
Wodorozcieńczalne farby drukarskie do 
opakowań i folii upominkowych

Czy jest kolorowe, błyszczące, świecące, czy też z ekscytującymi efektami 
specjalnymi – atrakcyjne opakowanie upominków zachęca do  
rozpakowania i sprawia, że otwieranie prezentu staje się jeszcze 
piękniejszym przeżyciem. Dzięki naszej różnorodnej gamie wykończeń 
opakowań do prezentów, nie ma żadnych ograniczeń dla kreatywnego 
projektowania. Nasze wodne farby drukarskie do druku wklęsłego i  
fleksograficznego są przyjazne dla środowiska i łatwe w użyciu. Dzięki 
naszym świecącym, perłowym, srebrnym i złotym kolorom można też 
uzyskać ekscytujące efekty specjalne. 

Możecie Państwo również skorzystać z naszych usług: oferujemy analitykę, 
kolorymetrię i optymalizację procesów na miejscu, doradzamy w zakresie 
wdrażania systemów dozujących oraz przedstawiamy rozwiązania i  
potencjalne oszczędności w zakresie ponownego wykorzystania 
pozostałości farb drukarskich.

Water-based printing inks for gift wraps and foils

Whether colourful, glossy, glowing or with exciting special effects – an 
attractive gift wrap increases the anticipation and turns the gift into an 
even more beautiful experience. Thanks to our various range for gift wrap 
finishing, there are no limits to creative design. Our water-based printing 
inks for gravure and flexo printing are environmentally friendly and easy to 
use. You can also achieve exciting special effects with our luminous colours, 
silver, gold or pearlescent.

You can also benefit from our services: We offer analytics, colourimetry 
and process optimisation on site, advise you on the implementation of 
dosing systems and show you solutions and savings potential for the 
reuse of residual inks. 
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Państwa korzyści 

 +   Systemy farb drukarskich na bazie 
wody  

 + Kolory specjalne dostosowane  
 do potrzeb klienta 

 + Olśniewające kolory  
 + Ekscytujące efekty specjalne   
 + Niskie spienianie
 + Brak lotnych związków  

 organicznych   
 + Bezpieczny proces druku,   

 doskonała przyczepność i  
 łatwość użytkowania

Your benefits 
  

 +  Water-based printing ink systems
 + Customer-specific special colours
 + Brilliant colours
 + Exciting special effects
 + Low foaming
 + VOC-free
 + Safe printing process, excellent  

 adhesion and easy to use
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FARBY DRUK ARSKIE

FOLCO®

                  WRAP

Próbka produktu: różne systemy 
wykańczania pozwalają otrzymać 
atrakcyjne opakowania i folie 
upominkowe.  
Product sample: Various finishing 
systems for attractive gift wraps 
and foils. 



Follmann GmbH & Co. KG  
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+ Ekonomiczny system olśniewającego druku 
+ Cost effective, brilliant ink system 

+ Ekscytujące efekty specjalne  
+ Exciting special effects 

+ Znaczna poprawa wyników ekoaudytów 
+ Significantly better eco-audit 

WO DO ROZCIE Ń C Z ALNE FARBY D RUK AR S KIE  

DO O PAKOWAŃ I FOLII UPOMINKOW YCH

Modułowe farby kolorowe na bazie koncentratów pigmentowych FOLCO PAC CONC i 
wypełniaczy FOLCO WRAP:

Nazwa C.I.

Koncentraty 
pigmentowe

FOLCO PAC CONC 10011 yellow P.Y. 13

FOLCO PAC CONC 10030 yellow greenish P.Y. 74

FOLCO PAC CONC 10060 yellow reddish P.Y. 83

FOLCO PAC CONC 20020 orange P.O. 13

FOLCO PAC CONC 20210 magenta P.R. 57:1

FOLCO PAC CONC 20230 rhodamine P.R. 122

FOLCO PAC CONC 20240 red yellowish P.R. 254

FOLCO PAC CONC 20280 red yellowish P.R. 2

FOLCO PAC CONC 20291 ruby P.R. 184

FOLCO PAC CONC 30000 violet P.V. 23

FOLCO PAC CONC 30200 cyan P.B. 15:3

FOLCO PAC CONC 30300 blue eco P.B. 16

FOLCO PAC CONC 40000 green P.G. 7

FOLCO PAC CONC 70000 white P.W. 6

FOLCO PAC CONC 80000 black P.Bk. 7

Nazwa

Wypełniacz FOLCO WRAP 92170 standard extender 

FOLCO WRAP 96070 matt extender

                                                FOLCO WRAP farby gotowe do użycia: 

Nazwa C.I.

Biały FOLCO WRAP 70071 white P.W. 6

Farby do efektów 
specjalnych

FOLCO WRAP 60070 silver ./.

FOLCO WRAP 62070 gold ./.

FOLCO WRAP 64070 silver pearl ./.

Oferujemy szereg dodatków do optymalnego dostosowania naszych farb drukarskich do warunków procesowych 
na miejscu u klienta. 

Dalsze informacje i dodatkowe oferty produktów można znaleźć w naszych kartach informacyjnych produktów 
lub skontaktować się z naszymi ekspertami p + 49 571 9339-275 / e printinginks@follmann.com.


