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W trosce o środowisko! 
Tuleja do montażu płyt drukowych do wielokrotnego użytku
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Firma tesa, przejmując technologię Twinlock®, wzmocniła 
swoją ofertę rynkową dla branży druku. „Nowy asortyment 
tesa Twinlock® uzupełni naszą obecną ofertę produktów dla 
branży druku fleksograficznego” – mówi dr Norman Goldberg, 
dyrektor Direct Industries w tesa. „Ułatwi nam to wykorzy-
stanie pełni możliwości tego segmentu”.

Doskonałe 
 połączenie
kosztów, jakości
 i trwałości

Jan Willem Boers, dyrektor generalny firmy Polymount Interna-
tional BV, mówi: „Od wprowadzenia tulei Twinlock w 2002 roku 
produkty są konsekwentnie rozwijane, dzięki czemu zdobywają 
silną globalną pozycję rynkową w branży fleksograficznej. Pod 
patronatem firmy tesa z jej globalną infrastrukturą, a także 
czołową pozycją w sektorze poligraficzno-papierniczym, można 
rozszerzyć ten sukces na jeszcze większą skalę”.

Certyfikat Full HD
Certyfikat Full HD to potwierdzenie, że znajdujemy się wśród najlepszych w branży. Dzięki naszym 
tulejom tesa Twinlock® klienci uzyskują wyjątkowe wyniki wydruku, w tym bardziej gładkie i wyraźnie 
zarysowane obrazy.

Nagrodzony produkt
Produkt tesa Twinlock® jest zdobywcą nagrody za innowację w druku fleksograficznym. przyznawanej 
przez organizację FTA. To dla nas wielkie osiągnięcie, tym bardziej że nagrodę przyznała tak uznana 
organizacja branżowa. Produkty tesa Twinlock® mogły powstać wyłącznie dzięki współdziałaniu i pracy 
wielu fachowców.

Zalety produktu tesa Twinlock®

Oszczędność czasu i kosztów montażu.

Stabilne wyniki wydruku dzięki strukturze  
otwartokomórkowej pianki  
poliuretanowej tesa Twinlock®

Trwała adhezja pianki tesa Twinlock®  
oznacza, że płyty drukarskie można  
montować stale na nowo bez końca.

Wielokrotnego użytku zrównoważone  
rozwiązanie montażowe, które znacznie  
poprawia Twój ślad węglowy.

Zwrot z inwestycji  
po 25-krotnym zastosowaniu.

Pianka poliuretanowa 
zapewnia kompresyjność

Dzięki strukturze otwartokomórkowej 
pianka poliuretanowa zawsze w pełni 
powraca do pierwotnego kształtu po 
dociśnięciu w drukarce.

Samoprzylepna warstwa 
tesa Twinlock®

Warstwa stabilizacyjna

Pianka poliuretanowa 
otwartokomórkowa

Podstawa tulei

tesa Twinlock® – unikalna kontrola jakości
Każdą tuleję mierzy się laserowo w trakcie i na końcu procesu produkcji. 
Średnica zewnętrzna każdej tulei jest niemal doskonała. Ten unikalny  
system kontroli jakości to jeden z powodów, dla których z tesa Twinlock® 
osiąga się doskonałą jakość druku.

• Tolerancja wymiarów tulei tesa 
Twinlock® wynosi ± 0,02 mm.

• Dzięki ustawieniu produkcji tesa 
Twinlock® co ± 0,01 mm możemy 
każdą tuleję „zrobić na wymiar”.
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