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A K A D E M I A    H O T – S T A M P I N G U 
HOT-STAMPING W POLIGRAFII – szkolenie teoretyczne 

poziom II (średniozaawansowany) 

 

 

   Niniejszy, autorski program szkolenia został opracowany w oparciu o wiedzę i doświadczenie Zenona 

Łapińskiego - niezależnego specjalisty z hot-stampingu. Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób, 

które chcą pogłębić lub uzupełnić swoją wiedzę na temat możliwości, jakie daje proces uszlachetniania 

powierzchni przy użyciu technologii złocenia na gorąco.  

Szczególnie polecamy je operatorom maszyn, technologom, nadzorowi produkcyjnemu, pracownikom 

kontroli jakości, jak również menedżerom i właścicielom drukarń. Tematyka szkolenia może być również 

pomocna pracownikom biur projektowych i handlowcom, którzy w swojej pracy mają do czynienia z hot-

stampingiem. Szkolenie zakończy test - osoby, które go zaliczą, otrzymają certyfikat. 

 

  

09:00 - 09:15 Rejestracja, poranna kawa 
09:15 – 09:45 Przedstawienie programu szkolenia i wprowadzenie 
09:45 - 10:00 Projektowanie – wpływ motywu na proces hot-stampingu 
10:00 – 10:45 Maszyny do hot-stampingu  
10:45 – 11:00 Przerwa 
11:00 - 11:30 Podłoża - czy na wszystkim można złocić? 
11:30 – 12:15 Folie do hot-stampingu - czy istnieje jedna na wszystkie projekty? 
12:15 – 12:30 Przerwa 
12:30 – 13:15 Matryce i patryce 
13:15 – 13:45 Make-ready – jak prawidłowo wykonać przyrząd 
13:45 - 14:30 Lunch 
14:30 – 15:00 Parametry technologiczne tłoczenia folią 
15:00 – 15:30 Trudne projekty - zasady prawidłowego doboru folii 
15:30 – 15:45 Przerwa 
15:45 – 16:15 Panel dyskusyjny  
16:15– 16:45 Test 
16:45 – 17:00 Zakończenie szkolenia i wręczenie certyfikatów 

 

Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów 

zawartych w ofercie Akademii HOT-STAMPINGU w formie elektronicznej lub innej bez zgody autora zabronione. 

Opis szkolenia 

Program szkolenia 


