Иновативни адхезивни системи
за рекламната дейност!
Изобилието от стоки на пазара, принуждава производители и рекламни
агенции да използват оригинални и атрактивни рекламни похвати, с които
да привлекат вниманието на потребителите и да ги накарат да прибегнат
към покупка на даден продукт. Рекламните агенции са в непрекъснато
търсене на най-добрите монтажни и свързващи решения, който улесняват
изработването на рекламните продукти.
Има различни начини за привличане вниманието на клиентите, но
безспорно сред най-предпочитаните рекламни материали са уоблери,
календари, дисплеи, стелажи, обемни букви, светещи кутии, папки,
рекламни пирамиди, билбордове и др.

Lohmann произвежда голямо разнообразие от залепващи
ленти както за вътрешно, така и за външно приложение.

Монтажните ленти произвеждани от Lohmann намират широко приложение в рекламната дейност. Като един адекватен
заместител на конвенционалните методи за свързване, адхезивните системи осигуряват надежден, чист и бърз монтаж на
различните реклами, без необходимост от крепежни елементи и допълнителни дейности, като дупчене и пробиване.

Много приложения,
неограничени възможности!
Придобийте решаващото предимство пред конкуренцията с
високотехнологичните адхезивни решения.
Продуктов асортимент, включващ залепващи ленти за свързване на всякакви материали (хартия, картон, винил,
кожа, текстил, пластмаси/PP,PE,PVC,PET/, метали, стъкло, дърво, разпенени материали и други).

Изследователската и развойната дейност са в
основата на фирмената политика на Lohmann.

Lohmann произвежда богато разнообразие от
адхезивни решения.

Ние също така предлагаме инструменти за по-лесно
нанасяне, като например ръчни апликатори.

Перфектно залепване върху
различни повърхности
Свързване на различни материали във всевъзможни
комбинации, без значение от това дали повърхностите са
нискоенергитични, грапави или лакирани.

Повече свобода в дизайна
Конвенционалните методи за свързване (занитване,
завиване, заваряване или залепване с течни лепила) в
голямата си чат биха могли адекватно да се заместят от
висококачествените залепващи системи на Lohmann.
Благодарение на своята дискретност лентите разкриват
нови възможности за проектиране и конструиране на
рекламни материали.

Висококачествени адхезивни
решения
Залепващите системи произвеждани от Lohmann
притежават всички характеристики на висококачествените
двустранно залепващи ленти. Те са устойчиви на
ултравиолетово лъчение, химикали, високи и ниски
температури, стареене и пластификаториПредлагат се
залепващи системи за перманентно залепване и с
възможност за безостатъчно премахване, както и голямо
разнообразие от залепващи ленти със подобрени
технически характеристики отговарящи на точно
определени изисквания.

Разролване съобразено изцяло с Вашите специфични
нужди.

Lohmann притежава свой собствени центрове за
изключително прецизно щанцоване.

Тясното сътрудничество с фирмите партньори е в
основата на политиката на Lohmann.

Високотехнологична експертиза.
Идеалната основа за перфектни резултати.
Не се колебайте да се свържете с нас за допълнителна информация и консултации.

Продукти:
DuploCOLL® 265, VP 6530
DuploCOLL® 370, 378 FG
DuploCOLL® 918, 5011, 5110, 5016
DuploCOLL® CPT
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