
ScandiSales-Polyfa

Leverandør af specialfolier og substrater til den grafiske industri

ScandiSales-Polyfa er leverandør af specialfolier og substra-
ter til den grafiske industri. Vi har 35 års brancheerfaring, og 
hjørnestenene hos ScandiSales-Polyfa er erfaring, viden og 
innovation. Vi mener netop, at det er de vigtigste redskaber 
til at skabe resultater, kvalitet og værdi for vores kunder. 

Vores mangeårige erfaring og forståelse for kundernes udfor-
dringer gør os i stand til at levere unikke produkter og løsnin-
ger. Vi er produktspecialister og kan derfor altid rådgive om 
produkterne, og om hvordan de anvendes bedst muligt.

Vi har et bredt produktprogram og leverer løsninger inden for 
forskellige produktkategorier: BOPP-film,  ScandiSYNTHETIC 
- syntetisk papir i ruller og ark, ScandiDIGITAL - substrater til 
digitattryk, ScandiROCK - banebrydende papir lavet af sten, 
kold- og varmeprægefolier, TTR-folier og Brand Protection.

Om ScandiSales Polyfa A/S
Historien bag ScandiSales-Polyfa
ScandiSales-Polyfa er et datterselskab af Ubro A/S og sø-
sterselskab til emballeringsvirksomheden Ubro SystemPac.

I 2007 opkøbte Ubro A/S virksomheden ScandiSales Gra-
fisk, der specialiserede sig i folier til den grafiske industri.

Den 1. april 2012 overtog ScandiSales Grafisk aktiviteterne 
i Polyfa International, og således blev Danmarks førende 
udbyder af specialfolier og substrater til den grafiske indu-
stri skabt. 

I juni 2013 overtog ScandiSales-Polyfa aktiviteterne i den 
svenske virksomhed Systemprint - og sikrer således sin po-
sition som Skandinaviens førende leverandør af TTR-folier.
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TTR-folier
TTR-folie (Thermo Transfer Ribbon), TTF-folie (Thermo 
Transfer Folie), termotransferfolie eller farvebånd - kært 
barn har mange navne!

Vi leverer TTR-folier fra et bredt udvalg af producenter fra 
hele verden. Vi har folier til alle brancher og til alle for-
mer for løsninger: til mærkning af fødevarer, mærkning 
af dunke, stregkoder, tøjmærker og fortrykte etiketter, og 
folierne leveres i mange farver og kvaliteter.

Printhoveder
Vi leverer kun printhoveder i bedste kvalitet og til de 
fleste printere, bl.a. Sato, Zebra, Datamax, Smartdata og 
Markpoint.

Hvad er fordelene ved at vælge TTR-folie fra 
ScandiSales-Polyfa?

• Vi er produktspecialister, og vi kan derfor altid finde 
den optimale løsning til opgaven. 

• Vi leverer kvalitetsfolier fra de bedste producenter på 
markedet. Alle producenter er nøje udvalgt på bag-
grund af kvalitet og vores solide produktkendskab.

• Vi lagerfører TTR-folier i moderruller og leverer i kun-
despecifikke størrelser fra eget skæreri.

• Vi har folier til alle behov - derfor kan vi også finde 
den optimale løsning til dig! 

Voks folie
Voks folie giver god printkvalitet på almindelige papir-eti-
ketter og kan bruges i alle typer termotransfer printere. 
Voks folie anvendes bl.a. til mærkning af produkter, kolli 
og paller. 

Voks/resin folie
Voks/resin folie giver en god printkvalitet på almindelige 
papiretiketter samt på PE, PP, PVC og andre syntetiske 
materialer. Voks/resin er slidstærk og ridsefast og anven-
des bl.a. til mærkning af produkter, i medicinalindustrien 
samt til udendørs brug. Voks/resin kan anvendes i alle 
typer termotransfer printere.

Resin folie 
Denne folie giver en høj printkvalitet på PE, PP, PVC samt 
andre syntetiske materialer. Resin folie er slidstærk og 
modstandsdygtig over for varme, vand og kemiske stof-
fer og anvendes bl.a. i medicinal-, elektronik- og bilin-
dustrien. Resin kan anvendes i alle typer termotransfer 
printere.

Vi er den eneste TTR-leverandør på det skandinaviske mar-
ked med egen skæreafdeling - det gør det muligt for os, at 
tilbyde fleksibel levering, hurtig omstilling og fordelagtige 
opskæringsmuligheder. 

Vi leverer de mest anvendte TTR-folier på markedet til både 
flat head- og near edge printere i kvaliteterne ren voks, 
voks/resin og ren resin.


