony
do fotografii artystycznej, plakatów i reklamy wewnętrznej.

Powierzchnia: biała matowa.

Powierzchnia: biała satynowa.

150 g/m2

1067, 1270, 1372, 1600 mm

100 m

Backlight DPI Matt 200 g/m2
Papier powlekany z białym tyłem, przeznaczony do plakatów
i reklamy podświetlanej (citylight).
Powierzchnia: biała matowa.

225 g/m2

1067 mm

30 m

Solvent Photo Extra Gloss
Najwyższej jakości fotograficzny papier mikroporowy, obustronnie
powleczony warstwą PE, przeznaczony do fotografii artystycznej,
plakatów i reklamy wewnętrznej.
Powierzchna: biała o bardzo wysokim połysku.

200 g/m2

1067, 1270, 1372, 1600 mm

100 m
225 g/m2

1067 mm

30 m

Mural Denali Satin
Jednostronnie powlekany papier tapetowy wzmocniony lateksem,
przeznaczony do grafiki wewnętrznej i krótkotrwałej aplikacji na zewnątrz.
Posiada bardzo dobrą nieprzezroczystość oraz odporność na rozdarcie,
nawet gdy jest mokry. Łatwy do aplikacji na ścianie.
Odporny na ścieranie i blaknięcie kolorów.
Jest papierem bezkwasowym, nie zawiera PCW.
Powierzchnia: biała satynowa.

212 g/m2

1372, 1524 mm

45,7 m

FOLIE & LAMINATY

Folie bezklejowe Backlit

Folie bezklejowe Pop-up

Eco Solvent Backlit Semi Matt

ES Pop-Up Satin Silver

Folia poliestrowa przeznaczona do druku wysokojakościowych
grafik podświetlanych, zadruk atramentami eko-solwentowymi.

Folia poliestrowa z jednostronnym powleczeniem i srebrnym rewersem,
przeznaczona do druku wysokojakościowych grafik, do nośników typu POP-UP.

Powierzchnia: biała matowa.

Powierzchnia: biała matowa.

215 μm

914, 1067, 1270, 1370, 1520 mm

30 m

UV Backlit Matt
Folia poliestrowa przeznaczona do druku wysokojakościowych
grafik podświetlanych, zadruk atramentami UV.
Powierzchnia: biała matowa.

185 μm

1067, 1270, 1520 mm

50, 100 m

Folie bezklejowe Roll-up

350 μm

914, 1067 mm

20 m

Folie samoprzylepne monomerowe
RI-JET 100
White Permanent Transparent
Monomerowa, biała kalandrowana folia PCW z bezbarwnym klejem trwałym,
przeznaczona do krótkookresowej aplikacji grafik na płaskie (bez przetłoczeń)
powierzchnie, do zastosowań zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych,
polecane laminaty: RI-JET 2067/2967/2977 UV Screen Protect.
Powierzchnia: biała błyszcząca lub matowa.
Klej: akrylowy trwały (Permanent).
Kolor kleju: bezbarwny (Transparent).
Papier podkładowy: jednostronnie silikonowany 135 g/m2.

ES Display Semi Matt
Folia poliestrowa z dwustronnym powleczeniem polipropylenowym,
przeznaczona do druku wysokojakościowych grafik, do nośników
typu ROLL-UP i DISPLAY. Posiada czarny separator.

100 μm

1050, 1260, 1400, 1600 mm

50 m

Powierzchnia: biała matowa.

RI-JET 100
Clear Gloss Permanent Transparent
250 μm

914, 1067, 1270, 1520 mm

30 m

ES Roll-Up Semi Matt
Folia polipropylenowa z dwustronnym powleczeniem, przeznaczona
do druku wysokojakościowych grafik, do nośników typu ROLL-UP i DISPLAY.
Posiada czarny separator.

Monomerowa przezroczysta kalandrowana folia PCW z bezbarwnym klejem trwałym,
przeznaczona do krótkookresowej aplikacji grafik na płaskie (bez przetłoczeń)
powierzchnie, do zastosowań zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych,
polecane laminaty: RI-JET 2067/2967/2977 UV Screen Protect.
Powierzchnia: przezroczysta (Clear) błyszcząca.
Klej: akrylowy trwały (Permanent).
Kolor kleju: bezbarwny (Transparent).
Papier podkładowy: jednostronnie silikonowany 135 g/m2.

Powierzchnia: biała matowa.

100 μm
200 μm

914, 1067, 1270 mm

30 m

1050, 1260, 1370, 1600 mm

50 m

RI-JET 100
White Permanent Grey

Monomeric
White Permanent Grey

Monomerowa, kalandrowana folia PCW z szarym kryjącym klejem trwałym,
przeznaczona do krótkookresowej aplikacji grafik na płaskie (bez przetłoczeń)
powierzchnie, do zastosowań zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych,
polecane laminaty: RI-JET 2067/2967/2977 UV Screen Protect.

Monomerowa, kalandrowana folia PCW przeznaczona do aplikacji zewnętrznych
i wewnętrznych, krótkookresowych grafik i wydruków reklamowych
na powierzchnie płaskie; polecany laminat: Vulcano Protect.

Powierzchnia: biała błyszcząca lub matowa.
Klej: akrylowy trwały (Permanent).
Kolor kleju: szary (Grey).
Papier podkładowy: jednostronnie silikonowany 135 g/m2.

Powierzchnia: biała błyszcząca lub matowa.
Klej: solwentowy trwały.
Kolor kleju: szary (Grey).
Papier podkładowy: silikonowany, jednostronnie powleczony warstwą PE, 140 g/m2.

100 μm
100 μm

1050, 1400, 1600 mm

1060, 1372, 1600 mm

50 m

50 m

Folie samoprzylepne polimerowe
RI-JET 100
White Removable Transparent
Monomerowa, kalandrowana folia PCW z bezbarwnym usuwalnym klejem
akrylowym, przeznaczona do krótkookresowej aplikacji grafik na płaskie
(bez przetłoczeń) powierzchnie, do zastosowań zarówno wewnętrznych
jak i zewnętrznych, polecane laminaty: RI-JET 2067/2967/2977 UV Screen Protect.
Powierzchnia: biała błyszcząca lub matowa.
Klej: akrylowy usuwalny (Removable).
Kolor kleju: bezbarwny (Transparent).
Papier podkładowy: jednostronnie silikonowany 135 g/m2.

100 μm

1050, 1400, 1600 mm

50 m

Monomeric
White Permanent Transparent
Monomerowa, kalandrowana folia PCW z przeznaczeniem na zewnętrzne
i wewnętrzne krótkookresowe grafiki i wydruki reklamowe,
do aplikacji na płaskich powierzchniach; polecany laminat: Vulcano Protect.
Powierzchnia: biała błyszcząca lub matowa.
Klej: solwentowy trwały.
Kolor kleju: bezbarwny (Transparent).
Papier podkładowy: silikonowany, jednostronnie powleczony warstwą PE, 140 g/m2.

100 μm

1060, 1372, 1600 mm

RI-JET 75 Poly White Gloss
Permanent Repositionable AirFlow Grey

Polimerowa, kalandrowana folia PCW przeznaczona na długookresowe grafiki,
do aplikacji zewnętrznych na powierzchnie płaskie oraz wyoblone jak również
z przetłoczeniami; polecany laminat: RI-JET 75 Clear Gloss.
Powierzchnia: biała błyszcząca.
Klej: szary solwentowy trwały repozycjonowalny kanalikowy.
Papier podkładowy: powlekany warstwą PE, 135 g/m2.

75 μm

1370, 1550 mm

50m

Folie samoprzylepne wylewane
RI-JET 50 Cast White Gloss
Permanent Repositionable Grey
Permanent Repositionable AirFlow Grey

Wylewana folia PCW przeznaczona do długookresowych grafik i aplikacji
zewnętrznych, na powierzchnie wyoblone i nieregularne, możliwość przetłoczeń,
polecany laminat: RI-JET 30 Flexilam Cast Clear Gloss.
Powierzchnia: biała błyszcząca.
Klej: solwentowy trwały repozycjonowalny
lub repozycjonowalny kanalikowy (AirFlow), szary.
Papier podkładowy: obustronnie silikonowany 140 g/m2
lub powlekany warstwą PE AirFlow 135 g/m2.

50 m

50 μm

1370, 1520 mm

50 m

Samoprzylepne laminaty monomerowe
UV Screen Protected

Samoprzylepne laminaty wylewane
RI-JET 30 Flexilam Cast Clear Gloss

Clear Gloss
Clear Semi-Matt
Clear Matt

Kalandrowana laminująca ochronna folia monomerowa PCW zabezpieczająca
wydruk przed promieniami UV, zadrapaniami, uszkodzeniami i zabrudzeniami.
Zwiększa kontrast obrazu, przedłuża trwałość wydruku.
Powierzchnia: błyszcząca (Gloss), satynowa (Semi-Matt)
lub matowa (Matt) transparentna.
Klej: solwentowy trwały, bezbarwny.
Papier podkładowy: jednostronnie silikonowany 62 g/m2.

Ultra cienka, laminująca ochronna folia PCW, zabezpieczająca wydruk
przed zadrapaniami, uszkodzeniami i zabrudzeniami. Zwiększa kontrast
i wodoodporność obrazu. Przedłuża trwałość wydruku, doskonale nadaje się
do zabezpieczania grafik samochodowych.
Kolor: transparentny.
Powierzchnia: błyszcząca.
Klej: solwentowy trwały, bezbarwny.
Papier podkładowy: jednostronnie silikonowany 140 g/m2.

30 μm
70 μm
		

1050, 1400, 1600 mm
1530 mm - Semi-Matt

Folie perforowane
One Way Vision Film

Laminat monomerowy PCW - folia ochronna zabezpieczająca wydruk
przed promieniami UV, zadrapaniami, uszkodzeniami i zabrudzeniami.
Zwiększa kontrast obrazu, przedłuża trwałość wydruku minimum o rok.
Powierzchnia: błyszcząca lub matowa transparentna.
Klej: poliakrylan solwentowy, trwały, bezbarwny.
Papier podkładowy: silikonowany, jednostronnie powleczony warstwą PE, 100 g/m2.

Perforowana folia monomerowa PCW przeznaczona do druku
grafik aplikowanych na szklane witryny i szyby pojazdów.
Kolor: biały matowy, perforacja 70/30.
Średnica perforacji: 1,6 mm.

140 μm

1060, 1372, 1520 mm

50 m

Samoprzylepne laminaty polimerowe
RI-JET 75 Poly Clear Gloss
Kalandrowana laminująca ochronna folia polimerowa PCW zabezpieczająca
wydruk przed zadrapaniami, uszkodzeniami i zabrudzeniami.
Zwiększa kontrast i wodoodporność obrazu, przedłuża trwałość wydruku.
Powierzchnia: błyszcząca transparentna.
Klej: solwentowy trwały, bezbarwny.
Papier podkładowy: jednostronnie silikonowany 135 g/m2.

75 μm

1370, 1550 mm

50 m

50 m

Protect Permanent

80 μm

1370, 1520 mm

50 m

1067, 1270, 1370, 1520 mm

50 m

MATERIAŁY
BANEROWE

Banery laminowane

Banery powlekane klasy PREMIUM

Banner Classic Frontlit Matt 440 g/m2

Banner Plus Blockout Matt 440 g/m2

Laminowana poliestrowa tkanina PCW - idealnie nadaje się do druku
wielkoformatowego i znajduje zastosowanie zarówno w ekspozycjach
zewnętrznych jak i wewnętrznych. Baner tego typu przeznaczony jest
głównie do reklam krótkookresowych jednosezonowych np. na targi, koncerty,
wydarzenia kulturalne, promocje sklepowe itp.

Powlekany baner PCW o gładkiej satynowej powierzchni z czarnym separatorem
- przeznaczony do druku dwustronnego grafik wielkoformatowych, do
zastosowań indoor/outdoor. Dzięki separatorowi materiał nie przepuszcza światła
co sprawia, że dwustronnie drukowane grafiki są doskonale czytelne.
Obustronna doskonała jakość powleczenia sprawia, że dtec Banner Plus Blockout
Matt 440 g/m2 jest idealny do druku prac w wysokich rozdzielczościach.
Sprawdza się także jako nośnik grafik typu ROLL-UP i X-Banner.

Powierzchnia: biała matowa.

Powierzchnia: biała matowa.
440 g/m2
		

1100, 1370, 1600,
2200, 2500, 3200 mm

50 m
440 g/m2

2200, 2500, 3200 mm

50 m

Banner Classic Frontlit Matt 510 g/m2
Laminowana poliestrowa tkanina PCW - idealnie nadaje się do druku
wielkoformatowego i znajduje zastosowanie zarówno w ekspozycjach
zewnętrznych jak i wewnętrznych. Baner tego typu przeznaczony jest
głównie do reklam krótkookresowych jednosezonowych np. na targi, koncerty,
wydarzenia kulturalne, promocje sklepowe itp.
Powierzchnia: biała matowa.

Banner Plus Blockout Matt 610 g/m2
Powlekany baner PCW o gładkiej satynowej powierzchni z czarnym separatorem
- przeznaczony do druku dwustronnego grafik wielkoformatowych do
zastosowań indoor/outdoor. Dzięki separatorowi materiał nie przepuszcza światła
co sprawia, że dwustronnie drukowane grafiki są doskonale czytelne.Wysoka
wytrzymałość włókna i splotu dtec Banner Plus Blockout Matt 610 g/m2 czyni
ten materiał bardzo trwałym, odpornym na rozdarcia i duże różnice temperatur.
Powierzchnia: biała matowa.

510 g/m2
		

1100, 1370, 1600,
2200, 2500, 3200 mm

50 m
610 g/m2

2200, 2500, 3200, 4200, 5000 mm

50 m

Banery powlekane klasy PREMIUM

Siatki

Banner Plus Frontlit Matt 450 g/m2

Mesh 270 g/m2 NO liner

Powlekany baner PCW przeznaczony do druku długookresowych grafik
wielkoformatowych, do zastosowań indoor/outdoor. Sposób powleczenia
oraz specjalna konstrukcja włókien splotu idealnie sprawdzają się w trudnych
warunkach atmosferycznych, zarówno latem jak i zimą. Głęboka biel i matowa
powierzchnia zapewniają mocne nasycenie kolorów. Doskonałe parametry
powierzchni, konstrukcja włókna bazowego oraz gęstość włókien pozwalają
na druk wysokiej jakości oraz bezproblemową obróbkę termiczną i mechaniczną.

Siatka poliestrowa powleczona PCW, przeznaczona do produkcji największych
powierzchniowo grafik wielkoformatowych. Specjalny przeplot wewnątrz oczka
powoduje, że wydruk jest bardziej czytelny, a materiał wytrzymalszy
na rozciąganie w obu osiach. W odróżnieniu od standardowych materiałów
banerowych doskonale przepuszcza powietrze i światło, pozostając przy tym
wytrzymała na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV.
Dzięki dużej przepuszczalności powietrza i światła doskonale nadaje się
na wielkoformatowe reklamy na budynkach.

Powierzchnia: biała matowa.

Powierzchnia: biała matowa.

450 g/m2
		

1900, 2200, 2600,
3200, 4200, 5000 mm

50 m
270 g/m2

3200, 4200, 5000 mm

50 m

Banner Plus Frontlit Matt 510 g/m2

Mesh 270 g/m2 liner

Powlekany baner PCW przeznaczony do druku długookresowych grafik
wielkoformatowych do zastosowań indoor/outdoor. Sposób powleczenia
oraz specjalna konstrukcja włókien splotu idealnie sprawdzają się w trudnych
warunkach atmosferycznych, zarówno latem jak i zimą. Głęboka biel i matowa
powierzchnia zapewniają mocne nasycenie kolorów. Doskonałe parametry
powierzchni, konstrukcja włókna bazowego oraz gęstość włókien pozwalają
na druk wysokiej jakości oraz bezproblemową obróbkę termiczną i mechaniczną.
Dostępny również w wersji FR B1 510g/m2 posiadającej atest trudnopalności B1.

Siatka poliestrowa powleczona PCW, przeznaczona do produkcji największych
powierzchniowo grafik wielkoformatowych, o parametrach identycznych jak
siatka bez podkładu. Posiada podkład z PCW (tzw. liner), który zabezpiecza ploter
drukujący przed zabrudzeniem atramentami solwentowymi lub UV.
Przeznaczona dla ploterów standardowo nieprzystosowanych do druku siatek.
Powierzchnia: biała matowa.

Powierzchnia: biała matowa.
270 g/m2

510 g/m2

3200, 4200, 5000 mm

50 m

Banner Plus Backlit Matt 510 g/m2
Powlekany baner PCW wykorzystywany do podświetlanych grafik wielkoformatowych. Dzięki specjalnej konstrukcji splotu poliestrowego do równomiernego
rozpraszania światła wydruk nabiera intensywnych kolorów także po podświetleniu. Materiał jest wytrzymały na rozciąganie, promieniowanie UV i duże zmiany
temperatur. Często stosowany jako elastyczne lico podświetlanych kasetonów
reklamowych zarówno w zastosowaniach outdoor jak i indoor. Specjalne formaty
3,27 x 60 m, 4,40 x 62 m oraz 5,00 x 64 m przystosowane do standardowych
nośników miejskich redukują odpady wynikające z procesu druku i obróbki.
Powierzchnia: biała matowa.

510 g/m2

3270, 4400, 5000 mm

60, 62, 64 m

1900, 2100, 2500, 3200 mm

50 m

MATERIAŁY
SPECJALNE

Folie magnetyczne
Plain
Elastyczna folia magnetyczna bez okleiny PCW,
przeznaczona do aplikacji na podłoża stalowe.
Powierzchnia: brązowa

400, 500, 600, 700 μm

610, 1000 mm

30 m

White
Elastyczna folia magnetyczna z białą matową okleiną PCW,
przeznaczona do aplikacji na podłoża stalowe.
Powierzchnia: biała matowa.

400, 600, 700 μm

610, 1000 mm

15, 20, 30 m

Canvas
Polyester Canvas Universal Matt
Powlekane, matowe płótno poliestrowe, przeznaczone
do wydruków artystycznych i reprodukcji malarskich.
Uniwersalne powleczenie do szerokiej gamy atramentów.

260 g/m2

610, 914, 1067, 1118, 1524 mm

30 m

Premium Cotton Canvas Satin
Bawełniane (100%) płótno do artystycznych reprodukcji malarskich.
Naturalny odcień i satynowa powierzchnia niepowodująca
niepotrzebnych refleksów światła.

350 g/m2

914, 1067, 1270, 1370, 1520 mm

15 m

PODŁOŻA
PŁASKIE

Karton laminowany
KATZ DISPLAY BOARD glazed
Karton dwustronnie laminowany powlekanym papierem pół-matowym,
przeznaczony do bezpośredniego zadruku ploterami UV oraz do produkcji
materiałów POS. Jest doskonałą, ekologiczną alternatywą dla takich materiałów
jak pianka lub spienione PCW. Duża stabilność wymiarowa oraz wysoka
sztywność pozwalają na bezproblemowe wieszanie gotowych prac.

1,2 / 1,6 / 2,0 / 3,0 / 5,0 mm

1220 x 2440 mm

DRUK
WIELKOFORMATOWY
LASEROWY I WODNY

Druk wodny

Druk laserowy
Papiery niepowlekane

Papiery niepowlekane

Uncoated PPC

Uncoated CAD

Papier niepowlekany o podwyższonej białości, przeznaczony do drukowania
i kopiowania planów, map, projektów oraz do zastosowań CAD/GIS.

Papier niepowlekany o podwyższonej białości, przeznaczony do drukowania
i kopiowania planów, map, projektów oraz do zastosowań CAD/GIS.
Doskonale sprawdza się przy próbnych wydrukach impozycyjnych.

Powierzchnia: niepowlekana matowa.

Powierzchnia: niepowlekana matowa.

80 g/m2
		

297, 420, 594, 620,
700, 841, 914 mm

100, 175 m

3”

Papiery niepowlekane satynowane

80, 90 g/m2
		

297, 330, 420, 594,
610, 841, 914, 1067 mm

45, 50, 100 m

2”

Papiery niepowlekane matowe

LFP

High Res Matt

Niepowlekany papier satynowany o najwyższej białości, przeznaczony
do kolorowych wydruków laserowych. Zapewnia wysoki kontrast
oraz doskonałe odwzorowanie kolorów. Nadaje się do pełnokolorowych
wydruków graficznych (zdjęcia, plakaty, grafika reklamowa).

Papier jednostronnie powlekany, przeznaczony do wydruków wysokiej jakości
projektów, planów i map. Sprawdza się przy drukowaniu grafik o niewielkim
i średnim stopniu krycia. Najwyższa gramatura umożliwia pełnokolorowe
wydruki grafik i zdjęć.

Powierzchnia: niepowlekana matowa.

Powierzchnia: powlekana matowa.

120 g/m2

914 mm

140 m

3”

90, 120, 170 g/m2
610, 914, 1067 mm
			
			

90 g/m2 – 45 m
120 g/m2 – 30 m
170 g/m2 – 30 m

2”

Papiery fotograficzne EKONOMICZNE

Papiery fotograficzne PREMIUM

High Res Gloss

Photo Gloss

Fotograficzny papier mikroporowy, jednostronnie powlekany, przeznaczony
do wydruków wysokiej jakości grafik, zdjęć i projektów. Zapewnia wierne
odwzorowanie kolorów. Ekonomiczne rozwiązanie w codziennej pracy.
Błyszcząca powierzchnia zwiększa kontrast wydruków.

Najwyższej jakości fotograficzny papier mikroporowy, wzbogacony dodatkowo
o ochronne warstwy polietylenu. Jednostronnie powlekany, przeznaczony
do wydruków wysokiej jakości reprodukcji, grafik, zdjęć i projektów.
Wielowarstwowa struktura zapewnia bezproblemowe wydruki nawet przy
bardzo dużych wysyceniach, bez ryzyka falowania papieru. Zapewnia bardzo
wierne odwzorowanie kolorów, głęboką czerń i duży kontrast. Powleczenie
o wysokim połysku wzmacnia kolory jednocześnie zwiększając ostrość wydruków.

Powierzchnia: powlekana błyszcząca.

Powierzchnia: powlekana błyszcząca.
180 g/m2

610, 914, 1067 mm

30 m

2”

200, 255 g/m2
		

High Res Satin
Fotograficzny papier mikroporowy, jednostronnie powlekany, przeznaczony
do wydruków wysokiej jakości grafik, zdjęć i projektów. Zapewnia wierne
odwzorowanie kolorów. Ekonomiczne rozwiązanie w codziennej pracy.
Satynowa powierzchnia ogranicza powstawanie niepotrzebnych refleksów.
Powierzchnia: powlekana satynowa.

180 g/m2

610, 914, 1067 mm

30 m

2”

610, 914, 1067 mm
30 m
		

200 g/m2 – 2”
255 g/m2 – 3”

Photo Satin
Najwyższej jakości fotograficzny papier mikroporowy, wzbogacony dodatkowo
o ochronne warstwy polietylenu. Jednostronnie powlekany, przeznaczony
do wydruków wysokiej jakości reprodukcji, grafik, zdjęć i projektów.
Wielowarstwowa struktura zapewnia bezproblemowe wydruki
nawet przy bardzo dużych wysyceniach, bez ryzyka falowania papieru.
Zapewnia bardzo wierne odwzorowanie kolorów, głęboką czerń i duży kontrast.
Delikatne satynowe powleczenie likwiduje niepotrzebne refleksy światła.
Powierzchnia: powlekana satynowa.

Photo Matt
Fotograficzny papier barierowy, jednostronnie powlekany, przeznaczony
do wydruków wysokiej jakości grafik, zdjęć i projektów. Specjalna
kontrpowłoka pozwala na uzyskiwanie bardzo mocno nasyconych wydruków
(total ink limit 400%) bez ryzyka falowania i zwijania się papieru.
Zapewnia bardzo wierne odwzorowanie kolorów, głęboką czerń i duży kontrast.
Powierzchnia: powlekana matowa.

180 g/m2

610, 914, 1067 mm

30 m

3”

200, 255 g/m2
610, 914, 1067 mm
30 m
				

200 g/m2 – 2”
255 g/m2 – 3”

Materiały specjalne

Materiały specjalne

Artist Canvas Natural Matt

Aqua Matt Semi-Perm

Artystyczne płótno malarskie, przeznaczone do reprodukcji obrazów i wydruków
pełnokolorowych grafik. Naturalny odcień gwarantuje uzyskiwanie wiernych
kolorów. Struktura materiału (mieszanka włókien bawełnianych i poliestrowych)
pozwala na bezproblemowe rozciąganie podłoża na ramach.

Samoprzylepna biała folia winylowa z klejem pół-trwałym.
Możliwość aplikacji na płaskie powierzchnie.
Powierzchnia: powlekana matowa.

Powierzchnia: powlekana matowa.
80 μm

1070 mm

(bez kleju i papieru podkładowego)

340 g/m2

610, 914, 1067 mm

15 m

30 m

3”

2”

Vinyl SA REM
Polyester Canvas Universal Matt
Uniwersalne płótno malarskie, przeznaczone do reprodukcji obrazów
i wydruków reklamowych. Wysoka białość zapewnia duży kontrast i wysoką
ostrość szczegółów. Struktura materiału (włókna poliestrowe) pozwala na
rozciąganie podłoża na ramach bez niepożądanych załamań powierzchni.
Powierzchni: powlekana matowa.

Samoprzylepna biała folia winylowa z usuwalnym klejem.
Możliwość aplikacji na płaskie powierzchnie.
Powierzchnia: powlekana matowa.

110 μm

(bez kleju i papieru podkładowego)

260 g/m2

610, 914, 1067, 1118, 1524 mm

30 m

1067 mm

3”

30 m

2”

Papiery proofingowe

Matt Paper SA

Proof Satin

Powlekany papier samoprzylepny, umożliwia wydruki o dużym nasyceniu koloru.
Matowe powleczenie zapewnia ostrość konturów i wierne oddanie szczegółów.
Nie faluje, nawet przy mocnych kolorach i dużej ilości atramentu.

Mikroporowy papier powlekany powłokami PE, przeznaczony do wykonywania
cyfrowych wydruków próbnych. Posiada certyfikat FOGRA®.
Powierzchnia: powlekana satynowa.

Powierzchnia: powlekana matowa.

200, 255 g/m2
140 g/m

2

(bez kleju i papieru podkładowego)

610, 914, 1067 mm

20 m

3”

432, 610 mm

30 m

3”

MATERIAŁY
OPAKOWANIOWE

Folia termokurczliwa

Opakowania z tektury falistej
Opakowania z tektury falistej są stosowane przede wszystkim do zabezpieczania
produktów na czas transportu i magazynowania. Realizujemy zamówienia na pudła
klapowe oraz fasonowe z nadrukiem, produkowane z tektur falistych: fala B, C, E, BC i EB.

Nasza standardowa oferta pudeł klapowych
z możliwością dostawy w ciągu 24h.
FEFCO

Wymiary wewn.

Fala

Gramatura

ECT

Skład papierowy

201

305 x 220 x 200

B

400

4,5

TL130/W100/TL120

201

305 x 220 x 250

B

400

4,5

TL130/W100/TL120

201

305 x 220 x 300

B

400

4,5

TL130/W100/TL120

201

435 x 305 x 200

B

400

4,5

TL130/W100/TL120

201

435 x 315 x 200

B

420

4,5

TL130/W100/TL120

Poliolefina
Najwyższej jakości folia poliolefinowa o znakomitej wytrzymałości oraz
ponadprzeciętnych właściwościach optycznych teraz dostępna w stałej ofercie
i rewelacyjnej cenie. Posiada atest BRC dopuszczający produkt do kontaktu
z żywnością. Występuje w grubościach od 13 do 25 mikronów, w postaci
półrękawa lub taśmy (opcjonalnie z perforacją i nadrukiem).
Obkurcza się (nawet do 150 %) w temperaturze od 120 do 160 oC.
Poliolefina - TAŚMA
				
13, 15, 19, 25 μm

min - max 200 - 1000 mm

Poliolefina - PÓŁRĘKAW
				
13, 15, 19, 25 μm

min - max 200 - 1000 mm

Rodzaje opakowań wg FEFCO:
SERIA 200 - Pudła klapowe
Pudełka klapowe są to pudełka złożone zasadniczo z jednej części, których brzeg
jest klejony, szyty, albo które mają połączenie taśmą klejącą oraz posiadają
górne i dolne klapy. Producent wysyła je złożone na płasko, gotowe do użycia,
zamykane przy zastosowaniu klap.
SERIA 300 - Pudła teleskopowe
Pudła teleskopowe składają się z więcej niż jednej części i charakteryzuje je
istnienie wieka i/lub spodu, które zachodzą teleskopowo na siebie.
SERIA 400 - Pudła składane i tace
Pudła składane i tace, zwykle składają się tylko z jednego formatu. Dno pudła
składa się tak, by utworzyć dwie lub więcej ścian bocznych oraz pokrywę.
W niektórych wzorach mogą się pojawiać zamknięcia, uchwyty, okienka itd.
SERIA 500 - Pudła wsuwane
Pudełka te składają się z większej ilości części (wewnętrznych oraz obwolut),
które można w różnych kierunkach wsuwać jedno w drugie.
Grupa ta obejmuje także obwoluty dla innych pudeł.
SERIA 600 - Pudełka trwale łączone
Pudełka trwale łączone składają się z dwóch oddzielnych części kocowych
oraz korpusu i wymagają przed ich użyciem zszycia albo podobnej operacji.
SERIA 700 - Pudełka klejone jednoczęściowe
Są to pudełka klejone, złożone zwykle z jednej części dostarczane
w stanie złożonym i gotowe do użycia po ich prostym rozłożeniu.
SERIA 900 - Wyposażenie wewnętrzne
Wyposażenie wewnętrzne pudeł, takie jak wkładki, przekładki, kratownice, wkładki
wypełniające itd., stanowiące elementy związane z konstrukcją pudła albo osobne.
Wskazana ilość elementów jest dowolna i może być stosownie do wymagań,
zwiększana lub zmniejszana.

Folie stretch
MultiStretch Econo

E

C

O

Wysokiej jakości wielowarstwowa folia stretch
charakteryzująca się bardzo wysoką elastycznością,
odpornością na przebicia punktowe oraz transparentnością.
Maksymalne wykorzystanie MultiStretch Econo możliwe jest na owijarkach
automatycznych i pół-automatycznych ze wstępnym rozciągiem.
Folia maszynowa Multistretch Econo 150 i 300

17, 20, 23 μm
17, 20, 23 μm

500 mm
500 mm

150 %
300 %

Folia ręczna Multistretch Econo 100			

17 μm
20 μm
23 μm
23 μm
23 μm
23 μm
23 μm
23 μm

500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm

236 mb / 1,85 kg
236 mb / 2,25 kg
284 mb / 3,00 kg
236 mb / 2,50 kg
213 mb / 2,25 kg
142 mb / 1,50 kg
118 mb / 1,25 kg
95 mb / 1,00 kg

N

O

Taśmy klejące
Bulldog Tape taśmy z klejem Solventowym
Wykonana jest na bazie folii BOPP oraz kleju solwentowego
(kauczuk naturalny), zapewniającego wyjątkową trwałość i elastyczność klejenia.
Szczególnie polecana jest do stosowania na trudnych podłożach np. do zaklejania
kartonów z tektury makulaturowej. Dzięki wodoodporności oraz doskonałym
właściwościom klejącym w temperaturach do minus 25 0C, produkt doskonale się
sprawdza w warunkach chłodniczych.
Dostępna w kolorze brązowym i transparentnym.

Taśmy klejące
Bulldog Tape taśmy z klejem hybrydowym
Najwyższej jakości taśmy pakowe, charakteryzujące się
bardzo dobrą trwałością i elastycznością klejenia.
Zapytaj przedstawiciela handlowego ZING o taśmy na próbę.
Dobra kleistość i rozciągliwość przekłada się na wszechstronność zastosowania.
Dostępna w kolorze brązowym i transparentnym.

TAŚMA Z KLEJEM SUPER PERMANENT				

TAŚMY Z KLEJEM SOLVENTOWYM
40 μm

(grubość z klejem)

48 mm	  60, 120 m

42 μm	 48 mm	  60, 120 m

(grubość z klejem)

Taśmy spinające
Taśmy klejące z nadrukiem
To popularny nośnik informacyjno-reklamowy, często pełni też funkcję
ostrzegawczą. Powszechnie używane w zakładach produkcyjnych i centrach
logistycznych do znakowania „plombowania” zafoliowanych palet.

Taśmy PP
Wysokiej jakości taśmy spinające, służące do zabezpieczania i pakietowania
opakowań jednostkowych oraz stabilizacji lekkich ładunków na paletach.

Możliwy nadruk w 1, 2 lub 3 kolorach.
Klej: Hotmelt, Solvent.
Gwarantujemy: szybkie terminy realizacji

atrakcyjne ceny
możliwość zbudowania zapasu magazynowego na wywołanie
punktualność i szybki serwis
od 360 rolek ręcznych (10 opak.)
do ceny taśmy nie doliczamy kosztów narzędzi
TAŚMY KLEJĄCE Z NADRUKIEM RĘCZNE I MASZYNOWE

42 μm

(grubość z klejem)

48, 75 mm

550 μm
600 μm
800 μm

9 mm
12 mm
12 mm

4000 m
2500 m
2000 m

Taśmy PET
Najwyższej jakości taśmy spinające, które ze względu na wysoką wytrzymałość
idealnie nadają się do zabezpieczania bardzo ciężkich, niestabilnych ładunków
o niestandardowych gabarytach. Taśmy PET po napięciu wyróżniają
się wysoką elastycznością oraz niewielkimi odkształceniami
pod wpływem temperatury.

60, 66, 120, 990 m

600 μm
700 μm
800 μm

12 mm
15,5 mm
16 mm

2000 m
1750 m
1200 m

Pozostałe materiały opakowaniowe
Kątowniki tekturowe
Znajdują zastosowanie przede wszystkim w paletyzacji i pakietyzacji wszelkiego
rodzaju towarów. Zabezpieczają ładunek na palecie przed uszkodzeniem brzegów
i naroży. Oprócz zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi kątowniki
umożliwiają również rozłożenie siły naprężenia podczas owijania folią stretch,
zabezpieczania folią termokurczliwą lub taśmami spinającymi.

Nakładki na paletę
Stosowane w celu ochrony ładunku na palecie przed warunkami atmosferycznymi,
kurzem oraz pyłem. Wykonane z wysokiej jakości folii LDPE lub HDPE. Dostępne
w arkuszach oraz zwoju z perforacją.

Papiery antypoślizgowe Grip Sheet
Umożliwiają stabilizację ładunków na paletach aż do 45 stopni przechyłu.
Są stosowanie do stabilizacji różnorakich produktów bez względu na wagę i rodzaj:
worki papierowe lub plastikowe, opakowanie kartonowe, szkło, papier, metal,
butelki. Możliwa aplikacja ręczna lub maszynowa.

Papiery pakowe prążkowane
Produkowane są w 100% z włókien pierwotnych. Charakteryzują się bardzo wysoką
wytrzymałością. Stosowane są jako materiał do produkcji designerskich toreb
papierowych lub bezpośrednio do pakowania towaru.

Papiery makulaturowe
Produkowane są w 100 % z surowców wtórnych. Znajdują zastosowanie
w pakowaniu lekkich i mało gabarytowych przedmiotów ze względu na swoją
strukturę wynikającą z technologii produkcji. Idealny jako materiał na pokrycie
do tektury falistej i do produkcji tulei papierowych. Ponadto używany jest
do przekładkowania towaru na palecie, wszędzie tam gdzie nie ma potrzeby
zastosowania sztywnych arkuszy z tektury falistej.

Papiery pakowe półpergaminowe
Produkowane są w 100 % z celulozy ECF. Ze względu na swoje przeznaczenie skład
surowcowy nie zawiera związku chloru co przekłada się na możliwość stosowania
papieru do bezpośredniego pakowania artykułów spożywczych o niskiej
zawartości wody i tłuszczów.

ZING Sp. z o.o.

ul. Kocmyrzowska 13A
31-750 Kraków
tel. 12 684 39 80
faks 12 684 39 81

Biuro w Warszawie
Al. Jerozolimskie 212
02-486 Warszawa
tel. 22 592 29 29
faks 22 592 29 07
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