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EXCELIN
Seria papierów, oklein introligatorskich od lat doskonale znana na Polskim rynku. Materiał ten zagościł na
dobre w warsztatach introligatorskich u producentów galanterii papierniczej oraz znalazł uznanie wśród
wydawców książek. Zjawisko to sprawiło, że EXELIN stał się jedną z najbardziej rozpoznawanych marek wśród
materiałów introligatorskich. Klienci przede wszystkim ten materiał kojarzą jako mocny wśród dostępnych na
rynku papierów okleinowych. Kolejne ważne aspekty to produkt ekologiczny oraz z certyfikatem FSC.

EXCELIN NATURAL
Uniwersalny papier okleinowy o szerokim spektrum zastosowania. Idealny dla wszystkich prac introligatorskich,
świetnie nadaje się na pudełka ozdobne, teczki, książki, galanterię papierniczą oraz notesy. Gładka powierzchnia
materiału pozwala na osiągnięcie perfekcyjnych efektów tłoczenia z folią, zadruku zarówno offsetem jaki i
offsetem UV oraz sitodrukiem. Idealny materiał dla osób dbających o ekologię. W pełni przetwarzalny, posiada
certyfikat FSC.

Zastosowanie
Eleganckie pudełka, segregatory, okładki książek, kalendarzy oraz notatników. Metki, etykiety, torby prezentowe
, torby transportowe
Dane techniczne
Gramatura 115 g/m2, Okleina sprzedawana w arkuszach 102 x 76 cm ( ryza 200 ark ).. Grubość: ok. 0,18 mm.
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PL Firma powstała w 2014 roku. Specjalizacją jest produkcja oraz sprzedaż
materiałów poligraficznych a w szczególności, produktów dla szeroko pojętego
introligatorstwa. Filarem firmy to wysoko wyspecjalizowany personel z branży
poligraficznej 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 qualified personnel from the polygraphic and
textile industry with years of experience. Using this knowledge, we build an offer
on proven quality products, at the same time maintaining affordable 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 offer 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 portoflio. 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 offre 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 offre, 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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papierowe okleiny introligatorskie

Excelin Natural
Excelin Buckram
Excelin Finelinen
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EXCELIN BUCKRAM
Mocna i trwała okleina introligatorska, posiadająca certyfikat FSC i zgodność z REACH. Produkowana zgodnie
z ISO 140001 z wykorzystaniem mas papierniczych ECF. Excelin Buckram to okleina papierowa .z naniesionym
delikatnym moletem drobnych łezek. Materiał o bardzo rozległym spektrum zastosowań. Okleina spełnia
dzisiejsze wymagania rynku. Jest to przede wszystkim produkt ekologiczny, jednocześnie o bardzo ładnym
wyglądzie i wysokiej estetyce. Excelin Buckram jest dostosowany do tłoczenia foliami na gorąco, możemy
również nanosić nadruk metodą cyfrową , offsetową bądź sitodrukową. Generalnie większość metod
zdobienniczych, stosowanych w introligatorstwie na tym materiale z bardzo dobrym skutkiem się sprawdzą.
Wygląd Excelin Buckram sprawia, że w szczególności będzie wykorzystywany do produkcji okładek twardych
oraz luksusowych opakowań. .
Zastosowanie
Eleganckie pudełka, segregatory, okładki książek, kalendarzy oraz notatników. Metki, etykiety, torby prezentowe
, torby transportowe.
Dane techniczne
Gramatura 115 g/m2, Okleina sprzedawana w arkuszach 102 x 76 cm ( ryza 200 ark ).. Grubość: ok. 0,18 mm.

EXCELIN FINELINEN
Okleina wykonana na bazie Excelin Natural której naniesiono delikatny molet, przypominający swym wyglądem
strukturę płótna introligatorskiego. Drobne nieregularne nitki będące fakturą okleiny dają rewelacyjny efekt i
oraz sprawiają, że materiał plasuje się w segmencie najładniejszych oklein introligatorskich. Kolejnym ważnym
atutem Excelin Finelinen to mocny trwały materiał okleinowy. Posiada certyfikat FSC i jest zgodny REACH.
Produkowany zgodnie z ISO 140001 z wykorzystaniem mas papierniczych ECF
Zastosowanie
Eleganckie pudełka, segregatory, okładki książek, kalendarzy oraz notatników. Metki, etykiety, torby prezentowe
, torby transportowe.
Dane techniczne
Gramatura 115 g/m2, Okleina sprzedawana w arkuszach 102 x 76 cm ( ryza 200 ark ).. Grubość: ok. 0,18 mm.
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EXCELIN NATURAL
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EXCELIN BUCKRAM
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EXCELIN FINELINEN
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