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LAMINAT
GRAWERSKI

SAMOPRZYLEPNY
LAMINAT GRAWERSKI

KOLORY PODSTAWOWE

ALUMINIUM ANODOWANE
BŁYSK / MAT

ALUMINIUM ANODOWANE
NATURALNE

STAL NIERDZEWNA
LAKIEROWANA / MALOWANA

STAL NIERDZEWNAALUCER (ALUMINIUM
MALOWANE Z NADRUKIEM)

STAL NIERDZEWNA
TRAWIONA

MOSIĄDZ

MATERIAŁY

ALUCER
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NR MATERIAŁ TYP GRUBOŚĆ 
(mm)

TECHNOLOGIA
PRODUKCJI

ODPORNOŚĆ NA
TEMPERATURY

1

laminat

laminat grawerski (różne kolory) 1,6 (s) grawerowanie laserowe -30°C / +85°C

2 laminat grawerski (różne kolory) 3,2 grawerowanie laserowe -30°C / +85°C
3 laminat grawerski (różne kolory) 0,6 - 0,8 grawerowanie laserowe -30°C / +85°C

4 samoprzylepny laminat grawerski 
(różne kolory) 0,15 grawerowanie laserowe -30°C / +85°C

5 

aluminium

anodowany (różne kolory) 0,5 - 2,0 grawerowanie laserowe -40°C / +450°C
6  anodowany (naturalny) 0,5 - 3,0 frezowanie+malowanie -30°C / +180°C

7 chromowany z powłoką malowaną
ALUCER 1,2 (s) druk UV -30°C / +150°C

8

stal
nierdzewna

type 304 (naturalny) 0,8 (s) grawerowanie laserowe -40°C / +450°C
9 type 304 (naturalny) 0,8 frezowanie+malowanie -30°C / +180°C
10 type 316L (naturalny) 0,8 - 3,0 grawerowanie laserowe -40°C / +450°C
11 type 316L (naturalny) 0,8 - 3,0 frezowanie+malowanie -30°C / +180°C

type 304 / 316  (naturalny) 0,8 - 3,0 trawienie + malowanie 
proszkowe -30°C / +150°C

12 type 316L (biały malowany proszkowo) 0,8 - 3,0 druk UV -30°C / +180°C
13 type 316L (lakierowany) 0,8 - 3,0 druk UV -30°C / +180°C
14 mosiądz naturalny 0,6 - 2,0 frezowanie -40°C / +450°C
15 mosiądz naturalny 0,6 - 2,0 frezowanie+malowanie -30°C / +180°C
16 mosiądz naturalny 0,6 - 2,0 druk UV -30°C / +150°C

Tabliczki identyfikacyjne produkujemy na materiałach, odpowiadających wymaganiom środowiska chemicznego 
i termicznego, w którym będą użytkowane:

• laminat grawerski | folia grawerska
• aluminium
• stal nierdzewna
• mosiądz

Tabliczki identyfikacyjne są wytwarzane z pomocą najnowocześniejszych technologii grawerowania laserowego, 
grawerowania mechanicznego (frez), nadruku UV oraz malowania.
Nasze produkty doskonale sprawdzają się w przemyśle ciężkim oraz spożywczym, odzieżowym czy ceramicznym.
Wszystkie są odporne na zmienne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

s - grubość standardowa
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Alucer to specjalna technologia, opracowana przez firmę Elmetal, umożliwiająca  
nadruk na aluminium. Jest to świetna alternatywa dla tabliczek plastikowych 
i nierdzewnych. Niska odporność na temperatury tabliczek plastikowych oraz brak 
możliwości umieszczenia koloru na tabliczkach nierdzewnych czyni z tabliczek Alucer 
doskonały wybór.

Technologia produkcji

• pokrycie blachy aluminiowej warstwą farby
• wykonanie nadruku
• termoutwardzanie
• końcowa obróbka tabliczki, jej wykończenie (np. zaokrąglenie 

rogów), wykonanie otworów do montażu

NADRUK

Zalety tabliczek alucer

• bardzo korzystna cena 
w porównaniu do innych tabliczek

• możliwość nadruku pełnego koloru
• odporność na wysokie 

temperatury (do +1500C)
• 5-letnia odporność na 

promieniowanie UV
• odporność na działanie większości 

z powszechnie stosowanych 
środków czyszczących (alkohol 
etylowy, oleje, aceton, lekko 
stężone kwasy i zasady)

• możliwość czyszczenia płynem 
pod wysokim ciśnieniem

       TABLICZKI ALUCER

TABLICZKI TRAWIONE
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TABLICZKI TRAWIONE

Tabliczki trawione na stali nierdzewnej lub mosiądzu. Grubość materiału, na którym 
wykonujemy trawienie mieści się przedziale od 0,8 mm do 3 mm.

Tabliczki trawione – jak powstają?!
Podczas procesu fotochemicznego trawienia w blasze powstają zagłębienia w kształcie żądanej 
grafiki, liter czy cyfr. Trawienie polega na wybraniu w metalu elementów o głębokości około 
0,4 mm. Taki relief możemy pokryć termoutwardzalnymi farbami, odpornymi na agresywne 
środowisko i upływ czasu. Na gotowych wyprodukowanych tabliczkach zagłębienie jest 
wyraźnie wyczuwalne i widoczne, są one bardzo trwałe i estetyczne.

Dzięki trawieniu na tabliczkach można uzyskać doskonałą jakość skomplikowanych i drobnych 
elementów, których otrzymanie jest dużo bardziej pracochłonne lub wręcz niemożliwe 
w przypadku zastosowania grawerowania laserowego czy frezowania.

Przeznaczenie tabliczek trawionych:
• tabliczki znamionowe
• tabliczki informacyjne do maszyn i urządzeń
• tabliczki na panele sterownicze
• tabliczki reklamowe
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Znakowanie laserowe to bardzo precyzyjna i wysokiej jakości metoda tworzenia oznakowań 
przemysłowych. Często nazywana jest również barwieniem laserowym lub ciemnym znakowaniem 
laserowym. Doskonała do zastosowania dla tabliczek znamionowych, tabliczek identyfikacyjnych 
i różnego typu tabliczek informacyjnych dla maszyn i urządzeń.  

Wysoka precyzja znakowarki laserowej pozwala na uzyskanie czytelnych szczegółów 
skomplikowanych grafik i drobnych geometrii oraz zastosowanie małych formatów czcionek.

Oferujemy znakowanie laserem fibrowym, który „zaczernia” materiał bez konieczności naruszania 
jego powierzchni. Najwyższej jakości efekty uzyskamy znakując aluminium i aluminium anodowane 
(naturalne i kolorowe). Na tych materiałach gwarantujemy najlepszy kontrast, trwałość i powtarzalną 
jakość.

Znakowanie laserem jest trwałe, odporne na ścieranie, działanie ciepła i kwasów.

ZNAKOWANIE LASEREM FIBROWYM

Zalecany materiały znakowania 
laserowego:

• metal (oksydowany, surowy, 
anodowany, powlekany, 
szczotkowany)

• metale szlachetne (złoto, srebro, 
brąz)

• nikiel, tytan, chrom
• poliwęglan
• polipropylen
• PCV
• silikon
• drewno powlekane
• papier powlekany
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stal nierdzewna trawiona

laminat grawerski

alucer

stal nierdzewna

mosiądz

stal
nierdzewna

kłódki grawerowane
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KOD KRESKOWY
KOD QR

GRAWER MECHANICZNY
LUB LASEROWY

DOPASUJ PROJEKT DO SWOICH POTRZEB

04xa10s925
spaliny oczyszczone

OTWORY NA NITY ZAOKRĄGLONE 
KRAWĘDZIE

NIETYPOWE
KSZTAŁTY

SPÓD 
SAMOPRZYLEPNY

BARWIENIENADRUK
KOLOROWY UV

WYTRAWIANIE

PODSTAWOWE KSZTAŁTY TABLICZEK

Najczęściej stosowanym kształtem tabliczek 
identyfikacyjnych są prostokąt oraz koło.
Przy znakowaniu rurorociągów często stosowane 
są strzałki, ich zwrot jest wyznacznikiem kierunku 
przepływu mediów w instalacji.  

KOAGULANT

KOAGULANT

KOAGULANT

KOAGULANT

   MONTAŻ
KOAGULANT

KOAGULANT

KOAGULANT

KOAGULANT

KOAGULANT

KOAGULANT

KOAGULANT

KOAGULANT


