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J
ako jedna z wiodących na świecie 
firm specjalizujących się w techno-
logii produktów samoprzylepnych, 
przez wiele lat byliśmy filarem 

nie tylko innowacji i wysokiej jakości 
produktu, ale też odpowiedzialności 
ekologicznej. Z racji posiadania za-
kładów produkcyjnych w wielu różnych 
krajach ponosimy ogromną odpowie-
dzialność za środowisko naturalne. 
Jednym z celów naszej polityki korpo-
racyjnej jest traktowanie środowiska, 
zasobów naturalnych oraz surowców 
z należytą starannością. Oferujemy 
również produkty umożliwiające naszym 
klientom realizację celów w zakresie 
zrównoważonego rozwoju. 

Innowacyjna seria tesa Twinlock® to 
jeden z przykładów tego, jak przyczy-
niamy się do podniesienia poziomu 
ekologii w branży opakowań. Tuleje 

Tuleja do montażu płyt drukowych 
do wielokrotnego użytku – 
innowacja w trosce o środowisko

tesa Twinlock® stosuje się do dru-
ku fleksograficznego, czyli metody  
druku wykorzystywanej głównie do dru-
ku opakowań. Warstwa samoprzylepna 
tesa Twinlock® na tulejach umożliwia re-
zygnację z taśm samoprzylepnych przy 
montażu płyt drukarskich. Zaufali nam 

klienci (jak Christiansen Print), którzy 
przestawili się na bardziej ekologiczny, 
przyjazny dla środowiska i oszczędza-
jący zasoby proces produkcji. W ten 
sposób czerpią korzyści w postaci 
lepszych wyników z wydruku i większej 
oszczędności.

Asortyment produktów tesa Twinlock®
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Doskonałe 
 połączenie
kosztów, jakości
 i trwałości

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.

Trwałe i wielorazowe rozwiązanie  
do montażu płyt drukarskich,  
które istotnie zmniejsza emisję  
gazów cieplarnianych do środowiska.

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 prasie.

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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