
FA B R I C A N T S
D’ETIQUETES
I  S L E E V E



•  Disseny i  Pre impress ió
     Disposem d’un departament de preimpressió amb eines i programes d’última 
generació per garantir que les seves feines surtin amb la millor qualitat depenent 
del sistema d’impressió que es faci servir.
     Recentment s'ha invertit en la integració automatitzada del programa de gestió 
amb el de preimpressió a més a més, hem creat una web interactiva que permet la 
presentació de les proves en alta qualitat desde qualsevol dispositiu i la càrrega i 
verificació dels seus dissenys per a la seva posterior impressió.

•  Empresa
     Satergraf va ser fundada el 1991. Des de llavors fins a 
avui dia no s’ha deixat d’invertir i de crèixer per estar a 
l’avantguarda de la tecnologia i oferir la millor qualitat en 
els nostres productes.
    Actualment comptem amb més de 5.000 m  de planta 
i amb un parc de maquinària d’última tecnologia, sent 
capdavanters en impressió digital.
    Disposem d'impressió O�set digital, Flexogràfica, Tipogràfica i Serigràfica plana i rotativa.
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      Impressió tradicional: Disposem d'un nombrós parc de maquinària de tecnologia avançada amb el qual 
podem imprimir en diferents tecnologies per oferir-li un ventall molt ampli de possibilitats.
Avantatges:  
• Impressió d'alta qualitat amb gravats HD.
• Produccions mitjanes i llargues a baix cost.
• Impressió mitjançant CMYK o Pantones directes.
• Intensitat de color mitjançant tintes UVI.
• Impressió de fins a 8 colors en linia.
• Registres automàtics i càmeres de control visual artificial integrades en tot el
procés de producció.
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•  Tecnologia  de  impress ió
        Impressió digital: Disposem de dues premses o�set digital HP indigo d'última tecnologia que 
ofereixen la màxima qualitat dins del món digital i una Screen d’impressio Inkjet d’alta qualitat.
Avantatges: 
• Impressió d'alta qualitat sense cost en gravats.
• Possibilitat d'imprimir múltiples models a baix cost.
• Termini de lliurament més curt.
• Impressió variable: numèrica, alfanumèrica, imatges seqüencials …
• Perfecta estabilitat de color i registre.
• Reproducció del 90% de la gamma Pantone mitjançant heptacromia.
• Bona cobertura de tinta blanca (materials transparents i metal·litzats).
• Excel·lent qualitat d'impressió en materials verjurats.
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•  Múlt ip les  acabats
• Estampació en calent i fred.
• Etiquetes desplegables, dobles, triples i enrotllables.
• Relleus secs i braille serigràfic.
• Tintes especials: aromàtiques, termocròmiques, fluorescents, luminescents, efecte tornasol, “rasca-rasca”, 
glitter, pissarra, efecte 3D de qualsevol objecte i de seguretat.
• Plastificats mat, brillant i soft-touch.
• Papers verjurats, hologràfics, metal·litzats, fluorescents i especials.
• Vernís : Brillant, mat, reimprimibles, alimentaris, etc.
• Impressió al suport i/o adhesiu.

•  Comercia l i t zac ió  d'a l t res  productes
     Treballem amb empreses de conegut nom per 
poder aportar una solució integral per als productes 
que oferim.

Ribbon Impressores Etiquetadores

• Productes de fabricació pròpia
     Al món de l’etiquetaje existeixen molts tipus de productes els quals serveixen per identificar, decorar i 
informar. En la nostra empresa podem fabricar múltiples productes amb una gran varietat de materials, 
tintes i acabats diferents.

Etiq. Traçabilitat Etiq. Decoratives Etiq. Multipàgina Sleeve Tickets Etiq. SeguretatSachets

•  Control  de  qual i tat
   A totes les nostres màquines disposem de càmeres AVT 
d’inspecció artificial, automatitzades i de màxima qualitat.
     Controlem la traçabilitat en tots els processos productius per 
evitar la contaminació creuada i en cas que sorgís algun problema 
detectar-ho ràpidament per solucionar-ho.

•  Transport
        Disposem d'una petita flota pròpia de furgonetes perquè 
el transport sigui més ràpid, eficaç i segur.
   Per al transport d'exportació treballem amb empreses 
especialitzades en transport de paqueteria i de grans volums 
perquè arribi la mercaderia a temps i en perfecte estat.

•  Principals  sectors  de  venda
BegudesAlimentació Laboratori Química IndústriaCosmètica
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