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Darbų po spausdinimo įranga:

kaip išsirinkti?

Rinkdamiesi darbų po spausdinimo įrangą turime atsižvelgti į daugelį skirtingų
kriterijų: kokią spaudos įrangą turime, koks popierius bus naudojamas, koks bus gaminamas galutinis produktas, kiek darbų bus atliekama.
Pačius darbus po spausdinimo galima dalyti į keletą dalių: apipjovimą, parinkimą, lenkimą, brošiūravimą ir klijavimą. Kiekvienas iš šių darbų atliekamas tam tikrais
smulkesniais žingsniais.
Esama nemažo skirtumo tarp darbų po spausdinimo įrangos, skirtos ofsetiniams
spaudiniams, ir tiems, kurie spausdinti skaitmeninės spaudos mašinomis. Ofsetine
įranga visų pirma spausdinama ant kur kas platesnio spektro popierių, kurie vėliau
gali būti lankstomi be didesnių rūpesčių. Paties vaizdo pozicija lape taip pat neturi
didelės įtakos. Spausdindami skaitmenine įranga vis dar negalime naudoti visų norimų popieriaus rūšių. Standartinis popierius yra 70–350 g/m2. O ir pats vaizdas kiekviename lape priklausomai nuo skaitmeninio spausdinimo įrenginio gali „plaukioti“.
Skaitmenine įranga spausdinti storesni dengti lapai gali įtrūkti ar net suplyšti, jeigu
prieš lenkiant nepadarytas bigo įspaudas. Laiko požiūriu kur kas patogiau skaitmeninės spaudos darbus pjaustyti ne giljotina, o programuojamais aparatais pasitelkiant
brūkšninius kodus.
Brošiūravimo įrangos pirkėjas visų pirma turi atsižvelgti į turimos produkcijos kiekius bei puslapių skaičių, reikalingą susegtai brošiūrai. Daugeliu atvejų ši sistema turi
tikti ir skaitmeninei, ir ofsetinei spaudai.
Vienas iš esminių kriterijų kalbant apie klijavimo įrangą – pritaisymas nuo vieno prie kito
darbo. Taip pat, jei norime klijuoti skaitmeniniu būdu pagamintus visu fonu padengtus
spaudinius, neišvengiamai tenka galvoti
apie PUR klijavimo sistemą. Tik su jos tvirtais klijais pasiekiamas norimas rezultatas.
Įranga, kurią siūlo ir prižiūri UAB „Libra Vitalis“ iš „Duplo“ asortimento, apima visus anksčiau aptartus procesus po
spausdinimo.
Patys pirmieji – parinkimo bokštai. „Duplo“ kompanija siūlo išmaniuosius parinkimo bokštus, kurių kiekviena lentyna veikia
su atskira vakuuminio padavimo sistema,
o ne su vienu kompresoriumi. Taip pat
kiekviena iš lentynų turi atskirą brūkšninių
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kodų skaitytuvą ir atskirą programavimą, kuris neveikia kitų lentynų darbo.
Vienas gausiausių brošiūravimo įrenginių asortimentų pasaulyje leidžia jau parinktus lapus paversti segtomis knygelėmis. „Duplo“ taip pat siūlo skaitmeninius lapų
tiektuvus, kurie jungiami su jūsų skaitmenine įranga tiesiogiai ir visas darbas atliekamas vieno mygtuko paspaudimu.
Stipriausi kompanijos „Duplo“ įrenginiai – klijavimo. Vienas iš naujausių „Duplo“
siūlomų įrenginių – PUR klijavimo įranga skaitmeniniams įrenginiams, patraukli dėl
kainos, užimamos vietos ir našumo santykio.
Specialiai skaitmeninei spaudai „Duplo“ siūlo visiškai automatizuotus apipjovimo,
bigo įspaudimo ir rūšiavimo įrenginius. Jie jungiami tiek tiesiogiai su skaitmenine
įranga, tiek šalia jos. Veikimo principas paremtas brūkšniniu kodu, kuris nurodo, koks
darbas su konkrečiu lapu bus atliekamas. Vėliau visas procesas vyksta automatiškai. Ši
įranga taupo ne tik laiką, bet ir pinigus, nes tas pats operatorius, kuris dirba su spaudos įranga, gali naudotis ir „Duplo“ darbų po spausdinimo mašina.

UAB „LIBRA VITALIS“ – 8 700 55 911 –
vienas telefono numeris VISOJE LIETUVOJE!
UAB „Libra Vitalis“ rūpinasi savo klientais. Jūsų patogumui jau veikia 700-oji linija!
Vietoj ilgo UAB „Libra Vitalis“ įmonės padalinių telefonų numerių sąrašo – vienas numeris 8 700 55 911,
veikiantis visoje Lietuvoje.
Paskambinę nurodytu numeriu galėsite:
užsakyti prekes;
užsakyti paslaugas ar aptarnavimą;
gauti atsakymus į rūpimus klausimus;
pateikti pageidavimus;
pateikti pretenzijas ar pastabas.
Visi jūsų skambučiai operatyviai registruojami ir tikslingai nukreipiami vykdyti.
Vienas numeris padeda taupyti mūsų klientų laiką ir užtikrinti operatyvias, kokybiškas paslaugas. Niekas
neprapuls ir nepasimes – automatiškai būsite nukreipti į UAB „Libra Vitalis“ įmonės padalinius ir operatyviai
gausite jus dominančią informaciją ir pateiktą užsakymą.

8 700 55 911 numeris lengvai įsimenamas ir skirtas jūsų patogumui!
Skambinkite mums jau dabar ir įsitikinkite tuo patys.

Skaitmeninė lapinė spauda verslui ir pramonei.
Jūsų įrangos ir žaliavų tiekėjas spaudos versle –
„Libra Vitalis“ IGEPA group.
UAB „Libra Vitalis“, J.Jasinskio g.16A, LT-01112 Vilnius
Tel.: +370 5 2526001, 700-oji linija: 8 700 55 911, www.libra.lt

Atsisveikinkite su solventiniais rašalais,

pasisveikinkite su didesniu pelnu

„HP Latex“ spaudos pritaikymas
Naudodami „HP Scitex“ ir „DesignJet“ L serijos įrenginius spausdinimo paslaugų teikėjai gali pasakyti „taip“ visiems nuolat kintantiems spaudos pirkėjų prašymams. Naudodamiesi tik vienu spaudos įrenginiu klientams galite pasiūlyti šių sričių produktus.
Lauko reklama. (Pastebimi iš labai toli, dideli, drąsūs tentai ir
plakatai patraukia praeivių dėmesį ir padidina jūsų klientų matomumą. Spausdinti vaizdai ilgai išlieka ryškūs ir aiškūs net lauke, yra
atsparūs įvairioms oro sąlygoms.) Sustiprinkite savo verslą spauda ant tekstilės – poliesteris, medvilnė, drobės ir kitokia spaudai
tinkanti tekstilė klientams leidžia tuos pačius gaminius panaudoti
keletą kartų visiškai neaukojant aukščiausios kokybės išvaizdos.
Patvari, lanksti ir lengva, minkšta spauda ant tekstilės leidžia jums
ir jūsų klientams taupyti siuntimo išlaidas ir mažinti sugadinimo
riziką siunčiant, leidžia sutrumpinti sumontavimo laiką ir sumažinti su tuo susijusias išlaidas. Spausdintą tekstilę galima sulankstyti,
saugoti ir panaudoti net keletą kartų – daugumos rūšių tekstilę
galima net skalbti.
Prekybos vietų POS/POP stendai. Gaminkite patrauklius reklaminius plakatus ir stendus, kurie gali turėti įtakos pirkėjų sprendimams. Puikios kokybės spauda ir spalvų ant įvairių medžiagų
atitikimas gali padėti jums įgyti konkurencinį pranašumą.
Parodos ir renginiai. Atkreipkite dėmesį parodose ir renginiuose su akį traukiančia grafika. Spausdinkite ant įvairių medžiagų: vėliavų, interjero tentų, tekstilės ir kitų spaudos medžiagų vidaus ir lauko darbams.

Žalia, ekologiška –

iš ko tai matyti?
Daugėja klientų, siekiančių daugiau nei tiesiog puikaus spausdinimo
rezultato. Jie taip pat nori žinoti, kokios žaliavos panaudotos gaminant popierių. Jie nori visko, taip pat ir didžiausios ekologinės atsakomybės. Įvairūs
aplinkos sertifikatai leidžia klientams imtis konkrečių gamybos užsakymų,
kuriuos pateikiant reikalaujama atsižvelgti į ekologinius interesus. Gamintojai gali įrodyti savo galimybes prisiimti ekologinę atsakomybę suteikdami
savo gaminiams sertifikatus, kad jie yra nekenksmingi aplinkai. Sertifikatai
suteikia galimybę vartotojams naudoti popierių, kuris atitinka ekologijos
tikslus.
UAB „Libra Vitalis“ įtraukta į miškais besirūpinančių ir socialiai atsakingų
įmonių, dalyvaujančių programose, kad popieriaus ir medienos gaminiai
būtų iš tinkamai tvarkomų šaltinių, sąrašą. Nuo 2012 metų įmonei patvirtinti FSC ir PEFC sertifikatai (FSC sertifikato Nr.TT-COC-004321, TT-CW-004321;
PEFC sertifikato kodas BMT-PEFC-1190), liudijantys, kad įmonė gali prekiauti
gaminiais iš atsakingai tvarkomų miškų.
Turėdama šiuos sertifikatus įmonė dar labiau padidina savo asortimentą
produktais, kurie yra pagaminti laikantis gamtosaugos reikalavimų. Spaustuvės ir kiti popieriaus bei kartono naudotojai, taip pat įsidiegę FSC bei
PEFC standartus ir spausdinantys leidinius eksportui, kur taikomi minėtų
standartų reikalavimai, turės dar vieną galimybę įsigyti reikalingų žaliavų.
Mes neabejingi aplinkos išsaugojimui ir atsakingam jos turtų panaudojimui.
FSC prekių ženklas ant gaminio garantuoja, kad jis pagamintas iš medienos, kuri nukirsta tinkamai (pagal FSC standartą) tvarkomame miške.
Tokios garantijos galimos tik sertifikuojant visas gaminio gamybos grandis,
pradedant miškų valdytojais ir baigiant medienos perdirbimo įmonėmis.
Jei bent viena gamybos grandyje esanti įmonė yra nesertifikuota, gaminys
negali būti žymimas FSC ženklu.
Miškų valdytojams taikomas miškų tvarkymo sertifikavimas (angl.
Forest Management (FM) Certification). Sertifikatas suteikiamas pagal FSC
principus ir kriterijus įvertinus miško tvarkymą ir naudojimą. Sertifikuotą
medieną perdirbančioms, medienos gaminius arba medžių sėklas, sėjinukus ir pan. realizuojančioms įmonėms taikomas kilmės patvirtinimo
sertifikavimas (angl. Chain-of-Custody (CoC) Certification). Sertifikatas suteikiamas užtikrinus, kad įmonėje sertifikuota mediena nebus maišoma su
neteisėtai nukirsta mediena.
PEFC yra nevyriausybinė organizacija, įkurta siekiant paremti atsakingą
miškų tvarkymą. Ji veikia kaip pasaulinė skėtinė organizacija, kuri sudaro
pagrindą kurti nacionalines miškų sertifikavimo sistemas ir pripažinti tas
sistemas Europos lygmeniu. Šios nacionalinės sistemos turi būti paremtos
tarpvyriausybinių procesų, skatinančių atsakingą miškų tvarkymą.
Taigi PEFC sertifikavimas yra paremtas PEFC patvirtintais nacionaliniais
standartais. Šiuo metu nemažai šalių jau parengė nacionalinius PEFC miškų
sertifikavimo standartus. Be to, kitos nacionalinės sistemos, tokios kaip Kanados CSA sistema ir JAV SFI sistema, buvo patvirtintos PEFC.
Iš viso daugiau nei 196 milijonai hektarų 29 šalyse sertifikuoti remiantis PEFC nacionaliniais standartais arba nacionalinėmis sistemomis, kurias
pripažįsta PEFC. Taigi PEFC yra didžiausia sertifikavimo sistema pagal sertifikuotą plotą, jei skaičiavimai apima nacionalinius PEFC standartus ir kitas
nacionalines sistemas, kurias pripažįsta PEFC. PEFC sertifikavimas suteikia
produktams daugiau galimybių patekti į rinkas. Norėdamos produktus žymėti ir parduoti kaip PEFC sertifikuotus, miškų tvarkymo organizacijos turi
įgyti miškų tvarkymo sertifikatą, o įmonės, dalyvaujančios medienos perdirbimo grandinėje ir prekyboje, turi turėti gamybos grandies sertifikatą.
Be to, sertifikuotos įmonės turi įsigyti PEFC logotipo naudojimo licenciją.
Kurie „Libra Vitalis“ produktai turi aplinkosaugos sertifikatą?
Naujausią informaciją sužinosite iš jus aptarnaujančio vadybininko.

Transporto grafika. Sužavėkite didelę klientų auditoriją mobilia
reklama, taip pat ir transporto priemonių grafika. Specializuota cast
tipo plėvelė, „HP Latex“ dažai ir cast tipo laminatai atsparūs bet kokioms oro sąlygoms, įbrėžimams ir atitinka visus transporto apipavidalinimui keliamus reikalavimus. Padėkite klientams reklamuotis
kelyje lengvai pagaminama ir dėmesį atkreipiančia transporto priemonių grafika. Tiek vieno automobilio, tiek viso automobilių parko,
kaip paprastos ir pigios rinkodaros priemonės, apipavidalinimo poreikis vis auga. Transporto priemonių grafika leidžia ekonomiškai ir
efektyviai parodyti norimą žinią daugybę kartų didelei auditorijai.
Tai patikimas ir tvirtas sprendimas, puikiai tinkantis trumpalaikiam ar
ilgalaikiam apipavidalinimui. Plėvelę lengva pašalinti nepažeidžiant
transporto priemonės originalaus dažų sluoksnio.
Dekoravimas. Suasmeninkite baldus, sienas ir grindis unikaliu dizainu. Kurkite lengvai pritaikomus ir pritaisomus, dekoratyvius
spaudinius naudodami „HP Latex“ rašalą ir spausdinimo medžiagas,
kurios idealiai tinka namams ir biurui apipavidalinti. Tiek didelių parduotuvių ir modernių vilų, tiek komercinės ir gyvenamosios paskirties patalpų interjero dizainas niekada nebuvo labai žavintis. Dabar
galite pasinaudoti didėjančia paklausa ir pritaikydami įkvepiančius
sienų dekoravimo sprendimus iš HP visa tai pakeisti.
„HP Latex Designjet“ ir „HP Scitex“ spausdintuvų
sudaro:
iki 650 m2/per mėn. mažieji „Latex HP Designjet“ L26500
(155 cm) ir L28500 (264 cm);
iki 3000 m2/per mėn. „HP Scitex” LX600 (264 cm), LX820 ir
LX850 (320 cm).
„HP Latex“ spauda – rašalai ir medžiagos
HP didelio formato „Latex“ spausdintuvai, „HP Latex“ rašalai ir
spausdinimo galvutės, originalios HP spausdinimo medžiagos yra
puikiai tarpusavyje suderinti komponentai, užtikrinantys puikų, patikimą, nuoseklų spausdinimo rezultatą. HP didelio formato „Latex“
spausdintuvai suderinami su visų spaudos medžiagų gamintojų produkcija, tad jums atsiveria dar daugiau galimybių rinktis.
„HP Latex“ rašalai siūlo tokį patį ilgaamžiškumą ir universalumą
kaip ir solventiniai dažai, reikalauja labai mažai priežiūros ir atitinka
aplinkos apsaugos reikalavimus taip, kaip HP vandens pagrindo dažai. Maksimalaus veiksmingumo „HP Latex“ dažai pagaminti siekiant
optimizuoti spausdinimo galvutės našumą ir spaudos rezultatus
spausdinant dideliu greičiu. Spauda gaunama visiškai sausa ir paruošta toliau naudoti. Naudodami „HP Latex“ spaudos įrangą gausite
3M spaudos medžiagoms 3M MCS garantiją nieko papildomai neinvestuodami į specialius 3M rašalus.
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Color Copy coated glossy
the glossy paper

?jbheaViãeg^iV^`nbdeVh^g^c`^b|/

Color Copy style
the stylish paper

<gVbViÜgdh
90

C O AT E D glossy

STYLE

Color
„ColorCopy
Copy
Xeikon
Xeikon“rulonai
ritiniai

120

135

160

170

200

H^ÜadbVheVcVjYd_^bVh
220

280

300

350

A4

(21,0 x 29,7 cm)

s

s

s

ss

s

s

s

s

s

s

(29,7 x 42,0 cm)

s

s

s

ss

s

s

s

s

s

s

SRA2

(45,0 x 64,0 cm)

s

s

s

ss

s

s

s

s

s

SRA3

(32,0 x 45,0 cm)

s

s

s

ss

s

s

s

s

s

s

s

s

ss

s

s

s

s

s

A4

(21,0 x 29,7 cm)

s

s

s

s

A3

(29,7 x 42,0 cm)

s

s

s

s

SRA3

(32,0 x 45,0 cm)

s

s

s

s

A4

(21,0 x 29,7 cm)

s

s

s

s

A3

(29,7 x 42,0 cm)

s

s

s

s

SRA3

(32,0 x 45,0 cm)

s

s

A4

(21,0 x 29,7 cm)

s

s

s

A3

(29,7 x 42,0 cm)

s

s

s

SRA3

(32,0 x 45,0 cm)

s

s

s

plotis

skersmuo
s

s

39,5 cm
32 cm

50 cm

s

s

s

s

s

s

47,5 cm

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

H`gV_jih!`VhbZi^chViVh`V^idh!
Wgd^Ügdh!`i#

s

39,5 cm

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

110 cm

s

s

s

s

Tel. +370 5 252 6001
Faksas +370 5 252 6011
700-oji linija: 8 700 55 911

El. paštas: libra@libra.lt
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Pardavėjo
turimi gaminiai gali skirtis nuo bendro čia aprašyto „Color Copy“ asortimento.

Color Copy 250g/m2 * spausta su Xerox 700i Digi Colour Press. Po spaudinimo darbai atlikti su DUPLO 615 PRO įrenginiu

Išplėskite savo verslą su „HP Latex“ spaudos technologija. Nesvarbu, jūsų klientams reikia spaudos viduje ar lauke, ant tapetų arba tekstilės, – viską galite pagaminti naudodami „HP Latex“
spaudos technologiją. Klientai stebėsis puikia spaudos kokybe ir
dideliu produktyvumu, o jūs būsite sužavėti augančio pelno.

