
ScandiSales-Polyfa

Leverandør af specialfolier og substrater til den grafiske industri



OPP- / BOPP-film
Vi har et bredt udvalg af OPP-/BOPP-
film med høje trykegenskaber til 
emballering af fødevarer, blomsterind-
pakning og labels. Vores producent er 
Taghleef Industries, som er kendt for 
deres kvalitetsprodukter.

Vi har mange typer film mht. kvaliteter, 
egenskaber og tykkelser. Vi har også 
moderruller i flere forskellige størrelser 
for at sikre en hurtig levering i kunde-
specifikke størrelser og mindst mulig 
spild. Moderruller skæres til kundespe-
cifikke bredder og længder i vores egen 
skæreafdeling. 

ScandiSYNTHETIC
ScandiSYNTHETIC er 100 % træfrit, 100 
% genbrugeligt og 100 % ansvarligt! 

Papiret er modstandsdygtigt over for 
vand, kemikalier, olie, fedt og varme, 
har en højere rivstyrke end almindeligt 
papir og kan udstanses, indbindes, fol-
des, lamineres og prægetrykkes.

Papiret anvendes især til labels, blom-
stermærkning, menukort, hyldefronter, 
bannere, bykort, id-kort samt parke-
ringsbilletter.

Digitaltryk vinder større og større 
indpas i trykkeribranchen som behov 
og krav til små oplag og dag-til-dag 
leverancer vokser. 

Vi leverer OPP-, PP- og PET-film til di-
gitaltryk. Substrater til digitaltryk er en 
fordel, hvis papirets egenskaber ikke 
opfylder kravene til opgaven, f.eks. 
gennemsigtighed, holdbarhed, høj riv-
styrke samt modstandsdygtighed over 
for vand, solvent og varme. Derudover 
er digitale trykmaskiner omkostnings-
effektive, har en kort set up tid og 
bruger ikke klichéer.

ScandiDIGITAL

ScandiROCK
ScandiROCK er et bæredygtigt alter-
nativ til almindeligt papir! Det har ikke 
set skyggen af træ, men er derimod 
fremstillet af 85 % kalksten og 15 % 
polyolefine film.

ScandiROCK indeholder ikke blegemid-
del, syre eller andre skadelige kemi-
kalier, og der anvendes ikke vand i 
produktionen. 

ScandiROCK trykkes som papir, men 
besidder mange af plastens egenskaber 
– det er bl.a. modstandsdygtigt over for 
vand og olie, det har en høj rivstyrke 
og det er et ekstremt holdbart og tryk-
mæssigt alsidigt produkt.

ScandiROCK anvendes bl.a. til bykort, 
skriveblokke, magasiner og postkort.

Vi leverer varme- og koldprægefolier fra 
KURZ. Varmeprægefolier bruges især til 
forædling – hvor et varmt prægestem-
pel overfører farve, guld eller sølv fra en 
prægefolie til emnet, der skal dekore-
res. Varmeprægefolierne anvendes bl.a. 
til dekoration af gratuleringskort, elek-
troniske produkter, kosmetik, tekstiler, 
møbler, bildele m.m.

Koldprægning er den nyeste teknologi 
inden for grafisk dekoration af bl.a. 
etiketter. Koldprægning er økonomisk 
i forhold til konventionel metallisk de-
koration, og udmærker sig ved at være 
meget hurtig ved omstilling, alsidig og 
velegnet til selv mindre produktioner.

Vi leverer prægefolier i kundespecifikke 
størrelser fra eget skæreri.

Varme- & koldpræge-
folie

Brand Protection
Brand Protection fra KURZ er en folie 
med optiske sikkerhedsegenskaber til 
at beskytte brands imod piratkopiering. 

Brand Protection består bl.a. af mag-
netiske folier og hologrammer, som 
sikrer, at originale produkter forbliver 
originale.
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ScandiSales-Polyfa er leverandør af specialfolier og sub-
strater til den grafiske branche. 

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. 

Vi har et bredt produktprogram og leverer løsninger 
inden for forskellige produktkategorier: BOPP-film,  
ScandiSYNTHETIC - syntetisk papir i ruller og ark, Scan-
diDIGITAL - substrater til digitattryk, ScandiROCK - bane-
brydende 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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• Vi leverer produkter fra de mest anerkendte produ-
center på markedet: KURZ, Taghleef Industries, Ha-
nita Coatings samt egen import. Vores egen import 
består af kvalitetsprodukter fra de bedste producen-
ter i hele verden. Dem udvælger vi på baggrund af 
vores solide produktkendskab.

• Vi lagerfører film og folier i moderruller og leverer i 
kundespecifikke størrelser fra eget skæreri.

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

Hvorfor vælge ScandiSales-Polyfa som leverandør?

• Vores mangeårige erfaring og forståelse for kunder-
nes udfordringer gør os i stand til at levere unikke 
produkter og løsninger. Vi er produktspecialister 
og kan derfor altid rådgive om produkterne, og om 
hvordan de anvendes bedst muligt.

Hvad er fordelene ved at vælge ScandiSales-Polyfa som leverandør af specialfolier og substrater?

Vi kan give dig en lang række af fordele!


