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Saņemiet produktu katalogu! 
tel. +371 29205353
info@cupconcept.lv, www.cupconcept.lv 
 

   

IEGUVUMI IZVĒLOTIES VAIRĀKKĀRT LIETOJAMĀS GLĀZES

JAUNUMS

Digitālā druka

Vairākkārt lietojamās glāzes ar  
digitālo apdruku 
Finansiāli izdevīgs risinājums pasūtot glāzes ar attēlu druku

Maza minmālā tirāža  

Digitālā druka ir ideāli piemērota maza apjoma pasūtījumiem apdrukai uz vairākkārt lie-

tojamām glāzēm!  Atkarībā no izvēlētā glāzes izmēra, izpildām pasūtījumu sākot no 140 

vienībām un vairāk. 

Konkurētspējīgas cenas  

Izgatavojot DESIGN CUP produkciju, procesi ir pārdomāti, nodrošinot labāko ražošanas 

pārvaldību. Tādējādi varam nodrošināt zemas izmaksas un pievilcīgu bāzes cenu. 

Īsi piegādes termiņi  
Pasūtījumu ar apdrukātām vairākkārt lietojamām glāzēm saņemsiet 10-15 darba dienu 

laikā. 

Vispusīgs dizains 

Caurspīdīgas DESIGN CUP glāzes ir klasiska vairākkārt lietojamo glāžu izvēle. Tās ir izturī-

gas, par pieņemamu cenu un īpaši kvalitatīvas. Tādēļ šīs glāzes esam izvēlējušies par mūsu 

digitālās drukas pirmrindnieci un piedāvājam piecus dažādus tilpumus, sākot no 0,2 l līdz 

0,5 l. Visas mūsu izgatavotās vairākkārt lietojamās glāzes atbilst tiesību aktos noteiktajām 

prasībām, un uz tām ir CE zīme. Izņēmums nav arī DESIGN CUP glāzes – arī tās ir marķētas 

ar CE zīmi.

Mazi minimālie apjomi

Īsi piegādes termiņi

Fotokvalitātes apdruka

CUP CONCEPT digitālā druka

Digitālā druka ir īpaši piemērota glāžu apdrukai ar  

fotoattēlu. Mūsu digitālās drukas mašīna apdrukās  

glāzi visapkārt pa perimetru ar Jūsu izvēlēto attēlu.  

Tādēļ esam izstrādājuši īpašu ADIGITAL-TEC drukas  

tehnoloģiju, kuru drīkst izmantot pārtikas nozarē,  

kā arī vairākkārt lietojamo glāžu apdrukai - tā ir  

īpaši izturīga pret skrāpējumiem un nodrošina  

kvalitatīvu rezultātu.

 

 

Oficiālais pārstāvis Latvijā, Lietuvā, Igaunijā:
SIA ASTRO
Katrīnas iela 16A
Rīga, Latvija, LV 1045 
info@cupconcept.lv • www.cupconcept.lv
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Saņemiet vairākkārt lietojamās glāzes 
viegli, ātri un lēti.

Izveidojiet savu pasūtījumu tiešsaistē

www.cupconcept.lv
Klasiska vairākkārt lietojamo glāžu izvēle. 

DESIGN CUP caurspīdīga glāze (PP)
Izvēlies kādu no pieciem glāžu tilpumiem

Augšupielādējiet izvēlēto attēlu

Ērti veiciet pasūtījumu mūsu tīmekļa vietnē www.cupconcept.lv,  

un pievienojiet PDF failu, kurā ir norādes par apdruku. 

Papildus klasiskajai 4 krāsu CMYK drukai, caurspīdīgās glāzes  

apdrukājam ar baltu fonu, tādējādi iegūstot krāsainu un  

kontrastainu rezultātu.   

 

Balta + Ciāna

Balta + Ciāna + Fuksīna

Balta + Ciāna + Fuksīna + Dzeltena

Balta + Ciāna + Fuksīna + Dzeltena + Melna

Drukas attēla izmēri

Glāzes veids Izmērs sākot no Platums Augstums

DESIGN CUP glāze PP caurspīdīga 0,2 l 250 gab. 199,2 mm 89,2 mm

DESIGN CUP glāze PP caurspīdīga 0,25 l 225 gab. 213,4 mm 101,0 mm

DESIGN CUP glāze PP caurspīdīga 0,3 l 200 gab. 224,1 mm 107,0 mm

DESIGN CUP glāze PP caurspīdīga 0,4 l 160 gab. 245,1 mm 118,2 mm

DESIGN CUP glāze PP caurspīdīga 0,5 l 140 gab. 257,4 mm 132,5 mm

Balta

Informācija 
 

-  CE sertifikācija un atbilstība 

izmantošanai pārtikas nozarē 

-  Personalizēta druka mazos  

apjomos

- Fotokvaltātes apdruka

-  Īpaši izturīgas pret skrāpējumiem

- Ātra piegāde

- Apļveida apdruka

- Augstas kvalitātes apstrāde

-  Glāzes ir vieglas un saliekamas 

viena un otras

-  Izgatavotas no PP (polipropilēna), 

tādēļ saglabā formu un ir  

neplīstošas
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