
Bij foliedruk wordt een gekleurde of gemetaliseerde folie, die belijmd is met hotmelt, door een warme stempel op de 
drager gelijmd. De folie breekt op de grens tussen warm en koud. Alleen het stempelbeeld blijft achter. 
Goud- en zilver zijn de meest gevraagde folies maar er zijn oneindig veel mogelijkheden zoals bijvoorbeeld: andere 
metaalkleuren, parelmoer, matte kleuren (ook wit), transparant , holografische folies. De meeste folies zijn opaak. 
Offsetdruk moet dus niet uitgespaard worden, teneinde problemen met sluitwerk te vermijden. 
Foliedruk is vlak, maar kan gecombineerd worden met blinddruk in een of twee drukgangen afhankelijk van de oplage. 
Zo kan er zelfs een structuur (tekening of logo) aangebracht worden in de blinddrukstempel die dan in het 
eindresultaat terug te vinden is. Zo bekomt men een gepersonaliseerde folie, die gebruikt kan worden bij het 
beveiligen van drukwerk.:  

Technische gegevens:  
Drie mogelijke formaten:  
grootte drager min. 65x85 tot max. 250x360 mm drukbeeld max.95x95mm 
grootte drager min.110x110 tot max. 320x460 mm drukbeeld max. 210x290 mm  
grootte drager min.330x245 tot max. 520x720 mm drukbeeld max. 480x680 mm 

 
De juiste papierkeuze:  
Te gestructureerde dragers zijn moeilijk bedrukbaar in folie. Over het algemeen zijn de meeste tekst en cover, offset 
en gestreken papieren geschikt. Foliedruk kan ook op kalkpapier. Het gekozen papiersoort kan de folie beter tot uiting 
doen komen. Foliedruk op Memoires de papier, Mineralis, Canevas en Countryside zijn bijzonder geslaagd.Cast Coated 
karton geeft ook hier soms problemen. Wel moet ermee rekening gehouden worden dat door de druk de structuur van 
het karton verdwijnt op de plaats van het drukbeeld, zodat je deze ook op de verso merkt.  

Aanbevelingen: 

Folieprijzen worden per cm2 berekent. Prijzen kunnen slechts berekend worden als de oppervlakte van het drukbeeld, 
de schikking, de drukdrager en de grootte van het vel gekend zijn. Hoe groter het oppervlak hoe duurder. Voor het 
drukken is er steeds een magnesium-, koper- of messingcliché nodig. Recto-verso bedrukking is wegens de hierboven 
vermelde reden, niet aan te raden. Het drukbeeld mag ook niet gerasterd zijn.  
Voordelen: Foliedruk is een veredelingstechniek. Je kan er buitengewoon mooie effecten mee bekomen. Het grote 
voordeel zijn de prachtige metaalkleuren en het dekkend vermogen van de folie. Folie kan gebruikt worden voor het 
beveiligen van drukwerk.  

 


