
Deze techniek is te vergelijken met blindpreging, alleen komt hier inkt aan te pas. De stempel wordt ingeïnkt en 

afgeveegd, daarna wordt het papier tussen stempel en tegenvorm gedrukt. Briefhoofden, omslagen, naamkaarten of 
uitnodigingen kunnen in alle Pantone kleuren gedrukt worden. De kleur intensiteit is in staalstempeldruk echter heel 
bijzonder en niet te evenaren in gewone offsetdruk.  
De stempels werden vroeger met de hand gegraveerd door een graveur, een arbeidsintensief en duur procédé. 
Tegenwoordig kan het in de meeste gevallen op fotochemische basis in onze Amerikaanse graveermachine. Dit laat ons 
toe de prijzen te drukken.  
Te gebruiken papier soorten: staalstempeldruk is niet mogelijk op papier of karton met uitgesproken structuur zoals 
bv.Sensation. Beter is het een gladder papier te gebruiken zoals Conqueror velijn, Bio Top, Rivoli, Havana matt en 
Mineralis. Papier met teveel katoenvezels zijn moeilijk bedrukbaar.  
Aanbeveling  
Maximum formaat van het drukbeeld is niet groter dan +/- 100x210 mm. (vb een briefhoofd met hoofding en tekst 
onderaan vergen twee drukgangen). Bovendien kan er slechts één kleur per keer gedrukt worden. Voor elke drukgang 
is er een andere stempel nodig. 

De pressing op de keerzijde van het drukwerk is het bewijs dat het om staalstempeldruk gaat. Vergeet dus niet: geen 
recto-verso bedrukking. Door de drukpressing gaat het papier soms lichtjes kromtrekken. Bij gestructureerd papier 
verdwijnt de structuur rond de letters.  
Voor elke prijsaanvraag moeten we ook hier de te bedrukken oppervlakte kennen. Het is altijd raadzaam ons eerst een 
model voor te leggen. Dit vermijdt onaangename verrassingen.  
Voordelen:  

Heel bijzonder is in staalstempeldruk de kleur intensiteit van de inkten en de finesse van het drukwerk. De inkten zijn 
dekkend zodat je lichte tinten kunt drukken op een donker karton. Bovendien is staalstempeldruk laser geschikt. Je 
kan met staalstempeldruk je drukwerk extra beveiligen. Geen enkel kleurencopier imiteert staalstempeldruk. Trouwens 
je vindt deze techniek terug op de bankbriefjes …..  
Soms denk ik wel eens dat staalstempeldruk de “Rolls Royce” is onder de druktechnieken.  

 


