
Isısal Ciltleme Kapakları

Kendinden Yapışkanlı

Isısal Ciltleme Kapağı

Ön ve Arka Kapak

Kendinden yapışkanlı MÜHLEN Deckel ciltleme kapakları A4 boyutunda 
olup 212mmx298 mm ölçülerine sahiptir.  2, 3, 6, 8, 12, 18, 22 mm 
kalınlıklara sahip olan ısısal ciltleme kapakları uzun ömürlü ve olmasının 
yanı sıra yapışkanlığını hiç bir zaman kaybetmemektedir.

Mükemmel kalite ve görünümde ısısal (tutkallı) ciltleme işlemi 
gerçekleştiren MÜHLEN Deckel ciltleme kapakları sunumlarınıza ve 
belgelerinize şık görünümler kazandırır. Diğer ciltleme işlemlerine 

göre daha ciddi ve profesyonel olan ısısal ciltleme, incelemiş 
olduğunuz kapak sayesinde son derece uzun ömür kazanmış olur. 

125 mikron kalınlığında şeffaf PVC den yapılan ön kapak sayesinde, 
sunumun veya belgelerin daha profesyonel ve daha etkileyici 
görünmesini sağlar. Arka kapak ise katmanlı özel beyaz karton 
(230gr.)  Olan arka kapak ise su tutkallı ciltleme işlemini 
gerçekleştirirken yıpranmalara karşı dirençlidir.

A4 Isısal c�ltleme kapağı (298x212mm)
Şeffaf ön kapak ve karton arka kapak
Zeng�n model çeş�tl�l�ğ� (Her kalınlıkta)
Tabloda göster�len paket ve adet m�ktarı
Isıya duyarlı ve kend�nden tutkallı
Mükemmel ısısal c�ltleme özell�ğ�
Özel karton arka kapak (230gr.)
125 M�kron şeffaf PVC ön kapak
Ömür boyu açılmaz tutkallama
Kend�nden yapışma özell�ğ�
K�tap kal�tes�nde c�ltleme
Renk: Beyaz
24 Ay garant�

Mükemmel Yapışma
Isıya duyarlı ve kendinden yapışkanlı özel tutkallı kapak, mükemmel derecede güçlü ve 

ayrılmaz ısısal ciltlemeler yapmaktadır. Ömür boyu yapıştırma özelliğini kaybetmeyen 
MÜHLEN Deckel Isısal ciltleme kapakları zengin model yelpazesine sahiptir. 

Zamana Karşı
Zamana karşı yapışkanlığından hiçbir şey kaybetmeyen model özel alaşımlı ve ısıya 

duyarlı tutkal matbu tarzda ısısal olarak ciltleme işlemleri gerçekleştirmektedir.
Kitap Kalitesi

Matbu kitaplar ile eş değer ciltlemeye sahip MÜHLEN Deckel ısısal kapakları 
sunumlarınıza yüksek kalitede tarz katacaktır.  A4 boyuna sahip ısısal ciltleme 

kapaklarının farklı sayfa adedi kalınlığında modelleri bulunmaktadır. 

Model & Sayfa Sayısı

MÜHLEN Deckel

 

Model Kalınlık Sayfa Ciltleme   Adet (1 Paket)  
DK-W-2 2mm 9-15 (70gr) 100 Adet 

DK-W-3 3mm 16-25 (70gr) 100 Adet 

DK-W-6 6mm 36-50 (70gr) 100 Adet 

DK-W-8 8mm 51-70 (70gr) 100 Adet 

DK-W-12 12mm 86-100 (70gr) 80 Adet 

DK-W-18 18mm 131-160 (70gr) 60 Adet 

DK-W-22 22mm 181-200(70gr) 60 Adet 
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