
Svenska Allen Coding AB och All-Print mark-
nadsför varmpräglingsfolie från några av värl-
dens ledande tillverkare. 

Leverantörerna specialiserar sig sedan årtionden 
på utveckling och tillverkning av varmpräglings-
folie, främst för grafisk industri och tillverk-
ningsindustri.

Vi har ett komplett sortiment av folie för kod- och 
datummärkning i lager. Det betyder korta leve-
ranstider; en viktig faktor för de flesta användare.

Folien finns i standardlängderna 122 meter,  
183 meter och 305 meter, men kan levereras i 
längder upp till 2 000 meter om behovet finns.

För högsta möjliga skärkvalitet levererar vi 
fabriksskurna rullar, där skärningen har skett 
under omspol-ningen från produktionsrullen.

Med vår kompetens och långa erfarenhet kan 
vi tillgodose kundens önskemål och räcker inte 
standardsortimentet till, tar vi tillsammans med 
kunde fram en specialfolie.

FOLIE 
VARMPRÄGLING

900 SH
Specialfolie för finstilta tryck på etiketter för 
bland annat läkemedelsindustrin. Folien kan 
användas i kombination med de flesta materi-
al såsom papper, PVC, polyester, UV-lack med 
mera. 900 SH klarar autoklavering och djupfrys-
ning utan att trycket påverkas.

900 SB
En ”single coated” varmpräglingsfolie för tryck 
på etiketter, kapslar och förpackningsfilmer. Foli-
en passar till de flesta etikettmaterial såsom pap-
per, PVC, polyester, UV-lack med mera. Folien är 
närbesläktad med 900 SH (se ovan), men har en 
något svagare färgfyllning. Vanliga användnings-
områden är märkning av batch och datum inom 
livsmedelsindustrin.

De foliekvalitéer och färger som presenteras här 
är bara en liten del av vårt foliesortiment. Kon-
takta oss för mer information om övriga produk-
ter och speciallösningar.

Alla vara folier är giftfria.

PRODUKTMÄRKNING & SPÅRBARHET



FÖRPACKNINGAR

Serie 900 SH • 900 SB  - Bredd 25 mm - Antal rullar/förpackning: 30 

Serie 900 SH • 900 SB  - Bredd 38 mm - Antal rullar/förpackning: 20 

Serie 900 SH • 900 SB  - Bredd 50 mm - Antal rullar/förpackning: 15  

Serie 900 SH • 900 SB  - Bredd 60 mm - Antal rullar/förpackning: 12  

Serie 900 SH • 900 SB  - Bredd 80 mm - Antal rullar/förpackning: 9 

122 meter 183 meter 305 meter

Folielängder: Serie 900 SH och 900 SB 

Foliecheck – en fri tjänst från Svenska 
Allen som håller produktionen rullande!
-Kontakta oss för mer information.

Svenska Allen Coding AB  Tel 08-724 01 95
Box 2031   Fax 08-93 48 89
128 21  SKARPNÄCK  www.allen.se

BESTÄLLNING
Du kan ringa, faxa, posta eller maila din beställning.
Vid beställning uppge:
- Folietyp
- Färg/färgnummer
- Bredd
- Längd
- Antal

Är du osäker på en folietyp, beställ gärna en provrulle 
eller kontakta oss för ett provtryck.
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PRÄGLINGSFOLIE

från några av världens ledande tillverkare.
Företaget har sedan årtionden varit specialiserat 
på utveckling och tillverkning av varmpräglings-

Vi lagerför ett komplett sortiment av folie för kod- och 
datummärkning. Det betyder korta leveranstider, en vik-
tig faktor för de fl esta användare. Folien fi nns i standard-
längderna 122 meter, 183 meter och 305 meter, men 
kan om så önskas levereras i längder upp till 2000 meter.

För högsta möjliga skärkvalitet levererar vi fabriksskurna 
rullar. Skärning sker under omspolning från produktionsrul-
len. Det ger optimalt uppspolade och lätthanterliga rullar. 
När standard inte räcker tar vi fram den specialfolie kunden 
önskar. Med lång erfarenhet, stor kompetens och impo-
nerande resurser löser vi tillsammans kundens önskemål.

900 SH
Specialfolie för fi nstilta tryck på etiketter för bland annat 
läkemedelsindustrin. Folien lämpar sig för användning i 
kombination med de fl esta film-material såsom papper, 
PVC, polyester, UV-lack m fl . 900 SH klarar även autoklavering 
och djupfrysning utan att trycket skadas.

800 CH
800 CH är en folie lämpad för kodmärkning inom exempelvis 
livsmedel och läkemedelsindustrin. Foliens kraftiga 
färgpigmentering gör dess användnings- och arbetsområde 
mycket brett. Folien har en extremt bra vidhäftningsförmåga.

Alla våra folier är giftfria.

Färgnyanser kan skilja sig 
beroende på materialet som 
ska tryckas. 
Vill du vara säker att få rätt 
färg är du välkommen att 
beställa en provrulle för test.
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VARMPRÄGLING

folie, främst för grafi sk- och förpackningsindustri.

Specialfolie för fi nstilta tryck på etiketter för bland annat 
läkemedelsindustrin. Folien lämpar sig för användning i 
kombination med de fl esta film-material såsom papper, 
PVC, polyester, UV-lack m fl . 900 SH klarar även autoklavering 
och djupfrysning utan att trycket skadas.

Ovanstående foliekvalitéer och färger är en mycket liten
del av vårt foliesortiment.
Kontakta oss för information
om övriga produkter och
för uppgifter om special
och kundanpassade
lösningar.

Svenska Allen Coding AB marknadsför präglingsfolie. 
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nerande resurser löser vi tillsammans kundens önskemål.
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Beställning
Du kan ringa, faxa, posta eller maila din beställning.

Vid beställning uppge:
• Folietyp
• Färg
• Bredd
• Längd
• Antal

Är du osäker på en folietyp, beställ gärna en provrulle eller kontakta 
oss för ett provtryck.

Foliecheck – en fri tjänst från Svenska Allen och 
All-Print som håller produktionen rullande!

Svenska Allen Coding • Box 2031, SE-128 21 SKARPNÄCK • Växel: +46 8 724 01 95 • E-post: info@allen.se • www.allen.se
All-Print • Box 1980, SE-581 19 LINKÖPING • Växel: +46 13-23 04 00 • E-post: info@all-print.se • www.all-print.se


