Materiais gráficos
Telas de serigrafia para a indústria gráfica.
Serigrafia é excelente para acabamento de impressão, displays, cartazes,
ilustrações/fotos de transferência e decalques e oferece condições ideais para a
apresentação de imagens de alto contraste.

Visão global

Brilho, durabilidade, presença: Gráficos serigráficos

A história da serigrafia é longa e está em constante
evolução. Parece que nada é impossível para a
serigrafia! É possível obter detalhes precisos, cores
vívidas com alta durabilidade e acabamentos
impecáveis. Inúmeros produtos refletem o valor
universal e as vantagens únicas desse processo de
impressão.
DOWNLOADS

Ao utilizar as telas Sefar você prova a seus clientes
que está comprometido com a alta qualidade. Com

SEFAR PME Folheto (PDF 225 kb)

nossa paixão e habilidade, criamos uma gama de
telas de serigrafia que está entre as melhores do
mundo. Com nossas telas, obtenha resultados

SEFAR PME Lista de itens (PDF 646 kb)

superiores em pedidos pequenos exclusivos ou
quando precisar de uma produção competitiva com

SEFAR PME Ficha de dados de produto
(PDF 348 kb)

grandes volumes.

SEFAR PET 1500 Folheto (PDF 192 kb)

Nossa oferta. Seus benefícios:
SEFAR PET 1500 Lista de itens (PDF 880
kb)

Tecnologia e qualidade da fabricante líder mundial
Ampla linha de produtos para todas as necessidades de estoque
Produtos inovadores que oferecem o máximo de eficiência

SEFAR PET 1500 Ficha de dados de
produto (PDF 241 kb)

SEFAR PCF Folheto (PDF 171 kb)

Suporte individual para seus projetos de impressão
SEFAR PCF Lista de itens (PDF 972 kb)

Produção enxuta e eficiente, tanto na preparação do estêncil como no processo
SEFAR PCF Ficha de dados de produto
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de impressão

(PDF 157 kb)

Sustentabilidade, segurança e confiabilidade na entrega do produto impresso
acabado
Parcerias locais em todo o mundo com as equipes de suporte da Sefar
Aumento na competitividade do seu negócio

Aplicações

Efeitos potentes – Acabamento impressionante

Verniz fosco e brilhante
Metálico e lustre
Tintas aromáticas
Tintas espelhadas
Efeitos táteis
Efeitos fluorescentes

Como um impressor de serigrafia, o que você pode
fazer para inspirar seus clientes com suas
impressões?
Experimente mostrá-los um acabamento fascinante
que apenas a serigrafia pode oferecer. Que outras
técnicas oferecem resultados de impressão
personalizados com cores magníficas e radiantes,
brilho e reflexo, não apenas atraentes para os olhos
como também perfeitamente perfumados? As telas
de serigrafia Sefar são a chave para esses
resultados únicos de impressão, utilizando as telas
SEFAR PME ou SEFAR PET 1500.
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Informe a anuncie – Impressão de etiquetas

Trabalho em linhas
Meios-tons
Efeitos
© Marbau GmbH & Co. KG

Cores especiais

As etiquetas formam a imagem de uma marca.
Alguns especialistas chamam isso de «branding».
Mas o objetivo é a exclusividade. Quais são os meios
de se chegar ao sucesso? A serigrafia com as telas
mais adequadas, focada totalmente nos efeitos táteis
e visuais únicos. Desperte o interesse e chame a
atenção utilizando as telas SEFAR PET 1500 ou
SEFAR PCF.

Formas livres em cada superfície – Decalques

Trabalho em linhas
Meios-tons
Cores especiais

Não há dúvidas: Essa é a melhor solução para a
serigrafia em ótima qualidade de decalques,
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principalmente quando é preciso usar branco opaco.
Também é ideal para decalques a serem utilizados
como decoração e etiquetas na confecção de
modelos ou em veículos de duas rodas, onde há a
necessidade de cores fortes e alta resistência à
abrasão mecânica, intempéries e gasolina. Nossa
recomendação de tela: SEFAR PET 1500.

XS – XXL com qualidade AAA – Formatos grandes e pequenos

Trabalho em linhas
Meios-tons
Cores especiais
© DS Smith Packaging

Efeitos
Revestimentos

Quando o tamanho é documento, a serigrafia oferece
enormes vantagens: Com ela é possível fazer
impressões em praticamente qualquer material, a
cobertura de cor pode ser variada, a imagem resiste
às intempéries, e a gama de cores possíveis é tão
variada quanto as ideias de seus clientes. Por isso,
escolha as telas SEFAR PME e SEFAR PET 1500
para a impressão perfeita, dos formatos pequenos
aos grandes.

Telas de Serigrafia

SEFAR PME – A tela de serigrafia com o melhor rendimento
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SEFAR PME é a malha de serigrafia
para utilização em ambiente industrial.
Baseia-se num inovador fio de poliéster
desenvolvido pela Sefar tendo uma
extraordinária resistência à tração
combinada com baixo alongamento e
uniformemente equilibrada. SEFAR
PME estabelece novos padrões na
produção de superfícies de gravação.
Seus resultados de qualidade na
impressão são extremamente
impressionantes mesmo nas aplicações
de impressão mais exigentes e
inovadores.

SEFAR PET 1500 – A tela de serigrafia utilizada por profissionais

SEFAR PET 1500 é a melhor base para
um número quase infinito de aplicações
de impressão de tela – o mais
procurado para a decoração de
qualquer substrato de impressão.
SEFAR PET 1500 está disponível na
maior gama de diferentes tipos de
malhas de serigrafia.

SEFAR PCF – Expor, revelar, secar – imprimir

SEFAR PCF, imprimir formulários
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prontos em alta qualidade constante.
SEFAR PCF é inovador, única malha
serigrafica pré-revestida para a
serigrafia industrial e garante eficiência
e qualidade superior de impressão.
Esta inovada descoberta é limpa,
economiza espaço e ecologicamente
correta.

Locations

Sefar AG
Töberstrasse 4
9425 Thal – Switzerland
Phone: +41 71 898 5700
Fax: +41 71 886 3504
E-Mail

Sefar AG
Hinterbissaustrasse 12
9410 Heiden
Switzerland
Phone: +41 71 898 5700
Fax: +41 71 898 5721
E-Mail
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