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Suntem una dintre principalele companii de pe piața 
românească ce oferă soluții complete pentru industria 
tiparului. Ne-am consolidat această poziție printr-o adaptare 
permanentă la evoluția pieței și la nevoile clienților noștri. 
Principalele atribute, care reprezintă totodată fundamentul 
companiei noastre, sunt profesionalismul și respectarea 
angajamentelor luate.

Vă punem la dispoziție o gamă întreagă de produse și 
servicii destinate industriei tiparului pentru a vă facilita 
creșterea antreprenorială. Pe lângă utilaje de tipar digital 
și offset, echipamente wide format destinate producției 
publicitare, echipamente de tipar flexografic și echipamente 
de finisare, dispunem și de o gamă extinsă de consumabile 
pentru fiecare etapă a procesului de tipar: prepress, press și 
postpress. Vă invităm să o descoperiți în paginile următoare.
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   Produs Detalii produs U.M. Preț 
€/U.M.

   Film HN
Filmele HN sunt pentru imagesetter-e cu diode laser heliu-neon. Ușor de atins densitatea de 
film recomandată și linearizările cerute (HN; sensibile la lungimea de undă 633 NM). Disponibile 
în diferite lățimi. Miez în funcție de specificațiile imagesetter-ului. Lungime standard: 60 m.l.

m² 8,20

   Film IR
Filmele IR sunt pentru imagesetter-e cu diode laser infraroșu (IR; sensibile la lungimea de undă 
780 NM). Disponibile în lățimi diferite, miez în funcție de specificațiile imagesetter-ului. 
Lungime standard: 60 m.l.

m²
Preț la 
cerere

   Revelator Film
   QRD1

Pentru developare se diluează cu apa în raport de 1:3. Timp de developare 30 secunde. 
Temperatura de lucru 35˚C. Pentru regenerare se diluează cu apa în raport de 1:2. 
Rata de regenerare 323 ml/m2. Ambalaj flacon de 10 litri.

Litru 3,50

   Fixator Film
   URF1

Pentru regenerare se diluează cu apa în raport de 1:2. Temperatura de lucru 34˚C. 
Rata de regenerare: ≤ 387 ml/m2. Ambalaj flacon de 10 litri.

Litru 3,50

   Produs Detalii produs Grosimi 
disponibile U.M. Preț 

€/U.M.

    FDT-508

Plăci convenționale cu funcționare pozitivă, adecvate și pentru CTcP. Rezis-
tență în tiraj fără ardere 150.000 coli, cu ardere 300.000 coli. În cazul arderii 
se pot utiliza și pentru tipar cu cerneluri UV. Capabile de raster AM și FM20. 
Sensibilitate: 70 mJ/cm².

0,15 mm
0,30 mm
0,40 mm

m²
5,25
5,80
6,75

    Chimicale recomandate pentru procesarea plăcilor FDT-508

    HD-P 1
Revelator pentru plăci convenționale cu funcționare pozitivă. Se diluează cu apă în raport de 
1:8 în cazul utilizării ca revelator și 1:4 în cazul utilizării ca regenerator. Ambalaj de 10 litri.

Litru 3,70

    GU-7
Soluție universală de gumare pentru protecția plăcilor convenționale. Aplicare manuală. 
Se diluează cu apă în raport de 1:1. Ambalaj de 5 litri.

Litru 5,20

   Produs Detalii produs Grosimi 
disponibile U.M. Preț 

€/U.M.

    LH-PCE

Plăci CtP termice compatibile cu toate echipamentele care funcționează pe 
lungimea de undă 830 NM. Rezistență în tiraj fără ardere 200.000 coli, 
cu ardere 1.000.000 coli. În cazul arderii se pot utiliza și pentru tipar cu 
cerneluri UV. Capabile raster FM.

0,15 mm
0,30 mm
0,40 mm

m²
7,95
8,20
10,00

    Chimicale recomandate pentru developarea plăcilor LH-PCE

    HD-P8
Revelator pentru plăci convenționale cu funcționare pozitivă. Se diluează cu apă în raport de 
1:8 în cazul utilizării ca revelator și 1:4 în cazul utilizării ca regenerator. Ambalaj de 20 litri.

Litru 3,70

    U-7
Soluție universală de gumare pentru protecția plăcilor convenționale. Aplicare manuală. 
Se diluează cu apă în raport de 1:1. Ambalaj de 5 litri.

Litru 5,20

Filme tipografice și materiale auxiliare

Plăci offset convenționale

Plăci offset termice

Plăci tipografice offset și chimicale, FUJIFILM



6

   Produs Detalii produs Grosimi 
disponibile U.M. Preț 

€/U.M.

    Pro T3
Plăci CtP termice “chem-free” compatibile cu toate echipamentele care 
funcționează pe lungimea de undă 830 NM. Nu necesită developare. 
Sensibilitate identică cu plăcile CtP termice Fuji LH-PJE. Capabile raster FM.

0,15 mm
0,30 mm

m²
8,20
9,40

    Superia ZD

Plăci CtP termice “chem-free” compatibile cu toate echipamentele care 
funcționează pe lungimea de undă 830 NM. Rezistență mărită în tiraj și la 
tipărirea cu cerneluri UV. Nu necesită developare. Sensibilitate identică cu 
plăcile CtP termice Fuji LH-PJE. Capabile raster FM.

0,15 mm
0,30 mm

m²
8,20
9,40

   Produs Detalii produs Grosimi 
disponibile U.M. Preț 

€/U.M.

    LH-PJE

Plăci CtP termice compatibile cu toate echipamentele care funcționează pe 
lungimea de undă 830 NM. Rezistență în tiraj fără ardere 200.000 coli. 
Pot fi utilizate și pentru tipar cu cerneluri UV. Capabile raster FM, rezoluție 
200 lpi (1-99%).

0,15 mm
0,30 mm
0,40 mm

m²
7,95
8,20
10,10

    Chimicale recomandate pentru developarea plăcilor LH-PJE sau LH-PLE

    T-2WE / FCT-E 12 Revelator pentru plăcile Superia LH-PJE. Nu se dilueaza. Ambalaj de 20 litri. Litru 2,30

    LH-PLE

Plăci CtP termice (800-850 NM), “ZAC capable”. Durata de viaţă a soluției 
de procesare 4 luni sau 8.000 m² (doar cu procesor ZAC). Rezistența în tiraj 
fără ardere este de 300.000 coli. Pot fi utilizate și pentru tipar cu cerneluri 
UV. Capabile raster FM 20 µm. Rezoluție 200 lpi (1-99%).

0,30 mm
0,40 mm

m²
8,15
9,50

    Chimicale recomandate pentru developarea plăcilor LH-PLE si LH-PJE

    DT-2WE Revelator pentru plăcile Superia LH-PLE. Nu se diluează. Ambalaj de 20 litri. Litru 2,30

    DT-2RE conc.
Regenerator pentru plăcile Superia LH-PLE. Nu se diluează.  Cantitatea de regenerare în 
modulul ZAC este între 0 și 25 cc/m². Ambalaj de 10 litri.

Litru 6,50

    LH-PXE

Plăci CtP termice (800-850 nm), “ZAC capable”. Durata de viaţă a soluției 
de procesare 4 luni sau 8.000 m² (doar cu processor ZAC). Rezistență în 
tiraj fără ardere 500.000 coli. Pot fi utilizate și pentru tipar cu cerneluri UV. 
Capabile raster FM 20 µm. Rezoluție 200 lpi (1-99%).

0,30 mm
0,40 mm

m²
8,15
10,30

    Chimicale recomandate pentru developarea plăcilor LH-PXE

    DT-XWE Revelator pentru plăcile Superia LH-PXE. Nu se diluează. Ambalaj de 20 litri. Litru 2,30

    DT-XRE conc. Regenerator concentrat pentru plăcile Superia LH-PXE. Nu se diluează.  Ambalaj de 10 litri. Litru 6,70

   Produs Detalii produs Grosimi 
disponibile U.M. Preț 

€/U.M.

    Pro V
Plăci CtP violet fotopolimer, compatibile cu toate echipamentele CtP violet. 
Se developează în soluția de finisare LC-V. Capabile raster FM. 
Rezoluție 200 lpi (1-99%).

0,15 mm
0,30 mm

m²
8,20
8,60

    Chimicale recomandate pentru developarea plăcilor Pro V

    LC-V
Soluție de finisare/developare dedicată pentru plăcile Pro V. Regenerarea se face cu apă 
deionizată. Ambalaj de 20 litri.

Litru 5,20

    FN-6E
Soluție universală de gumare pentru protecția plăcilor. Concentrată, se diluează cu apă. 
Se utilizează în mașinile de developat.  Ambalaj de 1 sau 10 litri.

Litru 6,50

Plăci offset termice fără developare

Plăci offset termice low-chemistry

Plăci offset violet low-chemistry
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   Produs Detalii produs Grosimi 
disponibile U.M. Preț 

€/U.M.

    LH-NN2

Plăci CtP fotopolimer cu expunere termică, concepute special pentru 
rotative. Funcționează pe lungimea de undă 830 NM. Rezistența în tiraj 
fără ardere este de 300.000 coli. Viteză mare de expunere și procesare. 
Rezoluție 2-98% la 150 lpi.

0,30 mm m² 8,20

    Chimicale recomandate pentru developarea plăcilor LH-NN2

    LP-DZ
Revelator pentru plăcile Superia LH-NN2. Nu se diluează. Asigură o durată de viață a soluției 
de procesare de până la 1 lună sau 2.000 m². Ambalaj de 20 sau 200 litri.

Litru 2,10

    LP-DRZ Regenerator pentru revelator LP-DZ. Nu se diluează. Litru 2,90

   Produs Detalii produs Grosimi 
disponibile U.M. Preț 

€/U.M.

    Pro VN

Plăci CtP violet low chemistry, concepute special pentru rotative. 
Funcționează pe lungimea de undă 405 NM. Rezistență în tiraj fără ardere 
300.000 coli. Viteză mare de expunere și procesare. Rezoluție 1270 dpi și 
100 lpi (2-98%).

0,30 mm m² 8,60

    Chimicale recomandate pentru developarea plăcilor LH-NN2

    LC-V
Soluție de finisare/developare dedicată pentru plăcile low chemistry. Regenerarea se face cu 
apă deionizată. Ambalaj de 20 litri.

Litru 5,20

Plăci offset termice pentru mașini rotative

Plăci offset violet low-chemistry pentru mașini rotative

   Produs Detalii produs Grosimi 
disponibile U.M. Preț 

€/U.M.

    BC 7
Soluție de gumare pentru arderea plăcilor CtP și a plăcilor convenționale. Nu se diluează. Tem-
peratura de ardere recomandată este de 2500C. Timp de ardere 3 minute. Ambalaj de 20 litri.

Litru 5,90

    QC-1 Soluție de calibrare pentru plăcile fără developare Pro T. Flacon 10,80

    BASELINE 1000    Creion corector de șters, special pentru plăci violet și Pro T3. Are trei vârfuri cu grosimi diferite. Bucată 36,00

    MC-E
Soluție de curățat plăci (antiton) pentru cerneluri pe bază de ulei vegetal / mineral și 
cerneluri UV. Ambalaj flacon de 1 litru.

Flacon 7,50

Auxiliare speciale, FUJIFILM 
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   Produs Detalii produs Grosimi 
disponibile U.M. Preț 

€/U.M.

    Arte SF-25
Plăci CtP termice cu expunere pozitivă. Suprafaţă sensibilă la IR de 830 NM. 
Rezistență în tiraj medie-lungă. Se pot arde pentru creșterea rezistenței.

0,15 mm
0,30 mm

m²
8,40
8,60

    Chimicale recomandate pentru developarea plăcilor Arte SF-25

    IP-T9 Revelator și regenerator pentru plăcile Arte SF-25. Nu se diluează. Ambalaj de 20 litri. Litru 2,40

Plăci offset termice 

   Produs Detalii produs Grosimi 
disponibile U.M. Preț 

€/U.M.

    Top F100
Plăci convenționale cu expunere pozitivă. Rezistență în tiraj medie și lungă. 
În cazul arderii rezistența în tiraj crește.

0,15 mm
0,30 mm

m²
5,55
6,00

    ECO-88 S
Plăci convenționale cu expunere pozitivă. Rezistență în tiraj medie și lungă. 
În cazul arderii rezistența în tiraj crește. Special concepute pentru sisteme 
CTcP. Capabile raster AM și FM.

0,15 mm
0,30 mm

m²
5,20
5,50

    Chimicale recomandate pentru developarea plăcilor Top F100 și ECO-88S

    HF-C8
Revelator pentru plăci convenționale cu expunere pozitivă. Se diluează cu apă în raport de 1:4 
Ambalaj de 10 litri.

Litru 3,10

Plăci offset convenționale

Plăci tipografice offset și chimicale
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   Produs Detalii produs U.M. Preț €/U.M.

    Revelator MGF 
    Producator: MGF

Revelator pentru plăci convenționale cu expunere pozitivă. Se diluează cu apă 
în raport de 1:9. Ambalaj de 10 litri.

Litru 3,70

    Deletion Pen
Creion corector de șters, disponibil în trei variante: fin, mediu, gros. Se poate 
utiliza pentru plăcile convenționale și plăcile CtP termale.

Bucată 4,60

    Adition Pen
Creion corector de adăugat, disponibil în două variante: fin, mediu. Se poate 
utiliza pentru plăcile convenționale și plăcile CtP.

Bucată 5,90

    Diso Al 80
    Producător: MGF

Antiton alb. Curăță plăcile de cerneală cu proprietăţi de activare. 
Reîmprospătează oxidul de aluminiu.

Litru 6,14

    Plate Cleaner
Antiton roz. Curăță plăcile de cerneluri pe bază de ulei și UV. Reîmprospătează 
oxidul de aluminiu. Ambalaj de 2 litri.

Litru 6,14

    Varn True Blue
Soluţie pentru curăţat plăci tipografice. Indepărtează zgârieturile minore și 
oxidarea necontrolată de pe suprafaţa plăcii.

Litru 7,10

    Burete tipografic Burete vegetal presat. Bucată 2,15

    Mănuși Blue Nitrile
Rezistente la petrol, acizi și solvent.
Mărimi disponibile: M, L,  XL, XXL

Pereche 2,90

    Lupă tipografică
Factor de marire: 6 x, 8 x, 10 x
*Acest produs se aduce pe bază de comandă

Bucată 24,50

    Indicator Ph Hârtie turnesol. Cutie 25,00

    Ph-metru-
    conductivimetru-
    termometru
    Producător: 
    Hanna Instruments

Instrument de măsură și control a PH-ului, conductivităţii și temperaturii apei de 
umezire.

Bucată Preț la cerere

    Scală determinar
    expunere

Scală UGRA / Step guide Fuji. Bucată 190,00

    Film Cleaner Soluție pentru curățat film și folie montaj Flacon 4,60

    Folie de montaj

50 µm (1,05 x 100 ml)
75 µm (1,05 x 100 ml)
100 µm (1,05 x 50 ml)
175 µm (1,05 x 50 ml)
700 x 1000 x 100 µm
700 x 1000 x 175 µm
800 x 1100 x 175 µm
700 x 1000 x 250 µm
Disponibilă și în alte formate

Rolă
Rolă
Rolă
Rolă

Coală
Coală
Coală
Coală
Coală

65,00
70,00
75,00
110,00
1,20
2,00
2,50

Preț la cerere
Preț în funcție de format

    Spray calc 
    density toner

Înnegritor toner pentru calc. Flacon -

Materiale auxiliare pentru prepress



Soluții pentru controlul culorii
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   Produs Detalii produs Formate U.M. Preț 
€/U.M.

  IPP-SG

Oferă o uscare rapidă, viteză de procesare ridicată și 
rezistență mecanică înaltă. Are o suprafaţă semilucioasă, 
230 g/m². Reproductibilitate perfectă. Este capabilă să 
rețină cantitatea totală de cerneală fără a distorsiona sau 
comasa punctele.

32,9 cm x 48,3 cm
43,2 cm x 30 ml / 17”
61 cm x 30 ml / 24”

91,4 cm x 30 ml / 36”
106,7 cm x 30 ml / 42”
111,7 cm x 30 ml / 44

100 coli A3+
Rolă
Rolă
Rolă
Rolă
Rolă

126,33
97,20
137,25
205,65
240,08
251,33

   IPP-Gravure 240

Pentru proofuri de calitate ridicată. Greutate 240 g/m², 
suprafaţă semilucioasă cu grad ridicat de alb. Uscare 
foarte rapidă, suprafaţă strălucitoare, redarea zonelor 
cu fineţe ridicată.

 43,2 cm x 30 ml / 17”
61 cm x 30 ml / 24”

106,7 cm x 30 ml / 42”
111,7 cm x 30 ml / 44”

Rolă
Rolă
Rolă
Rolă

153,09
216,17
378,12
395,84

   IPP-M120

Pentru verificarea impoziţiei. Greutate 120 g/m², suprafaţă 
necretată. Este o hârtie adecvată pentru cele mai multe 
imprimante inkjet. Aceste suporturi se regăsesc într-o 
varietate mare de dimensiuni, în rolă și în coală

43,2 cm x 30 ml / 17”
61 cm x 30 ml / 24”

91,4 cm x 30 ml / 36”
106,7 cm x 30 ml / 42”
111,7 cm x 30 ml / 44”

Rolă
Rolă
Rolă
Rolă
Rolă

15,55
21,96
32,90
38,41
40,21

Hârtie pentru proofing, FUJIFILM

Imprimante recomandate: 

EPSON Sure Color P 3000 / 6000 / 7000 / 8000 / 9000 

Stylus PRO 4000 / 4800 / 4880 / 7600 / 7800 / 7880 / 9600 / 9800 / 9880 / 11880

HP Designjet 10PS / 20PS / 50PS / 1050 / 5000 series / Z2100 / Z3100 / Z6100

Hartiile de proofing sunt recomandate și pentru alte tipuri de imprimante. Informații disponibile la cerere. 
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   Produs Detalii produs U.M. Preț €/U.M.

   Color Formula

   Guide
Palete de culori alcătuite din culorile directe Pantone. Solide coated & uncoated. Set Preț la cerere

   Color Bridge
Palete de culori cu corespondenţă între culoarea Pantone și cea mai apropiată 
culoare obținută din policromie - „Solide to Process”.

Set Preț la cerere

   Metalic Guide Paletă de culori cu amestecuri de culori metalice cu culori Pantone. Bucată Preț la cerere

   Pastel Guide
Paletă de culori cu 154 culori pastelate și formulele de mixare pe suport cretat 
și necretat.

Set Preț la cerere

CMYK Color 

Guide
Paletă de culori cu 3000 de combinații CMYK aranjate în ordine pe suport cretat 
și necretat.

Bucată Preț la cerere

   Pantone Kit
Set 6 paletare (coduri) Formula Guide Coated & Uncoated & Matte, Color Bridge 
Coated, Process Guide Coated & Uncoated.

Set Preț la cerere

Scale de culori Pantone®
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   Produs Detalii produs U.M. Preț €/U.M.

   Densitometru film
   T 120 
   RT 120

Densitometru de transmisie pentru film și plăci poliester (modelul RT 120). Sursa de 
lumină ce se poate atașa acestor densitometre este LT 20 sau LT 40, în funcţie de 
adâncimea de măsurare dorită. Densitatea de negru prin modul de transmisie este 
D = 6, respectiv prin reflexive (la modelul RT 120) este de D = 2,5

Bucată Preț la cerere

   Densitometru
   SpectroPlate

Densitometru de placă, funcţionează cu majoritatea plăcilor disponibile pe piaţă. 
Măsoară raster AM, FM, hibrid de la rezoluţii înalte la cele joase. Poate fi utilizat ca și 
microscop digital. Disponibil în trei versiuni – start, expert și all vizion. 

Bucată Preț la cerere

   Spectrofotometru 
   SpectroDens

Spectrofotometru / Densitometru de cerneală (tipar). Două echipamente înglobate 
în unul. Combină acurateţea unui spectrofortometru și ușurinţa de utilizare a unui 
densitometru. Măsurătoare spectrală convertită în date ușor de înţeles pe ecranul 
aparatului. Disponibil în trei versiuni – basic, advanced și premium. 

Bucată Preț la cerere

   SpectroJet
   Densitometru /
   Spectrofotometru
   pentru scanarea
   colii

SpectroJet este un spectrofotometru “pe roţi”, care măsoară automat densităţile și 
valorile coloristice transferând datele instant calculatorului care, cu ajutorul softului 
ExPresso, le vizualizează într-un mod explicit. ExPresso este o utilitară practică 
pentru interpretarea datelor măsurate, corespunzând standardelor ISO12647 și 
Gracol G7. Disponibil în doua versiuni – SpectroJet + ExPresso basic și SpectroKet 
+ ExPresso pro.

Bucată Preț la cerere

   SpectroDrive 
   Densitometru /  
   Spectrofotometru
   automat pentru   
   scanarea colii

Echipament de măsură și control de cerneală (tipar) complet automat. Scanează 
coala automat și comunică aceste date softului ExPresso care alcătuiește diagrama 
de acoperire sau dupa caz abaterea de la original. Ghidaje orizontale și verticale, 
modul de transmitere a datelor wireless, certificate ISO 9000. Formatele standard: 52 
(740 mm), 74 (970 mm), 102 (1250 mm), 105 (1280 mm). Disponibil în două versiuni 
– Spectro drive + ExPresso basic și Spectro drive + ExPresso pro

Bucată Preț la cerere

Densitometre și Spectrofotometre



Consumabile pentru tipar offset
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   PRODUCĂTOR FLINT GROUP

  Produs Detalii produs U.M. Preț €/U.M.

   Novavit F 700
  Speed

Cerneluri pe bază de uleiuri minerale recomandate pentru tipărituri care necesită 
timp scurt de procesare. Rămâne proaspătă în jgheabul de cerneală peste noapte. 
Cerneală cu fixare rapidă recomandată pentru suporturi cretate și necretate. 
Oferă rezistență foarte bună la frecare. Se poate utiliza și cu mașini de tipar cu 
viteză ridicată. Ambalaj de 2,5 kg.

Kg

C 7,95

M 7,95

Y 7,95

K 7,40

 
   Arrowstar 4000

Cerneluri pe bază de uleiuri vegetale cu pigmentaţie ridicată recomandată pentru 
tipărituri cu grad mare de acoperire și culori intense. Rămâne proaspătă în jgheabul 
de cerneală peste noapte. Se pretează la trecere ulterioară prin imprimante laser. 
Cerneală cu un echilibru apă-cerneală foarte bun, stabilă în tipar. Ambalaj de 2,5 kg.

Kg

C 8,00

M 8,00

Y 8,00

K 8,00

   Novastar F 918
   SUPREME BIO

Cerneală pe bază de uleiuri vegetale, recomandată pentru suporturi cretate lucioase 
și mate, respectiv hârtii și cartoane necretate. Uscare excelentă, „dot-gain” foarte 
mic. Oferă o rezistenţă ridicată la zgâriere și un luciu excelent. Se poate utiliza atât cu 
mașini de tipărit pe o singură faţă cât și cu mașini cu “perfector”. Ambalaj de 2,5 kg.

Kg

C 7,90

M 7,90

Y 7,90

K 7,40

   Arrowstar 8062

Cerneală pe bază de uleiuri minerale recomandată pentru tipărituri care necesită 
timp scurt de procesare. Rămâne proaspătă în jgheabul de cerneală peste noapte. 
Cerneală cu tack redus, recomandată pentru suporturi cretate și necretate. Se poate 
utiliza cu mașini de tipar cu viteză ridicată. Ambalaj de 2,5 kg.

Kg

C 7,90

M 7,90

Y 7,90

K 7,40

   Novavit X800
   Skinnex

Cerneală pe bază de uleiuri minerale. Ramâne proaspăta în jgheab și pe role. O 
cerneală de policromie universală cu fixare foarte rapidă. Stabilitate față de apa de 
umezire și performanțe de imprimare bune. Se poate utiliza cu mașini de tipar cu 
viteză ridicată. Ambalaj de 2,5 kg.

Kg

C 7,90

M 7,90

Y 7,90

K 7,40

    Novavit F 100

Cerneală cu uscare oxidativă și fixare rapidă pe suport. Recomandată pentru supor-
turi cretate mate și lucioase precum și pentru hârtie metalizată. Este o cerneală care 
permite prelucrarea foarte rapidă. Adecvată pentru tipar executat conform standar-
delor ISO 12647-2. Ambalaj de 2,5 kg.

Kg

C 8,60

M 8,60

Y 8,60

K 8,40

    Novasens P660 
    Premium

Cerneală specială pentru ambalaje alimentare și industria producătoare de ambalaje 
pentru tutun. Este o cerneală cu miros scăzut și migrare redusă, destinată ambala-
jelor fără contact direct cu produsele. Ambalaj de 2,5 kg.

Kg

C 12,50

M 12,50

Y 12,50

K 12,50

    Novaplast
Cerneală recomandată pentru tipărituri pe suporturi neabsorbante cu acoperire 
ridicată și culori intense. Albul opac se utilizează des pentru a realiza baza policromiei 
în cazul tipăririi hârtiei metalizate sau a foliilor transparente. Ambalaj de 2,5 kg.

Kg

C 12,70

M 12,70

Y 12,70

Alb
opac

12,70

K 11,90

 PRODUCĂTOR SAKATA INX

   Produs Detalii produs U.M. Preț €/U.M.

   Master+

Cerneală pe bază de uleiuri minerale recomandată pentru tipărituri pe suport lucios, 
dublu cretat lucios, necretat și hârtie offset. Poate fi utilizată cu orice mașina de tipar. 
Rămâne proaspătă în jgheab și pe role. Asigură viteză de fixare și rezistență la frecare 
foarte ridicată. Ambalaj de 2,5 kg.

Kg

C 7,50

M 7,50

Y 7,50

K 7,50

Cerneluri tipografice pentru mașini offset cu alimentare în coală
Cerneluri policromii



16

   PRODUCĂTOR FILINT GROUP ȘI SAKATA INX

   Produs U.M. Preț €/U.M.

    Alb transparent Kg 10,65

    Galben Kg 12,30

    Galben 012 Kg 13,20

    Portocaliu 021 Kg 15,20

    Warm red Kg 14,60

    Roșu 032 Kg 17,70

    Rubin red Kg 14,60

    Rhodamine red Kg 30,15

    Purple Kg 28,75

    Violet Kg 25,35

    Albastru 072 Kg 21,00

    Reflex blue Kg 15,90

    Process blue Kg 12,80

    Verde Kg 14,80

    Negru Kg 10,30

   PRODUCĂTOR FILINT GROUP ȘI SAKATA INX

   Produs U.M. Preț €/U.M.

    PMS 801 Albastru Kg 47,50

    PMS 802 Verde Kg 47,50

    PMS 803 Galben Kg 47,50

    PMS 804 Portocaliu Kg 47,50

    PMS 805 Roșu Kg 47,50

    PMS 806 Roz Kg 47,50

    PMS 807 Violet Kg 47,50

   PRODUCĂTOR FILINT GROUP

   Produs Cod produs U.M. Preț 
€/U.M.

    Alb acoperitor
Novaspot 
182337

1,5 Kg 10,20

    Negru text GS 108 1 Kg 9,50

Cerneluri Pantone

Cerneluri speciale

Cerneluri fluorescente

Cerneluri opace

*Pe lângă aceste culori oferim cerneală mixată, pe bază de 

comandă, conform ghidului de culori Pantone®. 

De asemenea, răspundem și cerințelor speciale fiind în 

măsură să oferim cerneluri cu uscare pe suport neabsorbant, 

cerneluri rezistente la frecare mărită etc. Pentru informații 

complete despre serviciile de mixare cerneală vă rugăm să 

contactați agentul de vânzări alocat.

** Cernelurile produse de Flint Group se livrează în cutii de 2,5 kg

***Cernelurile produse de Sakata INX se livrează în cutii de 1 kg
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   PRODUCĂTOR ECKART GMBH

   Produs U.M. Preț €/U.M.

    Aur 871 Kg 32,00

    Aur 872 Kg 32,00

    Aur 873 Kg 32,00

    Aur 874 Kg 32,00

    Aur 875 Kg 32,00

    Aur 876 Kg 32,00

    Argint 877 Kg 19,50

    Argint 06 -7000/7500 -

    non leafing
Kg Preț la cerere

Cerneluri cu pigment metalic

*Aceste cerneluri se aduc pe bază de comandă fermă.

Cernelurile sunt livrate în cutii de 1,5 kg.

   Produs Detalii produs U.M. Preț €/U.M.

    Cerneală 
    fotocromică

Cerneală care își schimbă culoarea datorită luminii (lumina soarelui, UV). Kg Preț la cerere

    Cerneală
    termocromică 

Cerneală care își schimbă culoarea datorită temperaturii Kg Preț la cerere

    Cerneala 
    odorizantă

Cerneală care oferă un miros gradual la frecare. Kg Preț la cerere

    Cerneluri
    iridiscente și 
    metalice

Cerneală cu efect optic și o strălucire ce nu se poate reproduce cu scanare sau 
fotocopiere. Are un efect perlat, sidefat.

Kg Preț la cerere

    Cerneluri reactive  
    antifalsificare

Din această clasă de cerneluri fac parte:
- cernelurile solvent reactive: se dizolvă sau se deteriorează în contact cu solvenţi 
(ex. acetonă, etanol sau white spirt)
- cernelurile Erasol: se disipează imediat la orice acţiune de ștergere de pe tipăritură
- cernelurile SEL: sunt o combinaţie între cele reactive pe solvent și cele anti-ștergere. 
Rezistă la supratipărire cu imprimantă laser.
- cerneluri dizolvabile în apă: își schimbă culoarea, se șterg sau chiar dispar la contactul 
tiparului cu apa sau soluţiile apoase
- cerneluri reactive la decoloranţi: substratul tipărit cu această cerneală invizibilă devine 
maro când intră în contact cu soluţia decolorantă.

Kg Preț la cerere

    Cerneluri 
    rezistente laser

Cerneală formulată pentru tiparul în modul continuu, rezistentă la supratipărire cu 
imprimantă laser.

Kg Preț la cerere

    Cerneală răzuibilă
Cerneală pe bază de apă sau UV, ea se poate răzui ușor de pe substrat supralăcuit în 
prealabil cu lac UV, lac care protejează tiparul și permite răzuirea ușoară a cernelii.

Kg Preț la cerere

    Cerneala 
    desensitising

Cerneală cu proprietate de dezactivare a transferului de pe o coală pe alta a copiei. Kg Preț la cerere

    Cerneluri invizibile  
Aceste cerneluri sunt invizibile la lumina naturală iar sub diferite spectre UV (254 nm, 
366 nm) ele devin colorate, în diverse nuanţe.

Kg Preț la cerere

    Cerneluri reactive 
În această categorie de cerneluri se încadrează cernelurile penetrante, cernelurile 
fluorescente și cernelurile magnetice.

Kg Preț la cerere

    Cerneluri speciale
    de numerotare

Cerneală pe bază de apă sau UV, ea se poate răzui ușor de pe substrat supralăcuit în 
prealabil cu lac UV, lac care protejează tiparul și permite răzuirea ușoară a cernelii.

Kg Preț la cerere

Cerneluri de securitate

   Produs Detalii produs U.M. Preț €/U.M.

    Novacoat 9911 Lac offset lucios. Ambalaj de 2,5 kg Kg 10,50

    Novacoat 4060 Lac offset mat. Ambalaj de 2,5 kg Kg 13,50

Lacuri offset pentru supratipar
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   PRODUCĂTOR FILINT GROUP, ECKART GMBH, SAKATA INX ȘI ULTRACHEM

   Produs Detalii produs U.M. Preț €/U.M.

    Ultraking 
    PLAS XTN

Cerneală cu uscare UV, recomandată pentru substraturi neabsorbante: PP, PE, 
PVC, precum și pentru hârtie sau carton. Cerneala prezintă o pigmentaţie ridicată, 
fixare rapidă pe substrat, rezistenţă mare la frecare și zgâriere. Nu conţine ITX și 
Benzofenonă.  

Kg

C 23,80

M 23,80

Y 23,80

K 19,60

    Cerneală offset UV
    Silver Unipak 877

Cerneală metalizată argint PMS 877 cu uscare în UV, recomandată pentru substraturi 
neabsorbante: PP, PE, PVC, precum și pentru hârtie sau carton. Cerneala prezintă o 
pigmentaţie ridicată de argint. Strălucirea metalică este mult influențată de substrat și 
de lăcuirea ulterioară.

Kg 39,00

    Cerneală offset UV 
    Gold Unipak
    871-876

Cerneală metalizată aur cu uscare în UV, cuprinde nuanțele între PMS 871-876, reco-
mandată pentru substraturi neabsorbante: PP, PE, PVC precum și pentru hârtie sau 
carton. Cerneala prezintă o pigmentaţie ridicată de aur. Strălucirea metalică este mult 
influențată de substrat și de lăcuirea ulterioară.

Kg 45,00

    Cerneală INXCure    
    Web Process

Cerneală offset cu uscare UV, formulată pentru a adera pe suporturi neabsorbante, 
precum și pe hârtie cretată și necretată sau carton. Se poate supratipări cu laser și 
se poate trata cu folie la cald. Are tack-ul scurt, din acest motiv se poate utiliza pe 
mașini cu viteze mari de tipărire. Nu conține substanțe volatile și nici benzofenona. 
Se poate lăcui in-line cu lac pe bază de dispersie apoasă precum și cu lacuri UV.

Kg

C 22,00

M 22,00

Y 22,00

K 20,20

Cerneluri UV 

   PRODUCĂTOR FILINT GROUP

   Produs Detalii produs U.M. Preț €/U.M.

    EuroStar
    News ink

Divizia de cerneluri rotative a celor de la Flint Group este liderul din Europa între 
producătorii de cerneală pentru rotative. Pentru a satisface cerințele diversificate ale 
domeniului, oferim soluții pentru fiecare situație în parte, indiferent de vâscozitatea 
sau tipul de poziționare a cuțitului față de jgheabul de cerneală (intensitatea culorii, 
fixare, viteză de tipărire, rezistență la frecare etc.). Ambalaj de 25, 200 și 900 kg.

Kg

C 5,85

M 5,85

Y 5,85

K 2,19

   PRODUCĂTOR FILINT GROUP

   Produs Detalii produs U.M. Preț €/U.M.

    Premoterm

În portofoliul nostru se găsesc cerneluri pentru suporturi LVC, SC, newsprint, serii 
speciale cu rezistență mare la frecare și culori spot, precum și auxiliare necesare cum 
ar fi silicon, soluții de umezire speciale, soluții de spălare complementare cernelurilor 
noastre heatset. Ambalaj de 25, 200 și 1000 kg.

Kg

C 4,40

M 4,40

Y 4,40

K 3,20

Cerneluri tipografice pentru mașini rotative
Cerneluri pentru mașini rotative Coldset

Cerneluri pentru mașini rotative Heatset
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   Produs Detalii produs U.M. Preț €/U.M.

    Suprem Varn
Aditiv pentru reglarea PH-ului apei de umezire a mașinilor de tipar offset cu alimenta-
re în coală. Se adaugă până la obținerea valorii PH-ului între 4,8 - 5,5. Este recoman-
dat atunci când se folosește apa cu duritate sub 15 grade germane.

Litru 3,80

    Suprem 250 Varn
Aditiv pentru reglarea PH-ului apei de umezire a mașinilor de tipar offset cu alimenta-
re în coală. Se adaugă până la obținerea valorii PH-ului între 4,8-5,5. Este recoman-
dat atunci când se folosește apa cu duritate peste 15 grade germane.

Litru 3,80

    FountMax 

    Blue 30.50 Pro T

Aditiv pentru reglarea PH-ului apei de umezire standard, utilizabil la mașinile de tipar 
offset în coală. Dozaj  2-3% pentru obținerea valorii PH-ului între 4,8 - 5,2. Se reco-
mandă utilizarea IPA în dozaj de 8-12%.  Recomandat pentru toate tipurile de apă. 
Adecvat pentru plăcile fără developare. 

Litru 6,20

    FountMax 

    Blue 30.11

Aditiv pentru reglarea PH-ului apei de umezire a mașinilor de tipar offset cu alimen-
tare în coală. Se adaugă până la obținerea valorii PH-ului între 4,8 - 5,2. Adecvat 
pentru utilizare în tipar convențional și UV.

Litru 4,30

    FountMax 

    Blue 30.30 AF

Aditiv pentru reglarea PH-ului apei de umezire a mașinilor de tipar offset cu alimen-
tare în coală. Recomandat și la masinile de tipar H-UV Komori cu utilizare de până la 
5% IPA. Se adaugă până la obținerea valorii PH-ului între 4,8 - 5,2. 

Litru 4,30

    Hydrofast GH 303;

    313; 312 CTP

Întreaga gamă de adaosuri de apă de la Flint Group, recomandate pentru cernelurile 
Flint și nu numai. Adaosuri de apă de umezire pentru sisteme cu alcool și sisteme 
convenționale. Disponibil pentru toate tipurile de apă.

Litru 3,90

    Media 

    Fount-T Varn

Aditiv pentru reglarea PH-ului apei de umezire de la mașinile rotative Coldset cu 
sistemele de umezire turbo. Compatibil cu plăcile CtP. Se adaugă până la obținerea 
valorii PH-ului între 5,0 - 5,5 în funcție de apa folosită.

Litru 3,90

    Journal Fount 

    SEWD Varn

Aditiv pentru reglarea PH-ului apei de umezire a mașinilor rotative Coldset cu sistem 
de umezire cu perii si spray. Compatibile cu placile CtP. Se adaugă până la obținerea 
valorii PH-ului între 5,0 - 5,5 în funcție de apa folosită.

Litru 3,90

    Sun-Day 

    Fount Varn
Aditiv pentru reglarea PH-ului apei de umezire a mașinilor rotative Heatset. Se 
adaugă până la obținerea valorii PH-ului între 5,0 - 5,5 în funcție de apa folosită.

Litru 3,90

    Elite fount Varn
Aditiv pentru reglarea PH-ului apei de umezire a mașinilor rotative Heatset. Se 
adaugă până la obținerea valorii PH-ului între 5,0 - 5,5 în funcție de apa folosită.

Litru 3,90

    Hydroweb 

    AFS 606
Aditiv pentru reglarea PH-ului apei de umezire a mașinilor rotative Heatset. Se 
adaugă până la obținerea valorii PH-ului între 5,0 - 5,5 în funcție de apa folosită.

Litru 3,90

    Alcool 

    izopropilic (IPA)
Se utilizează pentru scăderea tensiunii superficiale. Puritate 99,9%. Litru Preț la cerere

    Antispumant 

    Antifoam

    Producator: Day

Se utilizează împotriva formării spumei în sistemul de umezire. Litru 9,50

    Aquadot 250010

    Producator: Vegra
Soluţie de creștere a durităţii apei. Litru 5,90

Aditivi pentru apa de umezire
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   Produs Detalii produs U.M. Preț €/U.M.

    Pudră anticopiativă 

    VARN seria R

Pudră anticopiativă seria R (regular) pentru rezultate optime. Este recomandată de Day 
International pentru tipărituri în mai multe culori, realizate în mai multe treceri, lăcuiri 
ulterioare și laminare. Tipuri R20-30; R30-40 si R40-60.

Kg 8,20

    Pudră anticopiativă

    VARN seria C

Pudră anticopiativă seria C (coated). Este o pudră cu granule acoperite cu un agent de 
alunecare, cu proprietate hidrofobă. Astfel, ea se înglobează în cerneală și crește rezis-
tența la copiere. Alegerea mărimii granulației se face în fucție de gramaj și înălțimea stivei 
de la eliminare. Tipuri C20-30; C30-40 si C40-60.

Kg 8,20

    Sicativ cerneală 

    Graf-O-Sicc

    Producător: Vegra

Se amestecă în cerneala din jgheab în procent de 2-3%. Crește rezistența la frecare și 
grăbește uscarea.

650 g 13,50

    Ulei de in

    Producător: 

    Flint Group

Diluant cerneală tipografică. Se utilizează la scăderea vâscozității cernelii. Kg 15,90

    Spray antiuscare

    (antiskin) 
Îngreunează uscarea cernelii în jgheab si pe valuri în timpul staționării pe o durată mai 
îndelungată.

Spray 
400 ml

7,60

    Spray antistatic Spray antistatic pentru părtile componente ale mașinilor din tipografie.
Spray 
400 ml

7,60

    Spray siliconic Spray universal siliconic. 
Spray 
400 ml

9,00

    Pastă de tipar 

    Color Thix

    Producător: Vegra

Se folosește pentru scăderea aderenței cernelii și la atenuarea smulgerii suportului în 
momentul imprimării. Utilizare: se adaugăa 3-10% în cerneală. 

435 g 9,90

    Pur-O-Past

    Producător: Vegra
Se folosește la curățarea valurilor de cerneală de reziduurile de pigment rămase, sau la 
spălare atunci când se trece de la o culoare închisă la una deschisă.

Kg 16,00

    Walzenreiniger    

    6001

    Producător: 

    Flint Group

Pastă de curăţat și recondiţionat valurile de cauciuc ale mașinilor de tipărit offset. Utilizată 
la spălare atunci când se trece de la o culoare închisă la una deschisă. Curăţă în profun-
zime și îndepărtează depunerile de calcar din valuri, provenite din hârtie și apa de umezire. 

950 g 13,90

    Sicativ cerneală

    Ecodry

    Producător: 

    Pressmax

Se utilizează în apa de umezire. Se adaugă maxim 3%.
Litru 21,90

    Șpaclu tipografic Set 4 culori (4 bucăți) Set 22,50

    No Stop

    Producător: MGF.
Soluție pentru asigurarea ungerii valurilor de cauciuc a grupurilor de tipar care merg în gol 
(fără cerneală). Scade aderența acestora, crescând viața valurilor. 

Litru 11,00

    Calcium Deglazer

    Producător: Varn.

Această soluție îndepărtează cu succes depunerile de calciu de pe suprafețele valurilor 
de cauciuc și cauciuc provenite din hârtiile superfinisate și finisate cu cretă. Se utilizează 
spălând valurile cu ea 5-10 min., după curățarea acestora de cerneală. 

Litru 7,50

Materiale auxiliare pentru mașini offset cu alimentare în coală
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   Produs Detalii produs U.M. Preț €/U.M.

    Emulsie siliconică Varn           
    Pro Web Gold Plus

Conținut solid de 26%. Kg 3,00

    Emulsie siliconică Varn       
    Pro Web Platinum Plus

Conținut solid de 32%. Kg 4,00

    Emulsie siliconică Varn        
    Pro Web Titanium Plus

Conținut solid de 50%. Kg 5,00

Materiale auxiliare pentru mașini rotative Heatset

   Produs Detalii produs U.M. Preț €/U.M.

    Day International

    0036/0056/3610/3000
Grosime 1,35 mm; 1,70mm; 1,95mm. Disponibil în trei și 4 straturi compresibile. m2 83,00

    Cauciuc lăcuire Selectiv 

    (decupabil) Superstrip  
Grosime 1,35 mm și 1,95 mm. Suport care menține structura de rezistență a 
cauciucului după decuparea modelului ce urmează a fi lăcuit.

m2 116,63

    Cauciuc cu ștangă pentru     

    mașini cu alimentare 

    in coala

    Day 0036/0056/3610/3000

Grosimi disponibile: 1,70 mm și 1,95 mm.
*Se aduce pe bază de comandă. Putem livra orice tip de cauciuc cu ștangă. 
La prețul cauciucului se adauga pretul șinelor.

Bucată Preț la cerere

    Cauciuc cu ștangă pentru    

    mașini rotative

    Day 5700/5300/8894/8897

Grosimi disponibile: 1,70 mm și 1,95 mm
*Se aduce pe bază de comandă. Putem livra orice tip de cauciuc cu ștangă special 
conceput pentru mașinile rotative. La prețul cauciucului se adaugă prețul șinelor.

Bucată Preț la cerere

    HS Formula 

    Producator: MGF
Grosime 1,95 mm. Disponibil în 4 straturi compresibile. Bucată 83,00

    Cauciuc autoadeziv 

    Sticky Back
Grosimi disponibile: 1,05 mm, 1,70 mm și 1,95 mm. m2 120,55

    Subașternut cauciucat

    (subcauciuc)
Grosime disponibilă 1 mm. Se folosește ca și material de calibrare. m2 52,00

    Rubber Lift

    Producător: Vegra
Soluție de reparat cauciucul. Umflă temporar zonele călcate. 125 ml 12,60

    Rubber recover

    Producător: MGF
Soluție de reparat cauciucul. Umflă temporar zonele călcate. 250 ml 15,25

   PRODUCĂTOR DAY INTERNATIONAL

   Produs Detalii produs U.M. Preț €/U.M.

    Ultrared UV 4100
Grosime 1,96mm. Este un cauciuc compresibil EPDM de ultimă generație. 
Reduce depunerea cernelii pe cauciuc și umflarea ei. Ușor de curățat. Redă fidel 
punctul de raster.

m2 105,75

    Duco UV Compressible
Grosimi disponibile:  1,70mm și 1,96 mm. Este un cauciuc compresibil EPDM, 
cu resistență mărită la umflare. Ușor de curățat. Redă fidel punctul de raster. 
Asigură o durabilitate îndelungată.

m2 133,25

Cauciucuri tipografice
Cauciucuri offset și solutii auxiliare

Cauciucuri UV
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   PRODUCĂTOR PAVAN

   Produs Grosime (mm) Culoare Lățime (mm) U.M. Preț €/U.M.

    Carton 

    de calibrare

0,10

Bej
Maro
Verde

Portocaliu
Galben
Albastru

1270 m2

1,43

0,15 2,20

0,20 2,27

0,25 3,85

0,30 4,73

0,40 6,16

   PRODUCĂTOR POLIPACK

   Produs Grosime (mm) Lățime (mm) U.M. Preț €/U.M.

    Folie autoadezivă de calibrare

0,10

1300 m2

12,10

0,14 13,00

0,16 14,00

0,20 15,40

0,25 23,10

0,30 26,40

0,40 36,30

Materiale de calibrare

*În baza unei comenzi ferme putem aduce carton calibrat tăiat la format.

*În baza unei comenzi ferme putem aduce carton calibrat tăiat la format.
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   Produs Detalii produs U.M. Preț €/U.M.

    Washmax 40.30 MI

    Producător: 

    Pressmax-Fuji

Soluție de spălat pentru sistemele cu spălare manuală și automată. Punct de aprindere 
42˚C. Grad de evaporare medie, miscibil cu apa. 
Recomandat pentru cernelurile convenționale pentru mașinile de tipar cu alimentare în 
coală, mașinile rotative Coldest. Ambalaj de 25, 200 și 1000 litri.

Litru 3,20

    Primula Wash

    Producător: 

    Day International

Soluție de spălat pentru sistemele cu spălare automată. Punct de aprindere >65˚C. 
Produs certificat FOGRA. Ambalaj de 25 sau 200 litri.

Litru 5,50

    System Cleaner

    Producător: MGF
Soluție de curățat traiectul apei de umezire, sterilizează și curăță micro-organismele din 
sistemul de recirculare a apei. Ambalaj de 25 sau 200 litri.

Litru 24,00

    WASHMAX 

    UVC 100.01

    Producător: 

    Pressmax-Fuji

Soluție de spălat cauciucul și rolele de cauciuc din NBR și EPDM. Pentru spalare au-
tomată și manuală. Certificată Fogra, compatibilă atât cu cerneluri convenționale cât și 
cerneluri UV. Punct de aprindere 98˚C, evaporare lentă. Nu afectează plăcile CtP. Miros 
redus, culoare galben deschis. Ambalaj de 25, 200 și 1000 litri.

Litru 6,90

    WASHMAX 

    60.65 MI

    Producător: 

    Pressmax-Fuji

Soluție de spălat cu cel mai înalt grad de putere de spălare, indicată pentru uz automat 
și manual, miscibilă cu apa. Pentru mașini de tipar cu alimentare în coală și mașini 
rotative Coldset. Punct de aprindere >62˚C. Certificată FOGRA. Nu afectează plăcile 
CtP. Miros redus, culoare galben deschis. Ambalaj de 25, 200 si 1000 litri.

Litru 4,50

    WASHMAX 

    60.10 MI

    Producător: 

    Pressmax-Fuji

Soluție de spălat indicată pentru uz automat și manual, miscibilă cu apa. Recomandată 
pentru mașini de tipar cu alimentare în coală și mașini rotative Coldset și Heatset. 
Punct de aprindere >64˚C. Certificată FOGRA. Nu afectează plăcile CTP. Miros redus, 
culoare galben deschis. Ambalaj de 25, 200 si 1000 litri.

Litru 4,50

    MRC

    Producător: Varn

Soluţie de degresare puternică, ideală pentru valurile de umezire din cauciuc unde este 
necesară o evaporare rapidă. Este un produs universal de curăţare în profunzime pentru 
valurile de cauciuc ale mașinilor de tipărit sau în pre-press. 

Litru 6,75

    XtraMax Revival    

    Wash R 70
Soluție de spălat și revitalizat rolele și cauciucul. Evaporare rapidă! Utilizare manuală. 
Cauciucul reprimește efectul catifelat

Litru 6,50

    XtraMax Revival  

    Wash R 73
Soluție de spălat și revitalizat rolele și cauciucul. Evaporare medie! Utilizare manuală. 
Cauciucul reprimește efectul catifelat

Litru 6.50

    V60Plus

    Producător: Varn

Soluție de spălat indicată pentru uz automat și manual, fără substanțe aromatice, de 
categoria a 3-a, pentru mașini de tipar cu alimentare în coală. Punct de aprindere >60˚C. 
Certificata FOGRA. Nu afectează placile CtP, miros scăzut, culoare galben deschis. 

Litru 3,90

    UV Wash

    Producător: Varn.                                                                                  

Soluție de spălat cerneluri UV indicată pentru uz automat si manual, fără substanțe 
aromatice, de categoria a 3-a, pentru mașini de tipar cu alimentare in coala. Punct de 
aprindere >80  °C. Certificata OEM. Nu afectează placile CtP. Miros redus, incolora. 
Ambalaj de 25 sau 200 litri. A nu se utiliza pentru spalarea cernelurilor conventionale!

Litru 7,20

   Produs Detalii produs U.M. Preț €/U.M.

   Prepac Baldwin
Țesut umed pentru spălarea automată a mașinii de tipar. Dimensiuni disponibile în 
funcție de mașina de tipar.

Rolă Preț la cerere

    Webril Du Pont Țesut uscat pentru spălarea mașinii de tipar. Rolă Preț la cerere

Soluții de spălare

Țesuturi de spălare
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    Produs
Circumferința valt 

(mm)
Diametru valț Ømm U.M. Preț €/U.M.

    VR bumbac
    Ciorapi de umezire 
    din fibre de bumbac,
    tratați chimic pentru 
    a nu lăsa scame

100 – 80 31 – 25 m.l. 8,47

120 – 90 33 – 28 m.l. 8,72

140 – 120 44 – 38 m.l. 8,94

160 – 130 51 – 41 m.l. 9,14

190 – 160 60 – 51 m.l. 9,65

210 – 180 67 – 57 m.l. 10,10

240 – 210 71 – 67 m.l. 10,91

260 – 220 76 – 71 m.l. 12,00

380 - 240 90 - 76 m.l. 12,74

310 - 260 98 - 81 m.l. 14,06

    Produs Diametru valț Ømm U.M. Preț €/U.M.

    EL elastic (Pentru ductorul de apă)
    Ciorapi de umezire elastici pentru ductor de apă
    din fibre de bumbac.

38 – 50 m.l. 7,08

50 – 60 m.l. 7,27

60 – 70 m.l. 7,68

70 – 80 m.l. 7,98

80 – 90 m.l. 8,33

80 – 100 m.l. 8,40

90 – 100 m.l. 8,40

100 – 100 m.l. 8,82

* Produsele de mai sus se aduc numai în baza unei comenzi ferme.

**Cantitate minimă de comandă: rola de 15 sau 20 m. 

    Produs
Circumferința valt 

(mm)
Diametru valț 

Ømm
U.M. Preț €/U.M.

    RVS sintetic

    Ciorapi de umezire

    retractabili 

    din fibre sintetice, 

    nu lasă scame,

    durată ridicată 

    de folosință

100 – 80 31 – 25 m.l. 8,64

120 – 90 33 – 28 m.l. 9,83

150 – 120 48 – 38 m.l. 10,85

160 – 130 51 – 41 m.l. 11,28

200 – 160 64 – 51 m.l. 12,78

220 – 180 70 – 57 m.l. 13,00

240 – 180 71 – 63 m.l. 13,36

280 – 240 90 – 76 m.l. 14,98

300 - 260 95 - 82 m.l. 16,00

Ciorapi de umezire





Consumabile pentru tipar flexo
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   Produs Detalii produs U.M. Preț €/U.M.

  Flenex FW-A
   (analog)

Placă flexo cu developare în apă și expunere analogică. Beneficiile majore sunt: 
reducerea timpului total de procesare sub 40 minute, datorită compoziției de cauciuc, o 
rată de transfer de cerneală mult mai ridicată respectiv realizarea punctului de rastru plat 
(flat top dot). Grosimi disponibile: 1.14 mm; 1.70 mm; 2.54 mm; 2.84 mm;

m2 120,00

    Flenex FW-L
    (digital)

Pentru proofuri de calitate ridicată. Greutate 240 g/m², suprafaţă semilucioasă 
cu grad ridicat de alb. Uscare foarte rapidă, suprafaţă strălucitoare, redarea zonelor 
cu fineţe ridicată.

m2 120,00

   PRODUCĂTOR LOHMANN

   Produs Detalii produs
Lățime 

x Lungime
Preț €/U.M.

    DuploFLEX Fol 
    (grosime 0,10 mm)

Bandă dublu adezivă pentru montarea clișeelor flexo. Suport PVC, 
colorat pentru identificare ușoară, cu adeziv din cauciuc sintetic care 
oferă o priză iniţial ridicată și stabilitate pe tot cursul procesului de tipar. 
Demontare ușoară

310 mm x 10 m 13,50

    DuploFLEX Fol 
    (grosime 0,15 mm)

310 mm x 5 m 15,00

    DuploFLEX Fol 
    (grosime 0,20 mm) 

300 mm x 5 m 19,00

    DuploFLEX Fol 
    (grosime 0,30 mm) 

310 mm x 5 m 21,00

    DuploCOLL 918 
    (grosime 1 mm)

Suport compresibil alb, special destinat pentru montarea oglinzilor (liner 
albastru)

La cerere x 50 m 11,25

    DuploCOLL 319
Suport PVC transparent. Alternativă mai subţire pentru DC 377. Utilizat la 
lipirea hârtiei, carton lăcuit/plastifiat cu gramaj de până la 120 gr/m2.

La cerere x 50 m 7,50

    DuploCOLL 377
Adeziv acrilic puternic pe suport transparent (liner roșu) utilizat la lipirea 
suporturilor lăcuite și/sau plastifiate.

La cerere x 50 m 12,50

    DuploCOLL 431 tex Suport textil. Poate fi utilizat pentru lipit mochete și materiale textile. La cerere x 50 m 8,50

    Unilock 810
Suport de hârtie cu adeziv de acrilat modificat, pentru aplicaţii universale 
de legătorie.

La cerere x 50 m 4,20

    DuploCOLL 5110   
   (grosime 1 mm)

Suport compresibil alb, cu adeziv acrilic și liner galben din PE. 
Poate fi utilizat în industria signalistică.

La cerere x 25 m 10,50

    DuploCOLL 5120
   (grosime 2 mm)

Suport compresibil alb, cu adeziv acrilic și liner galben din PE. 
Poate fi utilizat în industria signalistică.

La cerere x 25 m 12,50

    DuploFLEX  seria 3 Suport compresibil cu adeziv acrilic pentru tipar flexo de bandă îngustă. 310 mm x 10 m 29,00

    DuploFLEX  seria 4 Suport compresibil cu adeziv acrilic pentru tipar flexo de bandă îngustă. 300mm x 10m 27,00

    DuploFLEX  seria 5 Suport compresibil cu adeziv acrilic pentru tipar flexo de bandă largă.
300, 457, 620 mm 

x 10 m
25,00

Plăci flexo Flenex

Benzi dublu adezive pentru montarea clișeelor flexografice
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   PRODUCĂTOR SAKATA INX / RUCO / ECKART GMBH

   Produs Detalii produs U.M. Preț €/U.M.

    Cerneală flexo 
    INXFlex Euro, LM
    Producator: 
    Sakata INX

Cerneală UV flexo pentru imprimarea etichetelor autoadezive și a amba-
lajelor flexibile, pe hârtie, folii PP, PE, PVC, PET, tratate Corona în preal-
abil. Nu conține ITX, benzofenonă, 4-metil-benzofenonă și nici silicon. 
Este o cerneală cu migrare redusă, certificată de Nestle și alte organisme 
abilitate în acest sens. Vâscozitatea redusă îi conferă o tipărire bună.

Kg 21,55

    900UV 1452
    Opaque White
    Producator: 
    Ruco

Cerneală UV flexo alb acoperitor, cu putere mare de acoperire. Se poate 
aplica și în tipar rotary screen. Poate tipări pe hârtie, carton, folii PP, PE, 
PVC, PET, tratate Corona în prealabil. Nu conține silicon și nici compo-
nente toxice sau solvent. Se poate supratipări ușor și aplica hot-foil.

Kg 14,20

    Cerneala flexo UV 
    Rotostar 66 Argint 877
    Producator:
    Eckart GMBH

Cerneală UV flexo de nuanță argintie, monocomponent stabilă, fără 
solvent în compoziție. Poate tipări pe hârtie, carton și pe toate tipurile de 
folii tratate Corona în prealabil. Cerneala oferă un luciu metalic ridicat și 
cu rezistentă bună la frecare, printabilitate excelentă.

Kg 45,00

    Cerneala flexo UV
    Rotostar 66 Aur 873
    Producator: 
    Eckart GMBH

Cerneala UV flexo de nuanta aurie PMS 873, monocomponent stabilă, 
fără solvent în compoziție. Poate tipări pe hârtie, carton și pe toate 
tipurile de folii tratate Corona în prealabil. Cerneala oferă un luciu metalic 
ridicat și cu rezistență bună la frecare, printabilitate excelentă.

Kg 52,00

Cerneluri UV flexo
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Lacuri tipografice
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   PRODUCĂTOR WEILBURGER GRAPHICS

   Produs
Cod 

produs
Detalii produs U.M. Preț 

€/U.M.

    Senolith WL 
    Gloss Coating 

350260
Aplicare in-line sau pe tipar uscat, cu rezultate bune de luciu. Mod de 
depunere: mașini de lăcuit, grup lăcuire. Suport carton, hârtie. 

Kg 2,30

    Senolith WL
    Gloss Double Sided

350422
Aplicare in-line sau pe tipar uscat, cu rezultate bune de luciu. Mod de 
depunere: mașini de lăcuit, grup lăcuire, faţă/verso. Suport carton, 
hârtie >150gr/m². 

Kg 2,80

    Senolith WL 
    Lable Coating Glossy

350015
Mod de depunere: mașini de lăcuit, grup lăcuire. Recomandat pentru 
lăcuire pe o față. Suport carton, hârtie, hârtie metalizată și hârtie de 
etichete ≥65 gr/m². 

Kg 3,20

    Senolith WL 
    High Gloss Coating

350090
Aplicare in-line sau pe tipar uscat, cu rezultate foarte bune de luciu. Mod 
de depunere: mașini de lăcuit, grup lăcuire. Suport carton, hârtie. 

Kg 2,80

    Senolith WL 
    Matt Coating

350350
Aplicare in-line sau pe tipar uscat, cu rezultate foarte bune pe mașinile 
de lăcuit cu ductor. Recomandat pentru ambalaje alimentare, certificat 
ISEGA.  

Kg 3,20

    Senolith WL 
    Ink Duct Gloss 
    Varnish

355006
Depunere din jgheabul de cerneluire ale mașinilor offset. Suport carton, 
hârtie >100gr. Vâscozitate 300 sec/D4/20  °C. Depunere 1-2 gr/m².  

Kg 6,80

    Senolith WL Label 350179
Lac lucios transparent recomandat pentru lăcuirea hârtiei de etichete 
precum și a diverselor materiale sintetice precum PE, PP, PS, etc. 
Vâscozitate 38 sec/D4/20°C. 

Kg 3,30

    Senolith WL 
    Super High Gloss
    Coating

350800
Aplicare in-line sau pe tipar uscat, cu rezultate foarte bune de luciu. 
Mod de depunere: mașini de lăcuit, grup lăcuire, singură faţă. 
Suport carton, hârtie. 

Kg 3,80

   PRODUCĂTOR HI-TECH COATINGS

   Produs
Cod 

produs
Detalii produs U.M. Preț 

€/U.M.

    Lac lucios W3930
Lac lucios pentru lăcuire față verso. Suport carton, hârtie. 
Vâscozitate 40, 45, 50, 60 sec/D4/20°C. 

Kg 2,80

    Lac super lucios W3901
Lac super lucios pentru lăcuire pe o față. Suport carton, hârtie. 
Vâscozitate 40-45 sec/D4/20°C. 

Kg 3,80

    Lac mat W5302
Lac mat pentru lăcuire față/verso. Suport carton, hârtie. 
Vâscozitate 48-53 sec/D4/20°C. 

Kg 3,20

    Lac lucios 5975
Lac lucios pentru hârtie și carton, lăcuire față/verso. Miros scăzut. Se 
pretează pentru ambalaje alimentare, ambalaje de medicamente și 
ambalaje de cosmetice. Vâscozitate 45 sec/D4/20°C.

Kg 2,60

   PRODUCĂTOR VEGRA

   Produs
Cod 

produs
Detalii produs U.M. Preț 

€/U.M.

    Lac super lucios VP9756
Lac super lucios pentru lăcuire pe o față. Suport carton și hârtie, se 
poate lăcui umed pe umed. Vâscozitate 40 sec/D4/20°C. 

Kg 3,45

Lacuri dispersie apoasă de supratipărite (IR)
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   PRODUCĂTOR WEILBURGER GRAPHICS

   Produs
Cod 

produs
Detalii produs U.M. Preț 

€/U.M.

    Senolith UV
    Foil Blockable 
    & gluable

360100
Aplicare din jgheabul de apă al mașinilor offset, mașini de lăcuit. Luciu 
excelent, poleire ușoară, lipire ușoară, transparență ridicată și miros 
scăzut.  Vâscozitate 80 sec/D4/20°C. 

Kg 8,50

    Senolith UV
    Excellent Gloss

360550
Mod de depunere: mașini de lăcuit, grup lăcuire. Suport carton, hârtie 
cretată și necretată. Luciu excelent, transparență mare, miros scăzut. 
Vâscozitate 70 sec/D4/20°C. 

Kg 6,80

    Senolith UV
    Matt Coating

360026
Mod de depunere: mașini de lăcuit, grup lăcuire preferabil dr. blade, 
unități lăcuire flexo. Suport carton, hârtie cretat și necretat, folie PE și PP. 
Vâscozitate 40 sec/D4/20°C. 

Kg 15,20

    Senolith UV
    Gloss Varnish

360143
Lac pentru jgheabul de cerneluire. Suport carton, hârtie >150gr/m². 
Vâscozitate 310 sec/D4/20°C. 

Kg 12,00

    Senolith UV
    Flexo Lacquer

1-26/023A
Lac pentru aplicații flexo. Suport carton, hârtie, etichete, in-mould labels, 
PE\ PP tratat corona, PVC. Vâscozitate 35 sec/D4/20°C. 

Kg 8,20

   PRODUCĂTOR WEILBURGER GRAPHICS

   Produs
Cod 

produs
Detalii produs U.M. Preț 

€/U.M.

    Senolith WL Primer 350467
Închiderea porilor cartoanelor de slabă calitate. 
Vâscozitate 43sec/D4/20°C. 

Kg 3,50

    Senolith WL Blister 359509 Aplicație pentru ambalajele de tip blister. Vâscozitate 43sec/D4/20°C. Kg 6,50

    Senolith WL Barrier 350023
Barieră protectoare împotriva umezelii, grăsimii, uleiuri. Vâscozitate 48 
sec/D4/20°C. 

Kg 6,90

    Senolith  Hybride 

    Satin Matt Coating 355400
Lac mat satinat. Se obține efect brilliant în combinație cu SENOLITH UV 
HYBRID EFFECT LACQUER 360053.

Kg 15,40

   PRODUCĂTOR HI-TECH COATINGS

   Produs
Cod 

produs
Detalii produs U.M. Preț 

€/U.M.

    Lac lucios Hi-Cure 8580
Lac super lucios cu uscare UV. Miros scăzut. Poate fi utilizat pentru 
ambalaje alimentare. Nu se pretează pentru lipire și aplicare folio. 
Vâscozitate 80 sec/D4/25°C. 

Kg 8,20

    Lac lucios Hi-Cure 8568 
ac lucios cu uscare UV. Recomandat pentru etichete, rezistență mare la 
chimicale agresive. Vâscozitate 90 sec/D4/25°C. 

Kg 8,20

    Lac lucios Hi-Cure U5200
Lac lucios pentru lăcuire prin procedeu serigrafic. Miros scăzut. Nu se 
pretează pentru lipire și aplicare folio. Poate fi folosit și pentru ambalaje 
alimentare (contact indirect). Vâscozitate 55 sec/D4/25°C. 

Kg 8,20

Lacuri cu polimerizare în ultraviolet (UV)

Lacuri pentru aplicații speciale
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   PRODUCĂTOR WEILBURGER GRAPHICS

   Produs
Cod 

produs
Detalii produs U.M. Preț 

€/U.M.

    Senolith WL Retarder 373009
Întârzietor uscare lac dispersie apoasă utilizabil la Senolith WL Ink Duct 
varnish și Senolith WL dispersion varnish.

Kg 12,60

    Senolith WL Cleaner 373023
Soluție spălare lac dispersie apoasă. Miscibilă cu alcool și apă. Lacul 
uscat se îndepărtează mecanic.

Kg 9,30

Auxiliare pentru lacuri



Accesorii și materiale 
pentru legătorie
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   Produs
Cod 

produs
Detalii produs U.M. Preț 

€/U.M.

    Technomelt GA 3635
Termoclei pentru lipirea cotorului. Utilizabil la broșare. Temperatură de 
lucru 160-180°C. Culoare albă. Sistem de aplicare rolă. 

Kg 5,50

    Technomelt GA 3630
Termoclei pentru lipirea cotorului. Utilizabil la broșare. Temperatură de 
lucru 160-180°C. Culoare albă. 

Kg 6,50

    Technomelt EM 415
Termoclei pentru lipire lateral. Temperatură de lucru 160-180°C. Culoare 
albă. Sistem de aplicare disc sau duză. 

Kg 7,00

    Technomelt PS
TACK 
3880

Termoclei pentru lipire lateral. Temperatură de lucru 150-175°C. Culoare 
transparent. Sistem de aplicare disc sau duză. 

Kg 8,80

Termoclei pentru cotor și termoclei pentru lateral

   Produs
Cod 

produs
Detalii produs U.M. Preț 

€/U.M.

    Adhesin

    (AQUENCE FB)
7260

Cașerarea foliilor de polipropilenă tratate sub efect corona sau netratate, 
pe diverse tipuri de hârtie sau cartoane. Lipirea cartoanelor și hârtiilor 
imprimate cu diferite cerneluri, plastifiate sau a hârtiilor cașerate, cu 
suprafeţe cu aderenţă redusă. Etichetarea cu hârtie a suprafeţelor de 
PE sau PP. Fabricarea plicurilor (lipirea ferestrelor din PP, PE, polistiren). 
Recomandăm testarea acestuia în prealabil.

Kg 5,50

    Adhesin

    (AQUENCE ENV)
A 7248

Industria de ambalaje: lipirea hârtiilor și cartoanelor pe linii automate, 
confecţionarea cutiilor pliate și închiderea acestora. Confecţionarea pun-
gilor, pentru cusătură laterală. Aplicarea se poate face cu disc sau valț.

Kg 5,20

    Adhesin

    (AQUENCE GA)
A 7314

Adeziv pe bază de apă pentru lipirea hârtiei, cartonului și a filmului de 
plastic pretratat.

Kg 5,20

    Adhesin

    (AQUENCE ENV)
A 7268

Adeziv pe bază de vinyl-acetat copolymer, utilizabil la lipirea zonală sau 
totală. Aplicarea se poate face cu valţ, disc sau duză.

Kg 4,50

    Adhesin 

    (AQUENCE FB)
A 7237

Adeziv pentru lipirea hârtiei, cartonului tipărit sau netipărit, respectiv lăcuit 
sau nelăcuit pe mașini de lipit cu viteză mare. Aplicabil cu sisteme electro 
pneumatice, disc sau valţ.

Kg 4,50

    Adhesin VP 916H

Adeziv sintetic bazat pe polivinil acetat și polivinil alcool se pretează la 
cașerarea cartonului pe carton ondulat sau micro-ondul.  
Acest produs se aduce doar pe bază de comandă fermă.

Kg
Preț la 
cerere

Adezivi dispersie apoasă

   Produs Detalii produs U.M. Preț 
€/U.M.

    Sârmă de capsat
Sârmă zincată. Grosimi disponibile: 0,50; 0,55; 0,60; 0,70; 0,80; 0,90 mm
Ambalaj: role de 2, 3 sau 15kg

Kg 4,60

Sârmă de legătorie
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   Produs Detalii produs U.M. Preț 
€/U.M.

    3 mm x 11 mm x 1160 mm Roșu Bucată 2,90

    3 mm x 11 mm x 930 mm Roșu Bucată 2,20

    3 mm x 14 mm x 930 mm Roșu Bucată 2,70

    4 mm x 10 mm x 1190 mm Roșu Bucată 3,00

    4 mm x 10 mm x 770 mm Roșu Bucată 2,20

    4 mm x 10 mm x 930 mm Roșu ondulat Bucată 2,40

    4 mm x 13 mm x 1200 mm Roșu Bucată 3,20

    4,5 mm x 10 mm x 1160 mm Roșu Bucată 6,00

    4,5 mm x 10 mm x 1460 mm Gri Bucată 7,80

    4,5 mm x 10 mm x 830 mm Roșu Bucată 3,00

    4,5 mm x 10 mm x 930 mm Roșu Bucată 3,60

    5 mm x 16 mm x 1070 mm Roșu Bucată 7,00

    5 mm x 18 mm x 1080 mm Roșu Bucată 7,50

    5 mm x 18 mm x 1160 mm Roșu Bucată 7,60

    10 mm x 10 mm x 1000 mm Roșu Bucată 7,80

    10 mm x 10 mm x 1070 mm Roșu Bucată 7,70

    10 mm x 10 mm x 1150 mm Alb Bucată 9,40

    10 mm x 10 mm x 1325 mm Roșu Bucată 7,90

    13 mm x 13 mm x 1160 mm Roșu Bucată 5,90

    13 mm x 13 mm x 930 mm Roșu Bucată 5,70

    14 mm x 14 mm x 821 mm Roșu Bucată 7,60

    15 mm x 15 mm x 1160 mm Roșu Bucată 8,00

    15 mm x 15 mm x 830 mm Roșu Bucată 7,80

    16 mm x 16 mm x 1335 mm Roșu Bucată 7,80

    16 mm x 16 mm x 1684 mm Roșu Bucată 9,40

    16 mm x 16 mm x 825 mm Roșu Bucată 6,00

    18 mm x 18 mm x 1100 mm Roșu Bucată 6,50

    18 mm x 18 mm x 820 mm Roșu Bucată 6,10

    18 mm x 18 mm x 850 mm Roșu Bucată 6,10

    19 mm x 19 mm x 1650 mm Roșu Bucată 9,70

    20 mm x 20 mm x 1065 mm Roșu Bucată 9,50

    20 mm x 20 mm x 890 mm Roșu Bucată 9,00

    Spray siliconic  
Asigură alunecarea colilor de hârtie pe suprafața metalică fără 
suflante de aer.

Flacon 9,00

Contracuțite (bețe) și auxiliare pentru ghilotină
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Romulus Vuia 227, Cluj Napoca, 
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w: www.printman.ro
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