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KDO SMO?
Cinkarna Celje, d.d., je sodobno slovensko
metalurško-kemično podjetje z raznolikim proizvodno-prodajnim programom,
ki ga širimo in prilagajamo s posluhom za
trg in okolje. Naš asortiman predstavljajo:
pigment titan dioksid, proizvodnja pločevine, masterbatchi, tiskarske barve, praškasti laki, antikorozijski premazi, gradbena lepila in proizvodi za kemično varstvo
rastlin.
TRADICIJA
Cinkarna je podjetje z zelo dolgo tradicijo,
saj začetki proizvodnje segajo v leto 1873
in prav tradicija, dolgoletne izkušnje in
prepoznavnost zaznamujejo naš proizvodni program.
KAKOVOST
V celotnem proizvodnem procesu dosledno zagotavljamo politiko kakovosti in
odgovorno ravnanje do poslovnih partnerjev, lastnikov, zaposlenih in okolja.
To potrjujejo naši certifikati: ISO 9001,
ISO 14001 in BS OHSAS 18001. Z razvojem
proizvodov ter izbiro tehnologije smo ciljno usmerjeni v proizvodnjo kakovostnih
proizvodov.
TRŽNA ORIENTIRANOST
Zadovoljni kupci so temeljni cilj politike
kakovosti Cinkarne. Smo tržno orientirano podjetje, ki stremi k nenehnim izboljšavam, razvoju, fleksibilnosti in zanesljivosti. Znamo prisluhniti potrebam trga,
našim kupcem pa pomagamo pri iskanju
optimalnih rešitev.
SKRB ZA OKOLJE
Trajnostni razvoj razumemo, kot odgovornost do okolja in družbe, ki je vgrajena
v viziji, poslanstvu in razvojnem načrtu
Cinkarne. S skrbjo in po najboljših znanih
tehnikah ohranjamo naravo prihodnjim
rodovom, obenem pa sledimo potrebam sedanjih rodov. Naša glavna cilja sta
zmanjševanje porabe energije in zmanjševanje emisij v okolje.

Sistem vodenja kakovosti podjetja Cinkarna
Celje, d.d., je v skladu z zahtevami standardov
ISO 9001, ISO 14001 in BS OHSAS 18001.

BARVE
•

SET-BARVE ZA ŠTIRIBARVNI TISK
Set barve različnih tipov in kakovosti, primerne za različne
vrste tiska, kot npr. za počasnejše tiskarske stroje oziroma
hitre moderne večbarvne tiskarske stroje.

•

OSNOVNE BARVE SCC ZA MEŠANJE NIANS (dva tipa)
- 10 osnovnih barv, ki so prirejene na naš lasten SCC sistem
mešanja barv.
- 15 osnovnih barv, ki po niansi ustrezajo PANTONE 		
sistemu mešanja barv.

•

BARVE PO NAROČILU
Po naročilu izdelujemo barve v vseh niansah za listni ofset tisk.
Pri izdelavi barve, le-te prilagajamo zahtevam uporabnikov
glede na pogoje tiska in vrste tiskovne podlage.

•

KOVINSKE BARVE (srebrna in zlata barva)

OFSET TISKARSKE BARVE
Začetek proizvodnje ofset tiskarskih barv sega v leto 1971. Z dolgoletnimi izkušnjami
in z razvojnim delom sledimo zahtevam sodobnega tiska. Prizadevamo si, da bi bili
posamezni tipi barv uporabni za različne pogoje tiska in primerni za čim širšo paleto
tiskovnih materialov. Široko možnost uporabe ofset tiskarskih barv dopolnjuje
proizvodnja pomožnih sredstev, ki se dodajajo barvi in vlažilni vodi za odpravljanje
morebitnih težav in izboljšanje kakovosti odtisov, oziroma se koristijo samostojno
(laki). Proizvajamo ofset tiskarske barve, primerne za listni ofset tisk (sheet fed). Vsem
našim kupcem nudimo tehnični servis, tako pri uvajanju novih izdelkov, kakor tudi
pri iskanju optimalnih rešitev za potrebe posameznega kupca.
Individualen pristop h kupcu je tisto, kar predstavlja našo komparativno prednost.

		

POMOŽNA SREDSTVA

•
		
		

SREDSTVA ZA PRILAGAJANJE BARVE
C-321 TISKARSKO OLJE-L – preprečuje cepljenje površine papirja v tisku in zmanjšuje lepljivost barve
C-322 TISKARSKO OLJE-M – dodatek za hitrejšo penetracijo barve

•
		

SREDSTVA ZA SUŠENJE BARVE
C-331 SREDSTVO ZA SUŠENJE-R – tekoče kombinirano sušilo

•
•
		
		
		

BELE BARVE ZA SVETLJENJE – NIANSIRANJE (transparentna in pokrivna bela)
TISKARSKI LAKI
C-375 – aqua ofset lak na vodni osnovi
C-378 – tiskarski lak na oljni osnovi
C-379 – mat tiskarski lak na oljni osnovi
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