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EUROEXPO Trade Fairs
susåine industria tipograficã din
România æi aduce în cadrul Digital
Print & Sign, eveniment derulat
între 22 æi 25 septembrie, la Centrul
Expoziåional Romexpo, conceptul
“Afacerea ta la cheie”. În acest
sens, companiile prezente la Digital
Print & Sign vor expune planuri de
afaceri personalizate, oferindu-le
vizitatorilor logistica æi suportul
necesare pentru a se remarca pe piaåa
de profil. 

Acåiunea “Afacerea ta la
cheie” îæi propune sã fie un
instrument de sprijin al furnizorilor
de echipamente, consumabile æi
servicii pentru industria graficã æi sã
stimuleze atragerea de investiåii æi
dezvoltarea de noi afaceri în
domeniu.

Pachetele sunt valabile doar în
perioada evenimentului (22-25
septembrie 2010), astfel cã doar
vizitatorii expoziåiei vor avea acces
la ofertele speciale.

Digital Print & Sign æi
conceptul “Afacerea ta la cheie”
vor fi subiectul unei intense
campanii de promovare: peste 200
de spoturi video difuzate de Antena 1,
Antena 3, GSPTV, peste 100 de
spoturi audio difuzate de Radio Zu,
promovare în publicaåii de profil
(Afaceri Poligrafice, Print Magazin,
Universign, Printing World, APIIP
Magazin), în publicaåii naåionale
(Jurnalul Naåional, Sãptãmâna
Financiarã, Financiarul) precum æi în
mediul on-line sau prin reåele de
socializare moderne. 

În plus, campaniile puternice
indoor æi outdoor æi comunicarea
direct mailing cãtre 20.000 de
companii æi specialiæti din domeniu
vor oferi un plus de notorietate
evenimentului æi vor ajunge în
atenåia unui public bine targetat.

Ca partener de peste 8 ani al
industriei grafice din România,
EUROEXPO Trade Fairs æi-a
stabilit trei obiective majore în 2010
privind acest domeniu: stimularea
investiåiilor în print, sprijinirea
micilor producãtori æi, nu în ultimul
rând, promovarea la scarã naåionalã a
printului.

EUROEXPO TRADE FAIRS ATRAGE INVESTIÅII 
ÎN PIAÅA DE PRINT
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Digital Print & Sign va fi un
spectacol dedicat producåiei æi
comunicãrii digitale, un spaåiu unic
de confluenåã a soluåiilor tehnologice
de ultimã orã care dinamizeazã æi
remodeleazã acest domeniu cu
îndelungatã tradiåie. 

EUROEXPO Trade Fairs, cel
mai mare organizator privat de
târguri æi expoziåii din România, æi-a
fãcut deja o tradiåie de a se implica în
bunul mers al industriei din diferite
domenii. În portofoliul Euroexpo
Trade Fairs se gãsesc acåiuni de
amploare precum Luxury Show,
Advertising Show, Print & Sign,
Flexo Show, Kidex, Gifts Show,
Baby Boom, Wellness Show,
Cleaning Show, Expoziåia Inter-
naåionalã de Francize æi Branding.
Euroexpo Trade Fairs a asigurat
conceperea æi designul standurilor
expoziåionale Bentley& Lambor-
ghini (SIAB 2007), Bentley
(Austria), Maserati (Luxury Show
2008) precum æi organizarea
primului Congres de Geneticã din
România (2008) æi a Forumului
Tipografic Balcanic (2009).

Ruxandra Preda,
Production Manager

www.euroexpo.ro

Aur? Argint?... sau
Platinã?

Cea mai mare expoziåie din
România dedicatã obiectelor
promoåionale, GIFTS SHOW, are
veæti bune pentru partenerii sãi.
Organizatorii evenimentului, care va
avea loc în perioada 22 – 25 sep-
tembrie 2010, în cadrul Com-
plexului Expoziåional Romexpo,
acordã o atenåie deosebitã promo-
vãrii imaginii partenerilor sãi prin
punerea la dispoziåie a unor pachete
atrãgãtoare de servicii de promovare,
care se vor concretiza cu ajutorul
principalelor canale mass-media æi
nu numai!

Pachetele Silver, Gold æi
Platinum sunt disponibile pe site-ul
expoziåiei æi îi ajutã pe cei interesaåi sã
beneficieze de ele pe toatã perioada
expoziåiei GIFTS SHOW 2010*!
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* În 2010, GIFTS SHOW se
bucurã de prezenåa unor importante
firme de profil din åarã, dar æi din
strãinãtate (Germania, Polonia,
Italia, Spania æi Cehia).

Æi pentru cã Euroexpo Trade
Fairs înåelege nevoia expozanåilor
de a întâlni un public numeros æi –
mai ales – targetat, organizatorii
vor derula o amplã campanie de
promovare ATL æi BTL, din care nu
va lipsi un seminar de profil dedicat
marketerilor æi susåinut de un
speaker din strãinãtate.

Mai multe detalii pe
www.giftsshow.ro!

Finisarea produselor tipografice
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Finisarea produselor
tipografice

Confecåionarea scoaråelor

Materiale pentru scoaråe æi
pregãtirea lor

(continuare din numãrul precedent)

Feåele de mucava croite trebuie
sã fie paralelipipedice, egale, cu
dimensiuni precise.

Dacã se prezintã în sul, croirea
pânzei sau a materialelor de îmbrãcat
feåele de mucava se face cu ajutorul
unor maæini unde sulurile sunt tãiate
în fâæii, la dimensiunea necesarã, cu
ajutorul unor cuåite circulare. Apoi se
croiesc în bucãåi, dupã formatul
scoaråelor. La unele maæini de
confecåionat scoaråe, pânza rãmâne
croitã în fâæii.

Pentru a putea forma corect
colåurile scoaråei, în procesul de
îmbrãcare a acesteia, colåurile
bucãåilor de pânzã se taie.

La scoaråele întregi 1/1 hârtie,
croirea acestora se face la
dimensiunile necesare cu ajutorul
maæinilor de tãiat cu un cuåit.

La îmbrãcarea mucavalei sau a
cotorului se folosesc de obicei
materiale textile. Se mai folosesc
pentru îmbrãcarea acestora æi alte
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lb = lãåimea blocului;
lm = lãåimea mucavalei;
Îb= înãlåimea blocului de carte.

Materialul de îmbrãcat
scoaråele va avea lungimea egalã cu
suma a douã lungimi de feåe de
mucava plus lãåimea ricãnului, plus
6-7 mm pentru executarea
articulaåiei, precum æi 2-3 cm pentru
einælag (îndoirea materialului peste
mucava) iar lãåimea egalã cu lãåimea
mucavalelor plus 2-3 cm, pentru
îndoirea materialului peste mucava
(einælag). Formula pentru calcularea
dimensiunilor materialului de
îmbrãcat scoaråa este (în mm):

LM = 2Lm + Gb + 40,
lM = lm + 30,

în care: LM = lungimea materialului
scoaråei;

Lm = lungimea mucavalei;
Gb = grosimea blocului;
lM = lãåimea materialului

scoaråei;
lm = lãåimea mucavalei.

Cel de-al treilea element,
ricãnul (rãdãcina cotorului), va avea
lãåimea egalã cu grosimea cotorului
blocului plus 2 mm æi lungimea
egalã cu înãlåimea mucavalei.

materiale, hârtie tipãritã, imitaåie de
piele (cum ar fi balacronul, peliorul)
sau imitaåie de pânzã (cum ar fi
relutexul).

Ricãnul (rãdãcina cotorului) se
croieæte întotdeauna pe direcåia
longitudinalã a fibrelor. Cartonul
pentru ricãn, având gramajul de 
100-240 g/m2, se croieæte la maæina
de tãiat cu un cuåit.

Confecåionarea manualã a
scoaråelor: croirea æi încheierea. 
La croirea scoaråelor întregi, dimen-
siunile mucavalelor sunt: lungimea
(egalã cu lãåimea blocului de carte
plus 5-10 mm pentru obåinerea
cantului) æi lãåimea (egalã cu
înãlåimea blocului de carte). 
Cele douã feåe trebuie sã fie egale.

Dacã lucrarea are cotorul drept æi
articulaåia se aflã chiar în marginea
cotorului blocului de carte, pentru
obåinerea cantului din faåã trebuie
adãugat 2 mm la lãåimea blocului;
dacã cotorul este foarte rotunjit, are
grosimea de 8-10 cm æi se executã
articulaåia mai mare, trebuie scãzut 
2 mm din lãåimea scoaråei.

Pentru calculul dimensiunilor
mucavalelor putem folosi urmãtoarea
formulã (în mm):

Lm = lb + 6
lm = Îb ± 2,

în care:
Lm = lungimea mucavalei (o

faåã);
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Dimensiunea ricãnului se calculeazã
dupã formula (în mm):

lr = Gb + 2
Lr = lb,

în care: lr = lãåimea ricãnului;
Lr = lungimea ricãnului;
Gb = grosimea blocului.

Pentru scoaråele compuse (1/2
pânzã) feåele de mucava se croiesc la
fel ca la scoaråele simple (1/1 pânzã).
La croirea materialului necesar
pentru îmbrãcarea scoaråelor 1/2 se
calculeazã materialul pentru cotor
apoi materialul care îmbracã feåele
scoaråelor.

Lungimea fâæiei de pânzã care
îmbracã cotorul trebuie sã aibã
înãlåimea feåelor de mucava, la care
se adaugã 2-3 cm pentru einælag.
Lãåimea ei este însumarea grosimii
cotorului plus cele douã articulaåii de
0,8-1 cm æi încã 3 cm necesari
încleierii celor douã feåe.

Calculul materialului pentru
îmbrãcarea feåelor se face astfel:

- lãåimea este egalã cu lãåimea
(înãlåimea) mucavalei plus 3 cm
pentru einælag;

- lungimea unei feåe este egalã
cu lungimea unei feåe de mucava
plus 1 cm. Considerând cã în
lungimea feåei trebuie inclus 1,5 cm
pentru einælag, ar trebui adãugat 

1,5 cm peste lungimea feåei de
mucava, dar faåa de hârtie se lipeæte
circa 1 cm peste fâæia de pânzã care
îmbracã æi formeazã cotorul.

Uneori lãåimea pânzei care
formeazã cotorul poate fi de 1/3 din
lãåimea cãråii. În acest caz,
materialul care îmbracã feåele se
micæoreazã corespunzãtor.

Dupã ce materialul a fost croit,
se trece la operaåia urmãtoare -
încheierea scoaråelor.

Încheierea scoaråelor simple
(1/1 pânzã) se face în felul urmãtor:
bucata de pânzã (sau alt material) se
unge pe spate cu adeziv. Ungerea se
executã începând din mijloc spre
margini, în aæa fel încât pe suprafaåa
ei sã se gãseascã un strat uniform æi
subåire de adeziv - vezi figura:

La mijlocul pânzei unse cu
adeziv se aplicã ricãnul (rãdãcina
cotorului) croit. La o distanåã de 3-5
mm de ricãn, într-o parte æi alta, se
aplicã feåele de mucava. Se verificã
poziåia ricãnului  æi a mucavalelor pe
pânzã, astfel încât marginile lor sã
fie paralele cu marginile pânzei cu
adeziv.
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împinge cuta de pânzã formatã spre
exteriorul scoaråei æi se obåine colåul
scoaråei. Dupã îndoirea pânzei se
preseazã din nou æi scoaråa se
introduce sub greutate.

La tiraje mari, ungerea pânzei
se face cu ajutorul unor aparate de
uns. Prezentãm mai jos câteva
scheme de principiu ale acestor
aparate.Executarea scoaråelor întregi

a - aæezarea feåelor de mucava æi a ricãnului pe
pânza unsã cu adeziv;

b - scoaråa dupã executarea einælagului;
c - faåa scoaråei

Pentru aæezarea corectã a
acestor elemente (mucavale æi ricãn)
se poate folosi un æablon mobil.

Æablon pentru fixarea feåelor de mucava

Dupã ce se preseazã cu mâna
ricãnul æi feåele de mucava, scoaråa
se întoarce æi peste pânzã se aæazã o
bucatã de hârtie æi se freacã scoaråa.
Se întoarce din nou scoaråa æi se
executã einælagul (se îndoaie
marginile pânzei peste mucava). Mai
întâi se îndoaie marginile pe lãåimea
scoaråei, apoi cele pe lungime. Între
cele douã îndoituri pe direcåii
diferite, se formeazã o cutã; cu
muchia sau vârful fãlåuielii se
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Încheierea scoaråelor compuse
(1/2 pânzã) cuprinde douã faze:
încheierea æi apoi îmbrãcarea
scoaråei. Pentru încheierea scoaråelor
se unge pânza de la cotor cu adeziv,
se aplicã ricãnul la mijloc (vezi
figura de mai jos) apoi, în dreapta æi
în stânga lui, feåele de mucava, cu
lãsarea spaåiului pentru articulaåie,
dupã care se îndoaie marginile
pânzei peste mucava.

Încheierea scoaråelor 1/2

Îmbrãcarea feåelor scoaråelor se
face prin ungerea feåelor de hârtie cu

adeziv (în general, adeziv de
amidon), aplicarea pe fiecare faåã æi
îndoirea marginilor peste mucavale,
cu formarea colåurilor (vezi figura).

Îmbrãcarea scoaråelor 1/2 pânzã

Aceastã operaåie se executã
pentru fiecare faåã a scoaråei, separat.

Confecåionarea mecanicã a
scoaråelor

Pentru aceastã operaåie existã
diferite tipuri de maæini:

- maæini la care alimentarea se
face cu materiale croite înainte (cu
excepåia ricãnului, care se alimen-
teazã cu role de lãåimea necesarã).

- maæini cu alimentarea mate-
rialelor în sul.

func]ionare

ajustare doze

cilindru cu [ablon 


