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Specialproduktion af konvolutter / emballage

Specialproduktion hos ICE
Kuvert
ICE Kuvert er en produktions
uafhængige virksomhed, som
giver os mulighed for at være
fleksible, og hermed i højere
grad tilgodese kundernes
ønsker.
Vi har etableret et strategisk
samarbejde med flere
konvolutfabrikker i Europa og
Asien, som hver især er
specialister indenfor forskellige
områder af konvolutproduktion.
Vi udvælger den fabrik eller
maskine, som er bedst egnet til
at opfylde dit primære behov.
Om det så drejer sig om: Kort
leveringstid. Billig pris. Særlig
trykmetode, specielt format
eller lignende.
Vores produktions- og
konvoluterfaring går tilbage til
1987. Frem til i dag har vi
bygget et stort netværk op i
den grafiske branche, som
kommer til din fordel, når det
drejer sig om specielle
opgaver.

Hvornår vælges
specialproduktion / fordele:
• Når konvolutten ikke fås som
standard vare taget fra
hylderne.
• Når det drejer sig om store
oplag (prisfordel).
• Når konvolutten skal
fulddækkes med tryk, eller
anden tryk som ikke er egnet til
standard konvolutter.

Vi kan specialproducere ud fra
dine krav om:
• Papirkvalitet
• Format størrelse
• Lukkemetode
• Rudeplacering og -størrelse,
flere ruder
• Foertryk
• Ydertryk

Produktionsmetoder:
• Rulle produktion: Benyttes
ved store oplag af konvolutter,
oftest fra 50.000 stk.
• Ark produktion: Benyttes
ved mindre oplag, oftest fra
3000 stk.
• Håndlavet konvolutter /
emballage: Benyttes ved små
oplag, oftest fra 250 stk.
Læs mere om
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produktionsmetoderne her

De mest anvendte konvoluttrykmetoder:
Inkjettryk: Middel kvalitet. Der
bliver ikke varmt i en inkjet
printer og kan derfor trykke et
større udvalg af konvoluttyper.
Trykket bliver mere mat i
udtrykket end digitaltryk.
Digitaltryk: Høj kvalitet.
Trykdesignet sendes direkte
fra computer til digitalprinter.
Der bliver varmt i en
digitalprinteren, hvorfor der
skal benyttes konvolutter med
varmebestandig rude og med
strip, eller gummieret lim til
maskinkuvertering.

Offsettryk: Høj kvalitet. Offset
er en trykmetode, hvor tekst og
billeder overføres til en
metalplade. Pladen indfarves
med tryksværte, som trykkes
på papiret. Oftest konvolut
oplag fra 500 stk.; man betaler
altid for 1000 stk. tryk.
Stykprisen falder jo større
oplag.
Prisen for offsettryk er dyr ved
små oplag (under 1000 stk.) og
billig ved store oplag. Hvorimod
digitaltryk er billig ved små
oplag og en dyr løsning i større
oplag.

Flexotryk: Middel kvalitet.
Benyttes ved rulle produktion
og store oplag.

Folietryk: Høj kvalitet.
Plastfolien bliver varmepræget
på konvolutten med et
klicheværktøj. Det er muligt at
digitalfolietrykke, hvor du
sparer værktøjsomkostningen
(afhængig af konvoluttype,
foliefarve og oplag).?
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