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papierowe okleiny introligatorskie

Milskin
Linmaster
Natura
Juta
Kaliko
Bambus
Kora
Koszyk
Natura Plus
Alcantara
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MILSKIN
Okleina papierowa z naniesioną moletą o lakierowanej powierzchni. Charakteryzująca się dobrą wytrzymałością
oraz świetną obróbką introligatorską. Milskin możemy zdobić różnymi technikami druku (ofset, ofset UV,
sitodruk, hotstamping). Okleina ta zajmuje silną pozycję w branży pudełek dekoracyjnych.
Zastosowanie
Eleganckie pudełka składane, introligatorstwo, książki, galanteria papiernicza, eleganckie etykiety
Gramatura
MILSKIN 100 g/m2
Sprzedaż
Okleina sprzedawana jest w arkuszach 102 x 76 cm, pakowanych w ryzach po 200 arkuszy.

EXCELIN i LINMASTER
To silne, wytrzymałe materiały, które dają fantastyczne możliwości dla kreatywnego projektowania pudełek,
materiałów reklamowych. Zakres kolorów łączy w sobie tradycyjną klasykę z gustowną nowoczesnością, jest
rozwiązaniem dla każdego. Materiał podlega całkowitemu recyklingowi.
Zastosowanie
Eleganckie pudełka składane, introligatorstwo, książki, galanteria papiernicza, eleganckie etykiety.
Gramatura
EXCELIN 115 g/m2, LINMASTER 100 g/m2
Sprzedaż
Materiał sprzedawany w arkuszach 102 cm x 76 cm. Pakowany w ryzach po 200 arkuszy.
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NATURA, JUTA, KALICO, BAMBUS, KORA, KOSZYK,
NATURA PLUS oraz ALCANTARA
To linia produktów o naturalnym wyglądzie. Prosty w użyciu materiał pokryciowy, łączy zalety wizualne oraz
dotykowe. Odmienne “naturalne” powierzchnie w szerokiej gamie kolorystycznej, dają niezwykle ogromne
możliwości zastosowania. Poprzez suche tłoczenie na gorąco, można osiągnąć zdumiewające efekty
przebarwienia materiału na naturalnym papierowym podłożu. Seria tych materiałów to przede wszystkim
wyzwanie dla projektantów luksusowych opakowań. Okleiny te posiadają wszystkie cechy, nowoczesnego
produktu. Są ekologiczne oraz posiadają duży wybór, niespotykanych faktur. Nadają się również do zadruku
sitodrukiem, ofsetem, ofsetem UV.
Zastosowanie
Luksusowe opakowania, eleganckie pudełka składane, modele wystawiennicze, materiały reklamowe,
introligatorstwo, książki, galanteria papiernicza
Gramatura
130 g/m2
Sprzedaż
JUTA, KALICO, BAMBUS, KORA, KOSZYK oraz ALCANTARA sprzedawane w arkuszach 102 x 76 cm. Pakowanych
w ryzach po 200 arkuszy.
NATURA, NATURA PLUS sprzedawane w rolach 102 cm x 100 mb.
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PL Firma powstała w 2014 roku. Specjalizacją jest produkcja oraz sprzedaż
materiałów poligraicznych a w szczególności, produktów dla szeroko pojętego
introligatorstwa. Filarem irmy to wysoko wyspecjalizowany personel z branży
poligraicznej oraz włókienniczej z wieloletnim doświadczeniem. Wykorzystując
tą wiedzę, ofertę budujemy na sprawdzonych produktach dobrej jakości,
zarazem zachowując przystępne ceny. Produkty JDR Technik są dostosowane
do potrzeb nowoczesnego introligatorstwa, doskonale się sprawdzają w
powszechnym użytku na najnowocześniejszych maszynach. Konstruując naszą
ofertę nie zapomnieliśmy o klasycznym introligatorstwie, producentach albumów
foto oraz producentach galanterii papierniczej. Dla tej grupy Klientów mamy
specjalnie wyselekcjonowane produkty które stworzone są pod obróbkę ręczną
lub półautomatyczną. Naszą silną stroną jest szybka i fachowa obsługa Klienta.

GB The company was founded in 2014 . We specialize in the manufacturing and
sales of polygraphic materials in particular products for the bookbinding trade.
The pillar of the company is highly qualiied personnel from the polygraphic and
textile industry with years of experience. Using this knowledge, we build an ofer
on proven quality products, at the same time maintaining afordable prices .
Products of JDR Technik are adapted to the needs of modern bookbinding,
it’s ideally suited for universal use on most modern machines. Constructing
our ofer we have not forgotten about classic bookbinding, manufactures of
photo albums and producers of fancy statnionery. For this group of customers
we have specially selected products which are created for manual or semiautomatic processing. Our strong point is the fast and professional customer
service.
D Im Jahr 2014 wurde unsere Unternehmen gegründet. Wir sind spezialisten
in die Herstellung und Druckmaterialien Verkauf, besonders in die ganze
Buchbinderei portolio. Unsere betrieb Pfeiler sint hochspezialisierte Mitarbeiter
in der Druckindustrie und Textil mit langjähriger Erfahrung. Mit diesem Wissen,
bauen wir unserem qualitativ Angebot und hochwertige Produkte mit
erschwinglichen Preisen. JDR-Technik spezialitaten sind auf die Bedürfnisse der
modernen Buchbinderei, ideal für den allgemeinen Gebrauch geeignet ist auf den
meisten Maschinen angepasst. Wenn wir haben Konstruiert unserem Angebot,
haben wir nicht über klassische Buchbinden vergessen, so wie: Fotoalben und
Papierkurzwaren. Für diese Kunden haben wir speziell ausgewählte Produkte,
manuell oder halbautomatisch verarbeitet werden. Unsere Festigkeiten sint die
schnelle und professionelle Kundenbetreuung.
F “La société JDR Technik S.C. a été fondée en 2014. Nous nous spécialisons dans
la fabrication et la vente de matériel d’impression et en particulier les produits
pour la grande reliure. Le pilier de la société est un personnel hautement
spécialisé dans le secteur de l’imprimerie et du textile qui a de nombreuses
années d’expérience.
Nous avons utilisé cette connaissance, dans notre ofre vous trouverez des
produits éprouvés de bonne qualité à un bon prix. Produits techniques JDR
sont adaptés aux besoins de la reliure moderne, parfaitement adapté pour un
usage général sur la plupart des machines. Construire notre ofre, nous avons
pas oublié la reliure classique, fabrique des albums photo et les producteurs
de papier de mercerie. Pour ce groupe de clients, nous avons spécialement
produits qui sont formulés pour la main et semi-automatique sélectionné.
Notre point fort est le service à la clientèle rapide et professionnel.
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