


 Do drukowania na różnych podłożach 

(przede wszystkim na papierze, rzadziej 

foliach i blasze) jednak najczęściej 

papierowych.  

 Drukuje się większość książek, broszur, 

gazet i czasopism, a także przeróżnych 

akcydensów.  

 Stosowany do średnich i dużych nakładów.  

 

 







 Techniką fleksograficzną drukuje się 

najczęściej na foliach z tworzyw 

sztucznych, aluminiowych, laminatach, 

papierach, tekturach.  

 Największe zastosowanie w przemyśle 

opakowań, ok. 50%, szczególnie 

opakowań z tworzyw sztucznych,  

 a także materiałów wielowarstwowych, 

np. tektur.  

 Drukuje się średnie i duże nakłady. 

 





 Drukuje się więc etykiety, naklejki, 

opakowania z tektury zwykłej i falistej, 

torby z papieru i folii, tapety, wyroby 

higieniczne i sanitarne.  

 Formy fleksograficzne odpowiednio 

przygotowane można stosować także do 

lakierowania. 

 W ograniczonym zakresie technika 

stosowana do drukowania gazet i druków 

dziełowych.  





 Umożliwia najdoskonalszą reprodukcje 

jednobarwnych i wielobarwnych oryginałów. 

 Nadaje się do drukowania na papierze i różnych 

foliach.  

 Stosowana do drukowania bogato ilustrowanych 

czasopism i druków dziełowych o dość dużych 

nakładach.  

 Drukuje się także opakowania, etykiety itp. 

 Stosowany do dużych i średnich nakładów. 





 Zastosowanie do zadrukowywania powierzchni 

nierównych, czyli kształtek. Zadrukowywana 

powierzchnia nie może być jednak duża.      

Jakość drukowania dobra.  

 Stosowana na różnych podłożach, np. metalu, 

tworzywach sztucznych, szkle i innych.  

 Drukuje się np. na długopisach, ołówkach, 

piłeczkach , breloczkach, klawiaturze itd. 

 





 Szerokie zastosowanie do zadrukowywania 

arkuszy i wstęg papieru, tkanin, wyrobów 

włókienniczych i różnych innych materiałów. 

 Można zadrukowywać powierzchnie płaskie  

także nierówne i cylindryczne.  

 Sitodruk stosuje się także do lakierowania       

i drukowania dużych formatów.  

 Drukuje się średnie czasami mniejsze nakłady.  





 Wykorzystywane do drukowania różnych 

akcydensów, coraz częściej także do drukowania 

książek i broszur, warunkiem jednak są niskie 

nakłady.  

 Techniką laserową najczęściej drukuje się na 

papierze, także na foliach.  

 Techniką natryskową (Ink-jet) na różnych 

podłożach - wykonanych  z różnych materiałów, 

także podłożach do wielkiego formatu.  
 

  

  

 

 

 



   ma zastosowanie do drukowania: 

 niskonakładowych zleceń: wizytówek, 

zaproszeń, dyplomów; 

 akcydensów np., cenników, dokumentacji; 

 pojedynczych egzemplarzy próbnych; 

 niskich nakładów książek, podręczników, 

skryptów, wydawnictw naukowych (gdzie 

potrzebna jest częsta i szybka 

aktualizacja); 

 fotoalbumów. 

 





    ma zastosowanie do: 

 znakowania różnych materiałów, np. 

papieru, kartonu, szkła, blachy, znakowanie 

to obejmuje np. nazwę producenta, znak 

firmowy, numer partii, kod kreskowy itp.; 

 wykonania odbitek próbnych 

wielobarwnych albo impozycyjnych; 

 drukowania wielkoformatowego (biboardy, 

plandeki, plakaty, banery); 

 drukowania obrazów podobnych do zdjęć 

fotograficznych. 

 





    mają zastosowanie do: 

 wykonania wydruków na tekstyliach, 

dywanach, wykładzinach, ceramice, 

tworzywach sztucznych, metalach, drewnie, 

piankach, galanterii skórzanej itd. 

 






