Fantastiska möjligheter med tryck på folie!
Designers, konstnärer och arkitekter efterfrågar lösningar med tryck på
glas. Det gäller säkerhetsglas i inredning, glas till balkonger och räcken,
kök- och badrum samt till möbler. Tekniken med digitalt tryck eller
screentryck på pvb-folie ger helt fantastiska möjligheter!
Fotografier och färgstarkt på glas
När det gäller digitalt tryck på
pvb-folie ger tekniken ett bättre
resultat för fotografier och bilder
med många och starka färger.
Den digitalprintade pvb-folien
lamineras in mellan glasen, på så
vis skyddas trycket mot repor och
yttre påverkan.
Folien och färgerna vi använder är
uv-beständiga och det, i samverkan med de skyddande glasen, ger
en mycket bra färgbeständighet.

Glans på bägge sidor av glaset
Tekniken för screentryck på pvbfolie istället för tryck direkt på
glaset liknar varandra. Även här
är trycket skyddat mot repor och
yttre påverkan, färgen är uvbeständig och blekning är starkt
reducerad. Skillnaden är den att
glasen får en vackrare glans från
båda sidor eftersom färgen är
tryckt på folien mellan glasen. Vi
har möjlighet att erbjuda ett näst
intill obegränsat antal kulörer!

FAKTA:
Forserum Safety Glass AB förvärvade företaget Screen Service AB i
Kalmar i slutet av 2011. Screen Service AB är ett tryckeriföretag, som
har tryck på olika material som sitt specialområde. För FSG AB är det
tryck på pvb-folie för laminering på planglas som är intressant.
Screen Service AB startade 1980 som ett renodlat tryckeri av screentryck, tekniken med pvb-laminat har företaget arbetat med i 20 år.
Verksamheten har nyligen flyttats till Forserum och där kommer
satsningar göras för att ytterligare utveckla området.
Screen Service-personalen kommer under en tid att finnas med som
stöd och bollplank.
– Köpet är en viktig satsning och stämmer väl in i vår långsiktiga strategi, berättar Stefan Johansson, vd på Forserum Safety Glass AB. Vi
vill serva våra kunder ytterligare och bli en mer komplett leverantör.

