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Bannery
a textílie

U nás si můžete objednat bannery a textílie se svým
vlastním a jedinečným designem! Výběr je opravdu
široký. Vybírat můžete z malých a velkých rozměrů.
Rozhodnout se můžete pro jednostranný nebo
oboustranný tisk, pro čtvercový řez nebo řez
do tvaru či pro vnitřní nebo venkovní použití.
Vy objednáváte, my tiskneme!

Samozřejmostí je, že si můžete vybírat i z velkého
počtu materiálů, jako plachtovina, pletená
polyesterová vlajkovina, textílie či síťovina.
Všechny tyto materiály jsou odolné povětrnostním
podmínkám a nabízí rozsáhlé spektrum využití.
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Parametry

Materiál Plachtovina neprůhledná 610g/m²
Rozměry: Min.: 10×10mm

Max.: 2000 ×10000mm
Nehořlavost: ČSNEN13501-1 b1
Váhanam²: 0,5kg
Dokončení: Horní adolní tunel 50mm
Interiér/exteriér: Vnitřní i venkovnípoužití

Popis
Neotřelá klasika pro mnoho druhů použití.

Použití: Ať už podnikáte v čemkoliv, banner vždy najde své
využití a zlepší vaši prezentaci. Miliony barev dokreslí vaše
reklamní sdělení a materiál plachtoviny dodá matný vzhled, který
ani v záři reflektorů nezpůsobí nechtěné odlesky.
Na prvním dojmu vždy záleží a s tímto bannerem neuděláte
chybu. Materiál je vybrán především pro venkovní instalaci, která
klade vysoké nároky na životnost.
V příslušenství nabízíme doporučené produkty pro instalaci.

Tip: V příslušenství naleznete úchyty s konkrétní šířkou.
Do tunelu lze umístit jakoukoliv tyč do průměru 50 mm.

Materiál: Plachtovina neprůhledná s gramáží 510 g/m² výborně
odolává povětrnostním vlivům – v běžných podmínkách
má garantovanou životnost minimálně 2–3 roky. Při použití
ve vnitřních prostorech je pak životnost mnohem delší. Díky
ceně a kvalitě je plachtovina nejoblíbenější volbou. Tento typ
materiálu se používá k tomu, aby se zabránilo prosvítání grafiky
z druhé strany.

� Bannery pro každé použití
� Neprůhledný materiál
� Matný vzhled
� Velký výběr příslušenství
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 2–3

Banner pro zavěšení | Bannery a textílie

Plachtovina neprůhledná
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ParametryPopis
Buďte vidět! Tento produkt nabízí profesionální vzhled
a minimální náklady na výrobu.

Použití: Banner je nejlevnější, nejrychlejší a nejúčinnější způsob,
jak upoutat pozornost. Není tedy divu, že je již několik let jedním
z nejprodávanějších komunikačních nástrojů v marketingu.
Když ho instalujete na budovu, získáte nepřehlédnutelný
reklamní prostor. V kombinaci s vaší grafikou je upoutání
pozornosti otázkou milisekund. Rám poskytuje jednoduchý
způsob instalace a možnost výměny obsahu. Pevná a robustní
konstrukce činí tento produkt velmi populárním.

Materiál: Plachtovina s gramáží 510 g/m² výborně
odolává povětrnostním vlivům – v běžných podmínkách
má garantovanou životnost minimálně 2–3 roky. Při použití
ve vnitřních prostorech je pak životnost mnohem delší.
Plachtovina neprůhledná se používá v případě oboustranného
tisku a eliminuje prosvítání grafiky z druhé strany.
Síťovina s gramáží 270 g/m² je částečně průhledná. Oproti
plachtovině má v sobě malé kulaté otvory zajišťující průhlednost.
Díky tomu má nízkou hmotnost a malý odpor větru.

� Poutavé umístění reklamy
� Vnitřní i venkovní použití
� Profesionální vzhled
� Pevný rám a snadná montáž
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 2–3

Materiál Plachtovina 510
g/m²

Plachtovina
neprůhledná
610g/m²

Síťovina
270g/m²

Rozměry: Min.: 10×
10mm
Max.: 1940×
10000mm

Min.: 10×
10mm
Max.: 1940×
10000mm

Min.: 10×
10mm
Max.: 1940×
10000mm

Nehořlavost: ČSNEN13501-
1b1

ČSNEN13501-
1b1

–

Váhanam²: 0,5kg 0,5kg 0,3kg
Dokončení: Lemování soky

po300mm,
po500mm,
v rozích

Lemování soky
po300mm,
po500mm,
v rozích

Lemování soky
po300mm,
po500mm,
v rozích

Interiér/
exteriér:

Vnitřní
i venkovní
použití

Vnitřní
i venkovní
použití

Vnitřní
i venkovní
použití

Bannery pro vypnutí do rámů | Bannery a textílie

Plachtovina

Síťovina

Plachtovina neprůhledná
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Parametry

Materiál Plachtovina 510g/m²
Rozměry: Min.: 10×10mm
Nehořlavost: ČSNEN13501-1 b1
Váhanam²: 0,5kg
Dokončení: Lemovánís okypo 300mm,po500 mm
Interiér/exteriér: Vnitřní i venkovnípoužití

Popis
Impozantní doplněk každé budovy.

Použití: Čím větší reklama na budově, tím lepší. Zaujmout
s reklamou umístěnou na fasádě budovy je snazší, než
si myslíte. Taková reklama může mít působivý vzhled
a přitahovat nové zákazníky a oči kolemjdoucích. Jedná se tedy
o velice efektivní způsob, jak oslovit širokou veřejnost.
Banner je zakončen lemováním s oky, což mu dodává
větší pevnost a delší životnost v náročných povětrnostních
podmínkách.
Je pro vás připraven materiál s dlouhou životností
a v příslušenství naleznete nástroje pro instalaci.

Materiál: Plachtovina s gramáží 510 g/m² výborně
odolává povětrnostním vlivům – v běžných podmínkách
má garantovanou životnost minimálně 2–3 roky. Při použití
ve vnitřních prostorech je pak životnost mnohem delší. Díky
ceně, kvalitě a matné struktuře je plachtovina nejoblíbenější
volbou.

� Matný materiál
� Bez světelných odlesků
� Výběr vlastních rozměrů
� Efektivní způsob prezentace
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 2–3

Fasádní bannery | Bannery a textílie

Plachtovina
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Parametry
Průhledné materiály doporučujeme používat při instalaci
do prostoru, kde jsou vystaveny větru.
Díky svým vlastnostem nemají tak velký odpor větru jako
materiál plachtovina, ta je určená pro instalaci na pevný podklad.
Tento banner je opatřen lemováním a oky pro snadné umístění
do rámu.
Lem je z důvodu vyšší životnosti při venkovním použití.
Velikost volte o 5 cm kratší pro každou stranu než jsou rozměry
zvoleného rámu.

Popis
Kulatý banner nemá nikdo – buďte první!

Použití: Instalací kulatého banneru získáte nepřehlédnutelný
reklamní prostor. V kombinaci s vaší grafikou je upoutání
pozornosti kolemjdoucích jen otázkou milisekund. Tento produkt
nabízí profesionální vzhled a minimální náklady na výrobu.
Vyroben je z ověřených materiálů a kruhový tvar mu dodává
na exkluzivitě. Je strojově oříznutý, takže je zaručena absolutně
hladká hrana. Doporučujeme objednat spolu s gumovým lanem,
které zaručí uchycení a rovnoměrné vypnutí do všech stran.

Materiál: Plachtovina s gramáží 510 g/m² výborně
odolává povětrnostním vlivům – v běžných podmínkách
má garantovanou životnost minimálně 2–3 roky. Při použití
ve vnitřních prostorech je pak životnost mnohem delší. Díky
ceně, kvalitě a matné struktuře je plachtovina nejoblíbenější
volbou pro výstavní bannery.
Plachtovina neprůhledná se používá v případě oboustranného
tisku a eliminuje prosvítání grafiky z druhé strany.
Síťovina s gramáží 270 g/m² je částečně průhledná. Oproti
plachtovině má v sobě malé kulaté otvory zajišťující průhlednost.
Díky tomu má nízkou hmotnost a malý odpor větru.

� Netradiční formát
� Kvalitní materiál
� Standardizované rozměry
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Materiál Plachtovina 510
g/m²

Plachtovina
neprůhledná
610g/m²

Síťovina
270g/m²

Rozměry: Ø1000mm,
Ø2000 mm

Ø1000mm,
Ø2000 mm

Ø1000mm,
Ø2000 mm

Nehořlavost: ČSNEN13501-
1b1

ČSNEN13501-
1b1

–

Váhanam²: 0,5kg 0,5kg 0,3kg
Dokončení: Sokypo

100mm
Sokypo
100mm

Sokypo
100mm

Interiér/
exteriér:

Vnitřní
i venkovní
použití

Vnitřní
i venkovní
použití

Vnitřní
i venkovní
použití

Kulatý banner | Bannery a textílie

Plachtovina

Síťovina

Plachtovina neprůhledná
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Parametry

Materiál Plachtovina neprůhledná 610g/m²
Rozměry: 500×500mm
Nehořlavost: ČSNEN13501-1 b1
Váhanam²: 0,5kg
Dokončení: Tvarovýořez
Interiér/exteriér: Venkovnípoužití

Popis
Reklamní vlajka v kompletním balení.

Použití: Upoutat zraky kolemjdoucích je s nástěnnými vlajkami
velmi snadné.
Prezentujte tak svou značku, produkt nebo akci. Variant, kam
umístit vaše logo, je nepřeberné množství. Nástěnná vlajka
je klasikou v reklamní prezentaci.
Součástí objednávky je kompletní příslušenství pro instalaci
na zeď.

Tip: Chcete-li dát vlajce vlastní tvar, vkládejte tisková data
s příslušnými parametry pro tvarový ořez, tak jak je popsáno
v šabloně tiskových dat.

Materiál: Plachtovina neprůhledná s gramáží 510 g/m² výborně
odolává povětrnostním vlivům a má dlouhou životnost.
Plachtovina neprůhledná se používá v případě oboustranného
tisku a eliminuje prosvítání grafiky z druhé strany.

� Velmi odolný materiál
� Včetně příslušenství
� Oboustranný tisk
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 2–3

Nástěnná vlajka | Bannery a textílie

Plachtovina neprůhledná
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Parametry
Tento produkt vyrábíme pouze ze síťoviny z důvodu bezpečnosti.
Síťovina je lehká a má menší odpor větru, který je na velkoformá-
tovém tisku značný.

Popis
Buďte vidět, přestože na vaší nemovitosti probíhá rekonstrukce.

Použití: Stavební lešení může vypadat mnohem lépe, pokud
na něj umístíte svou reklamu. Zároveň upevněním plachty
na lešení zabráníte možnému pádu suti do okolí.
Pokud zvolíte průhlednou síťovinu, budou mít stavebníci
pohybující se po lešení navíc rozhled.

Tento materiál nebrání výhledu z oken ani pronikání slunečních
paprsků do budovy. Protože se umísťuje na fasádu objektu,
je potisk pouze z jedné strany.

Materiál: Síťovina s gramáží 270 g/m² je částečně průhledná.
Oproti plachtovině má v sobě malé kulaté otvory zajišťující
průhlednost. Díky tomu má nízkou hmotnost a malý odpor větru.

� Atraktivní vzhled probíhající stavby
� Libovolná velikost
� Průhledný materiál
� Bezpečnost
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 2–3

Plachta na lešení | Bannery a textílie

Materiál Síťovina270 g/m²
Rozměry: Min.: 10×10mm

Max.: 1940 ×10000mm
Nehořlavost: ČSNEN13501-1 b1
Váhanam²: 0,3kg
Dokončení: Lemovánís okypo 300mm,po500 mm
Interiér/exteriér: Venkovnípoužití

Síťovina



11

Parametry

Materiál Plachtovina440 g/m²;
netkanátextílie 130g/m²

Rozměry: TypAjednostranná 1650×730mm,
TypAoboustranná 1800×1550mm,
TypBjednostranná 2150×730mm,
TypBoboustranná 2300×1550mm,
TypCjednostranná 2650×730mm,
TypCoboustranná 2800×1550mm

Nehořlavost: ČSNEN13501-1 b1
Váhanam²: 0,5kg
Dokončení: Soky
Interiér/exteriér: Venkovnípoužití

Popis
Využijte své mobilní oplocení naplno a vytvořte z něj reklamní
prostor.

Použití: Plachty pro mobilní oplocení se používají k vymezení
prostoru akcí pro veřejnost nebo při festivalech a jiných
hromadných setkáních. Jedná se tedy o účinnou formu
propagace všude tam, kde umístíte mobilní zábrany.
Oplocení lze rychle a jednoduše umístit prakticky kdekoli, což
z něj dělá užitečný nástroj v reklamě.

Rozměry:
Typ A: Mobilní oplocení o rozměrech 2000 × 1100 mm
Typ B: Mobilní oplocení o rozměrech 2500 × 1100 mm
Typ C: Mobilní oplocení o rozměrech 3000 × 1100 mm

Materiál: Plachtovina s gramáží 440 g/m² výborně
odolává povětrnostním vlivem – v běžných podmínkách
má garantovanou životnost minimálně 2–3 roky.

� Standardizované rozměry
� Jednostranná nebo oboustranná varianta
� Pro tři rozměry oplocení
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Plachta na mobilní oplocení | Bannery a textílie

Plachtovina

Netkaná textílie
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ParametryPopis
Využijte své stavební ploty naplno a vytvořte z nich reklamní
prostor.

Použití: Plachty pro stavební ploty se používají k vymezení
prostoru stavenišť či různých akcí pro veřejnost nebo při
festivalech a jiných hromadných setkáních. Jedná se tedy
o účinnou formu propagace nejen ve stavebnictví.

Účel: Plachty pro stavební ploty slouží jako ochrana stavebních
prostředků na staveništi a také k omezení přímé prašnosti
ve vztahu ke kolemjdoucím. Potisk slouží jako reklama pro vás
či vaše partnery nebo pro zobrazení budoucí podoby stavby.

Materiál: Plachtovina s gramáží 440 g/m² výborně
odolává povětrnostním vlivům – v běžných podmínkách
má garantovanou životnost minimálně 2–3 roky.
Síťovina s gramáží 270 g/m² je částečně průhledná. Oproti
plachtovině má v sobě malé kulaté otvory zajišťující průhlednost.
Díky tomu má nízkou hmotnost a malý odpor větru.
Varianty rozměrů jsou standardizované pro sériově dodávané
stavební ploty v ČR:

� Ochrana stavebního materiálu
� Standardizované rozměry
� Pro sériově vyráběné ploty
� Průhledné a neprůhledné varianty
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 2–3

Plachty pro stavební ploty | Bannery a textílie

Materiál Plachtovina440 g/m² Síťovina270 g/m²
Rozměry: 3350 ×1650mm,

2350 ×1600mm
3350 ×1650mm,
2350 ×1600mm

Nehořlavost: ČSNEN13501-1 b1 –
Váhanam²: 0,5kg 0,3kg
Dokončení: Lemování soky

po 30 cm
Lemování soky
po 30 cm

Interiér/
exteriér:

Venkovní
použití

Venkovní
použití

Plachtovina

Síťovina
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Parametry

Materiál Plachtovina neprůhledná 610g/m²
Rozměry: Min.: 10×10mm

Max.: 1940 ×10000mm
Nehořlavost: ČSNEN13501-1 b1
Váhanam²: 0,5kg
Dokončení: Lemovánís okypo300 mm, v rozích, tunel

50mm
Interiér/exteriér: Vnitřní i venkovnípoužití

Popis
Teatrální!

Použití: To je dokonalý popis výsledného produktu,
který má mnoho využití. Pozadí je určeno pro divadelní
jeviště. Jednoduchou instalací získáte impozantní pozadí
za vystupujícími, které je lehké, skladné a velice efektní.
Volba neprůhledného materiálu zabraňuje tomu, aby
se reflektory prosvítily na druhou stranu pozadí.
Pokud hledáte pozadí s průhledným a lehčím materiálem,
doporučujeme produkt Pozadí na hudební stage.

Materiál: Plachtovina neprůhledná s gramáží 610 g/m² je velmi
odolná , v běžných podmínkách má garantovanou životnost
minimálně 2–3 roky. Při použití ve vnitřních prostorech
je životnost mnohem delší. Díky ceně, kvalitě a matné struktuře
je plachtovina nejoblíbenější možností.

� Neprůhledný materiál
� Matný vzhled bez odrazu světel
� Skladné a jednoduché pro instalaci
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 2–3

Pozadí na divadelní jeviště | Bannery a textílie

Plachtovina neprůhledná
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Parametry
Pro hudební stage nabízíme pouze průhledné materiály, které
nemají tak velký odpor vzduchu ani váhu jako plachtovina a jsou
tedy mnohem bezpečnější a vhodnější pro tento typ použití.
Textílie PONGS navíc disponuje certifikací pro nehořlavost
normy DIN EN 13501-1 jako B-s1, d0.

Popis
Teatrální!

Použití: To je dokonalý popis výsledného produktu, který
má mnoho využití. Pozadí je určeno pro hudební stage
a instalaci ve venkovních prostorech.
Jednoduchou instalací získáte impozantní pozadí
za vystupujícími, které je lehké, skladné a velice efektní.
Pokud hledáte pozadí s neprůhledným materiálem,
doporučujeme produkt Pozadí na divadelní jeviště.

Materiál: Síťovina s gramáží 270 g/m² je částečně průhledná.
Má v sobě malé kulaté otvory zajišťující průhlednost. Díky tomu
má nízkou hmotnost a malý odpor větru.
Textilie PONGS je univerzální textilní materiál, používaný
v mnoha oborech. Díky jeho charakteristice ho lze použít jako
interiérovou uměleckou dekoraci a lze jej prosvítit ve světelných
boxech. Materiál má certifikaci pro nehořlavost normy DIN
EN 13501-1 jako B-s1, d0.

� Částečně transparentní materiál
� Matný vzhled bez odrazu světel
� Výběr ze dvou materiálů
� Certifikace pro nehořlavost
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 2–3

Pozadí na hudební stage | Bannery a textílie

Materiál Textílie Pongs170g/m² Síťovina270g/m²
Rozměry: Min.: 10×10mm

Max.: 1500 ×10000mm
Min.: 10×10mm
Max.: 1940 ×10000mm

Nehořlavost: ČSNEN13501-1 b1 –
Váhanam²: 0,2kg 0,3kg
Dokončení: Lemování soky

po300mm, Tunel 50mm
Lemování soky
po300mm, Tunel 50mm

Interiér/
exteriér:

Vnitřní i venkovnípoužití Vnitřní i venkovnípoužití

Textilie PONGS

Síťovina
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Parametry

Materiál Reflexníplachtovina 500 g/m²
Rozměry: Min.: 10×10mm

Max.: 1550×10000mm
Nehořlavost: –
Váhanam²: 0,5kg
Dokončení: Okapo300 mm
Interiér/exteriér: Vnitřní i venkovnípoužití

Popis
Evoluce banneru pro mnoho druhů použití.

Použití: Ať už podnikáte v čemkoliv, reflexní banner vždy najde
své využití a zlepší vaši prezentaci.
Odraz světla podtrhne vaše reklamní sdělení a zajistí, že budete
vždy středem pozornosti v záplavě reklam.
Materiál je vybrán především pro venkovní instalaci, která klade
vysoké nároky na životnost.
V příslušenství nabízíme doporučené produkty pro instalaci.

Materiál: Reflexní plachtovina s gramáží 500 g/m² výborně
odolává povětrnostním vlivům – v běžných podmínkách
má garantovanou životnost minimálně 2–3 roky. Při použití
ve vnitřních prostorech je pak životnost mnohem delší.

� Bannery pro netradiční použití
� Odráží světlo
� Matný vzhled
� Nízká cena
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 2–3

Reflexní plachta | Bannery a textílie

Reflexní plachtovina
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ParametryPopis
První dojem můžete udělat jen jednou, tak zanechte ten správný
s našimi produkty.

Použití: Výstavní bannery jsou dokonalým pomocníkem
na výstavách, prezentacích a dalších marketingových akcích.
Díky matnému potisku se světlo z reflektorů neodráží, a tak
působí celistvě i v náročných světelných podmínkách.

Materiál: Plachtovina s gramáží 510 g/m² výborně odolává
povětrnostním vlivům – v běžném provozu má garantovanou
životnost minimálně 2–3 roky. Při použití ve vnitřních prostorech
je pak životnost mnohem delší.
Plachtovina neprůhledná se používá v případě oboustranného
tisku a eliminuje prosvítání grafiky z druhé strany.
Pletená polyesterová vlajkovina 120 g/m² nabízí dobrou
průhlednost a ještě nižší hmotnost než materiál síťovina. Textilie
PONGS je univerzální textilní materiál, používaný v mnoha
oborech. Díky jeho charakteristice ho lze použít jako interiérovou
uměleckou dekoraci a lze jej prosvítit ve světelných boxech.

� Efektivní prezentace reklamního sdělení
� Matný povrch bez odlesků
� Jednoduchá instalace
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 2–3

Výstavní plachty | Bannery a textílie

Materiál Plachtovina
440 g/m² nebo510g/m²

Plachtovina neprůhledná
610g/m²

Rozměry: Min.: 10×10mm
Max.: 1940 ×10000mm

Min.: 10×10mm
Max.: 1940 ×10000mm

Nehořlavost: ČSNEN13501-1 b1 ČSNEN13501-1 b1
Váhanam²: 0,5kg 0,5kg
Dokončení: -Okapo300 mm

-Okapo500mm
-Okavrozích
-Tunel50mmnahořeadole
-Bezok

-Okapo300mm,
-Okapo500mm,
-Okavrozích;
-Tunel50mmnahořeadole
-Bezok

Interiér/
exteriér:

Vnitřní i venkovnípoužití Vnitřní i venkovnípoužití

Materiál Vlajkovina120g/m² Textílie Pongs170g/m²
Rozměry: Min.: 10×10mm

Max.: 1400 ×10000mm
Min.: 10×10mm
Max.: 1940 ×10000mm

Váhanam²: 0,2 kg 0,3kg
Dokončení: -Okapo300 mm

-Okapo500mm
-Okavrozích
-Tunel50mmnahořeadole
-Bezok

-Okapo300 mm
-Okapo500mm
-Okavrozích
-Tunel50mmnahořeadole
-Bezok

Interiér/
exteriér:

Vnitřní i venkovnípoužití Vnitřní i venkovnípoužití

Plachtovina neprůhledná

Textilie PONGS

Plachtovina

Vlajkovina
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Desky
a panely

Tiskneme panely do šířky 2,5 metru s variabilní délkou.
Variabilita platí také pro tvar a povrchové úpravy.
Pro váš výsledný produkt jsou připraveny také ty nejmodernější
frézky, které zajistí povrchové i kompletní vyfrézování Vašeho
designu.
Jsme jednou z předních českých společností, která tiskne
přímo na povrch desky. Na trhu jsme v popředí díky novým
technologiím a strojům, které nepřetržitě zavádíme do výroby.

Široká pestrost výběru materiálů nesmí chybět ani u desek
a panelů. Nabízíme hliníkové desky s jádrem z polyethylenu,
hliníkové sendviče Dibond, PVC desky nebo polypropylenovou
desku. Vedle toho také akrylové sklo, anebo magnetickou folii.
U nás si vybere tedy opravdu každý!
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Parametry
Popis
Trojrozměrné ztvárnění loga nebo nápisů

Použití: Speciální řezací a frézovací stroje umožní vytvořit
plastická písmena, znaky i celá loga. Vyrobíme tak dekoraci
vstupní haly vaší firmy, nebo označení provozovny na fasádě.
Vždy jde o profesionálně opracované tvary bez kompromisů.

Tip: Tvarový ořez není vhodné připravit užší než 5 cm kvůli
možnému ohnutí nebo utrhnutí.

Materiál: Pěněné PVC desky patří k tradičním materiálům
pro výrobu reklamy a velkoformátového tisku. Poskytují
jednoduchou montáž a velmi dlouhou životnost. Desky disponují
atestem nehořlavosti B1 normy DIN 4102 a zároveň splňují
celoevropskou normu EN 13501-1 jako C-s3, d0.
Hliníkové sendviče nabízejí vysokou kvalitu, a i proto
se používají velmi často. Disponují uplatněním v tepelném
rozpětí −50 až +80 °C.
Hliníkové sendviče - broušený hliník jsou vhodné pro částečný
potisk, kde vynikne vzhled broušeného hliníku.

� Libovolný tvar
� Vhodné do interiéru i exteriéru
� Snadná instalace
� Nehořlavý materiál
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Materiál PVCdeska 5nebo 10mm
Rozměry: Min.: 10×10mm

Max.: 1480 ×1980mm
Nehořlavost: B1normy DIN4102;

EN13501-1 jako C-s3,d0
Váhanam²: 2,75nebo5,5kg
Dokončení: Tvarovýořez
Interiér/exteriér: Vnitřní použití

Materiál Hliníkové sendviče 3mm
nebobroušenýhliník 3mm

Rozměry: Min.: 10×10mm
Max.: 1480×2980mm

Nehořlavost: B1normy DIN4102;EN13501-1 jako C-s3,d0
Váhanam²: 3,8kg
Dokončení: Tvarovýořez
Interiér/exteriér: Vnitřní i venkovnípoužití

3D písmena a znaky | Desky a panely

Hliníkové sendviče

Hliníkové sendviče - broušený hliník

Pěněná PVC deska
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Parametry
Hliníkové sendviče jsou vhodné do exteriéru díky absenci
tepelné roztažnosti.
Chcete delší desku? Je možný tisk na desku do délky 3 m.
V případě zájmu pošlete poptávku

Popis
Povinné označení stavby vyřešíme kliknutím myši.

Použití: Každý stavební projekt potřebuje stavební označení.
Označení stavby je nyní velmi jednoduché: Potisk přímo
na desku urychlí a zlevní celý proces výroby.
Rychle vytvoříme povinnou propagaci stavebních nebo
dotačních projektů. Kromě reklamy stavební firmy zde může
být prezentován architekt, inženýr, designér a jakýkoliv další
zapojený subjekt.
Informujte potenciální zákazníky o svých plánech ještě před
dokončením projektu!

Tip: Tvarový ořez není vhodné připravit užší než 5 cm kvůli
možnému ohnutí nebo utrhnutí.

Materiál: Pěněné PVC desky patří k tradičním materiálům pro
výrobu reklamy a velkoformátového tisku. Jejich předností
je jednoduchá montáž a velmi dlouhá životnost. Desky disponují
atestem nehořlavosti B1 normy DIN 4102 a zároveň splňují
celoevropskou normu EN 13501-1 jako C-s3, d0.
Často se používají také hliníkové sendviče, protože jsou velmi
kvalitní. Disponují uplatněním v tepelném rozpětí −50 až +80 °C.

� Propagace stavebního projektu
� Špičková kvalita za nízkou cenu
� Výběr ze dvou materiálů
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Deska pro označení stavby | Desky a panely

Materiál Hliníkové sendviče 3mm PěněnáPVCdeska5mm
Rozměry: Min.: 10×10mm

Max.: 1480×2980mm
Min.: 10×10mm
Max.: 1480×2980mm

Nehořlavost: B1normy DIN4102;
EN13501-1 jako C-s3,d0

B1normy DIN4102;
EN13501-1 jako C-s3,d0

Váhanam²: 3,8 kg 2,5 kg
Dokončení: Tvarovýořez,

ořez naformát
Tvarovýořez,
ořez naformát

Interiér/
exteriér:

Venkovní
použití

Venkovní
použití

Hliníkové sendviče

Pěněná PVC deska
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ParametryPopis
Světelná reklama je lepší reklama.

Použití: Použití desky pro světelnou reklamu výrazně urychluje
proces výroby světelných boxů. Potisk samolepky nakašírované
přímo na desku totiž poskytuje hotový produkt, který se již
jen vloží do světelného boxu, a odpadá tak pracné napínání
prosvětlovacích pláten nebo fólií.
Profesionální řešení s použitím digitální tiskové techniky
s vysokým rozlišením zaručuje, že ať už světelná reklama svítí,
či ne, stále vypadá dobře.

Materiál: Plexisklo je odolný materiál, vhodný do interiéru
i exteriéru s vysokou mírou rozptylu.

� Jsou vidět i bez podsvícení
� Tloušťka materiálu 3 a 5 mm
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Desky pro světelnou reklamu | Desky a panely

Materiál Plexisklo 3mm Plexisklo 5mm
Rozměry: Min.: 10×10mm

Max.: 1480 ×1980mm
Min.: 10×10mm
Max.: 1480 ×1980mm

Nehořlavost: – –
Propustnost
světla:

50% 50%

Váhanam²: 3kg 5kg
Dokončení: Tvarovýořez,

ořez naformát
Tvarovýořez,
ořez naformát

Interiér/
exteriér:

Venkovní
použití

Venkovní
použití

Průhledné Plexisklo
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ParametryPopis
Rozšiřte své portfolio kulis.

Použití: Univerzálnost papíru je obdivuhodná. Divadelní kulisy
jsou uměleckým dílem, ale také vyžadují jednoduchou instalaci
a snadnou přenositelnost.
Nabízíme kulisy pro všechny typy speciálních i divadelních akcí,
ale také pro tematické párty a plesy. Vyrábíme je z papírových
materiálů, které jsou 100% recyklovatelné a nezatěžují přírodu.

Tip: Tvarový ořez není vhodné připravit užší než 5 cm kvůli
možnému ohnutí nebo utrhnutí.

Materiál: Voštinová deska je lehká konstrukční deska vhodná
pro výrobu složitějších konstrukcí. Má velmi dobré mechanické
vlastnosti, a navíc je oproti dřevotřískovým deskám mnohem
lehčí. Pro výrobu se používá recyklovaný papír vylisovaný mezi
dvě dřevotřískové desky.
Kapa s papírovým povrchem je kvalitní Kapa s papírovým
povrchem krytá vrstvou bílého chromokartonu. Je určená pro
použití v interiéru.

� Velmi lehké
� Pevný materiál
� Šetrné vůči životnímu prostředí a 100% recyklovatelné
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Divadelní kulisy | Desky a panely

Materiál Voštinová
deska16mm

Kapa
s papírovým
povrchem
10mm

Hladká lepenka
1,75mm

Rozměry: Min.: 10×
10mm
Max.: 1480×
980mm

Min.: 10×
10mm
Max.: 1380×
2980mm

Min.: 10×
10mm
Max.: 1180×
1540mm

Nehořlavost: – – –
Váhanam²: 2,2 kg 0,83 kg 0,88 kg
Dokončení: Tvarovýořez,

ořez naformát
Tvarovýořez,
ořez naformát

Tvarovýořez,
ořez naformát

Interiér/
exteriér:

Vnitřní
použití

Vnitřní
použití

Vnitřní
použití

Voštinová deska

Kapa s papírovým povrchem

Hladká lepenka
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ParametryPopis
Obraz jako živý díky kombinaci špičkové tiskové technologie
a materiálu.

Použití: U této technologie se snoubí naše zkušenosti s tiskem
a s materiály. Jde o ideální mix pro výrobu obrazů. Obsahem
může být grafika, ale také plnobarevné fotografie.
Hodí se pro zavěšení v galeriích, kancelářských prostorech,
výstavách i obývacích místnostech.
V příslušenství si můžete vybrat háčky na zavěšení.

Materiál: Kvalitní Kapa s papírovým povrchem krytá vrstvou
bílého chromokartonu. Určená pro použití v interiéru.

� Lehký materiál
� Háčky na zavěšení jako příslušenství
� Nízká cena
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Foto obrazy | Desky a panely

Materiál Kapaspapírovým
povrchem5mm

Kapaspapírovým
povrchem 10mm

Rozměry: Min.: 10×10mm
Max.: 1480×2980mm

Min.: 10×10mm
Max.: 1480×2980mm

Nehořlavost: – –
Váhanam²: 0,615kg 0,83 kg
Dokončení: Tvarovýořez,

ořez naformát
Tvarovýořez,
ořez naformát

Interiér/
exteriér:

Vnitřní
použití

Vnitřní
použití

Kapa s papírovým povrchem
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ParametryPopis
Luxusní reklama nemusí být drahá.

Použití: Potisk hliníkové desky má mnoho různých využití. Velmi
odolný materiál je předurčený k dlouhé životnosti a je velmi
oblíbený pro zavěšení reklamy a instalaci na zeď. Často ho také
využívají fotografové pro tisk fotografií jako profesionální
prezentaci na výstavy. Frézování otevírá novou dimenzi
zpracování, a výsledný produkt oslní každého. Díky několika
možnostem dokončení vznikají zcela odlišné produkty. Varianta
s provrtanými rohy nabízí okamžitou možnost instalace, tvarový
ořez pak umožňuje zvolit netradiční tvar.

Tip: Pokud chcete desku s otvory pro zavěšení, zvolte variantu
dokončení tvarový ořez a požadované umístění a rozměr otvorů
definujte již v tiskových datech pomocí CutContourCut.

Materiál: Hliníkové sendviče nabízejí vysokou kvalitu, a i proto
se používají velmi často. Disponují uplatněním v tepelném
rozpětí −50 až +80 °C.
Hliníkové sendviče - broušený hliník jsou vhodné pro částečný
potisk, kde vynikne vzhled broušeného hliníku.

� Vrstvené hliníkové panely
� Lehké a odolné
� Rozměrově stabilní
� Tvarový ořez
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Hliníkové desky | Desky a panely

Materiál Hliníkové sendviče 3mm Hliníkové sendviče –
broušený hliník 3mm

Rozměry: Min.: 10×10mm
Max.: 1480×2980mm

Min.: 10×10mm
Max.: 1480×2980mm

Nehořlavost: B1normy DIN4102;
EN13501-1 jako C-s3,d0

B1normy DIN4102;
EN13501-1 jako C-s3,d0

Váhanam²: 3,8 kg 3,8 kg
Dokončení: Tvarovýořez,

ořez naformát
Tvarovýořez,
ořez naformát

Interiér/
exteriér:

Venkovní
použití

Venkovní
použití

Hliníkové sendviče

Hliníkové sendviče - broušený hliník
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Parametry
• Plocha, na kterou pokládáme magnetickou fólii musí být vždy
čistá a suchá.

• Magnetickou nepotištěnou vrstvu čistíme pouze benzínovým
čistidlem (isoprophylalkoholem).

• Fólie pokládáme pouze na kvalitní a dobře vytvrzené laky.
• Je vhodné se vyhýbat vysokým teplotám, protože snižují
přilnavost a mohou uvolňovat změkčovadla.

Popis
Reklamní magnet pro mnoho druhů použití.

Použití: Pokud chcete na regály se zbožím dát informaci o právě
probíhající akci nebo často měníte umístění zboží, jsou magnety
tím pravým.
Dají se využít také na tabule či meetingové desky pro zobrazení
právě probíhající směny, stavu projektu nebo vizualizaci.
Magnety vyrobíme v jakémkoli tvaru s vámi zvoleným potiskem.
Magnety do interiéru jsou také vhodnou volbou pro výrobu
reklamních a upomínkových předmětů.

Materiál:Magnetická fólie přiléhá ke kovovému podkladu,
a v místě styku s kovem má speciální lakovanou ochrannou
vrstvu proti poškození podkladu. Tloušťka magnetické fólie
je 0,7 mm.

� Magnety s vlastním motivem
� Tvar dle vašich požadavků
� Reklamní předmět s dlouhou životností
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Magnety do interiéru | Desky a panely

Materiál Magnetické fólie 0,7mm
Rozměry: Min.: 10×10mm

Max.: 980×6000mm
Nehořlavost: –
Přilnavost: 52cN/cm²
Váhanam²: 3,8kg
Dokončení: Tvarovýořez, ořez na formát
Interiér/exteriér: Vnitřní i venkovnípoužití

Magnetická fólie
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Parametry
• Plocha, na kterou pokládáme magnetickou fólii musí být vždy
čistá a suchá.

• Magnetickou nepotištěnou vrstvu čistíme pouze benzínovým
čistidlem (isoprophylalkoholem).

• Fólii neponecháváme na karosérii vozidla stále, je třeba
ji snímat min. jednou týdně.

• Pod fólií zůstává vlhkost, která společně s velkými výkyvy
teploty škodí karosérii vozidla.

• Při aplikaci na auta je důležité zaoblit rohy kvůli vyšší
přilnavosti v daném místě.

• Pod fólií nesmí zůstat vzduchové kapsy, mohou způsobit
odpadnutí za jízdy.

• Fólie pokládáme pouze na kvalitní a dobře vytvrzené laky.
• Je vhodné se vyhýbat vysokým teplotám, protože snižují
přilnavost a mohou uvolňovat změkčovadla.

Materiál: Magnetické fólie 0,7mm
Rozměry: Min.: 10×10mm

Max.: 980×6000mm
Nehořlavost: –
Přilnavost: 52cN/cm²
Váhanam²: 3,8kg
Dokončení: Tvarovýořez, ořez na formát
Interiér/exteriér: Vnitřní i venkovnípoužití

Popis
Reklama rychlostí blesku

Použití:Magnetické fólie umístěné na automobily jsou ideálním
prostorem pro prezentaci reklamních sdělení.
Fólie umožňují rychle umístit reklamu na firemní vozy, a to
bez negativního vlivu na lak. Stejně tak je rychlá i demontáž
a umístění na jiné vozidlo.
Vhodné také pro krátkodobé instalace na jakýkoliv kovový
povrch v exteriéru.
Lesklá laminace zajistí odolnost vůči odlétajícím kamínkům,
poškrábání větvemi nebo odřeninám na parkovištích.

Materiál:Magnetická fólie přiléhá ke kovovému podkladu,
a v místě styku s kovem má speciální lakovanou ochrannou
vrstvu proti poškození podkladu. Tloušťka magnetické fólie
je 0,7 mm.

� Rychlá a snadná montáž
� Tloušťka materiálu pouze 0,7 mm
� Možnost tvarového ořezu
� Lesklá laminace
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Magnety na auto | Desky a panely

Magnetická fólie
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ParametryPopis
Proměňte prázdné zdi na něco jedinečného.

Použití: Potištěné desky dokreslí prostor v jakékoliv místnosti.
Okoukaný obývací pokoj změní k nepoznání, kancelář doplní
impozantním grafickým projevem umocněným kvalitním
zpracováním, ve veřejném prostoru pomůže s navigačním
systémem. Záleží pouze na potisku. Varianty dokončujícího
zpracování vám nabízí snadnou instalaci, případně vytvoření
netradičních tvarů, čímž můžete ještě více ozvláštnit konečný
výrobek. Pro komerční budovy nebo umístění desky v exteriéru
doporučujeme hliníkové sendviče.

Tip: Pokud chcete desku s otvory pro zavěšení, zvolte variantu
dokončení tvarový ořez a požadované umístění a rozměr otvorů
definujte již v tiskových datech pomocí CutContourCut.

Materiál: Hliníkové sendviče nabízejí vysokou kvalitu, a i proto
se používají velmi často. Disponují uplatněním v tepelném
rozpětí −50 až +80 °C.
Průhledná plastová deska je odolný materiál, vhodný do interiéru
i exteriéru, s vysokou mírou průhlednosti.

� Luxusní vzhled
� Velmi pevný materiál
� Osobní i firemní využití
� Tvarový ořez
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Nástěnné a fasádní desky | Desky a panely

Materiál Hliníkové sendviče 3mm Průhledná plastová deska
3mm

Rozměry: Min.: 10×10mm
Max.: 1480×2980mm

Min.: 10×10mm
Max.: 1200×2000mm

Nehořlavost: B1normy DIN4102;
EN13501-1 jako C-s3,d0

B1normy DIN4102

Váhanam²: 3,8 kg 2,5 kg
Dokončení: Tvarovýořez, ořez

naformát
Tvarovýořez, ořez
naformát

Interiér/
exteriér:

Vnitřní i venkovnípoužití Vnitřní i venkovnípoužití

Hliníkové sendviče

Průhledná plastová deska
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Parametry
• Plocha, na kterou pokládáme magnetickou fólii musí být vždy
čistá a suchá.

• Magnetickou nepotištěnou vrstvu čistíme pouze benzínovým
čistidlem (isoprophylalkoholem).

• Při aplikaci na auta je důležité zaoblit rohy kvůli vyšší
přilnavosti v daném místě.

• Fólie pokládáme pouze na kvalitní a dobře vytvrzené laky.
• Je vhodné se vyhýbat vysokým teplotám, protože snižují
přilnavost a mohou uvolňovat změkčovadla.

Materiál: Magnetické fólie 0,7mm
Rozměry: Min.: 10×10mm

Max.: 980×6000mm
Nehořlavost: –
Přilnavost: 52cN/cm²
Váhanam²: 3,8kg
Dokončení: Tvarovýořez, ořez na formát
Interiér/exteriér: Vnitřní i venkovnípoužití

Popis
Popisovatelný magnet s vlastním potiskem.

Použití: Předností zvoleného materiálu je, že ho lze popisovat
fixem pro whiteboardy stejně jako tabulové samolepky, ale
zároveň je magnetický, takže ho můžete umístit na kovové
podklady.
Vynikající kombinaci tvoří právě s tabulovou samolepkou.

Materiál:Magnetická fólie přiléhá ke kovovému podkladu,
a v místě styku s kovem má speciální lakovanou ochrannou
vrstvu proti poškození podkladu. Tloušťka magnetické fólie
je 0,7 mm.

� Magnety s vlastním motivem
� Tvar dle vašich požadavků
� Popisovatelná laminace
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Popisovatelné magnety | Desky a panely

Magnetická fólie
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ParametryPopis
Potištěný stojan lze umístit téměř kamkoliv.

Použití: Promo stojan je velmi variabilní díky své konstrukci
a možnosti potisku. Může sloužit jako součást promo kampaně
na jednotlivé výrobky či služby.
Záleží jen na tiskových datech, které mu dodají požadovaný
smysl.

Materiál: Kapa s papírovým povrchem krytá vrstvou
bílého chromokartonu.
Jsou určeny pro použití v interiéru.
Hladká lepenka – pevný papír vhodný i pro tisk na větší plochy.

� Stabilní konstrukce
� Tisk z obou stran
� Potisk stojny
� Snadno se skládá
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Promo stojan | Desky a panely

Materiál Kapaspapírovým
povrchem5mm

Hladká lepenka 1,75mm

Rozměry: 270×380mm,
550×780mm

270×380mm,
550×780mm

Nehořlavost: – –
Váhanam²: 0,615kg 0,88kg
Dokončení: Tvarovýořez Tvarovýořez
Interiér/
exteriér:

Vnitřní
použití

Vnitřní
použití

Kapa s papírovým povrchem

Hladká lepenka
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Parametry
Menší tloušťka materiálu je určena pro instalaci na pevný
podklad.
Samostatně stojící desky a velkoformátové tisky doporučujeme
od tloušťky 5 mm.
Správná volba tloušťky zabrání zkroucení materiálu.

Popis
Bezkonkurenční reklamní plocha.

Použití: Díky unikátní technologii nabízíme přímý potisk
na desky, což urychluje výrobu, prodlužuje životnost a umožňuje
okamžité použití v místě instalace. V závislosti na zvolené
tloušťce a způsobu instalace se desky nevlní a poskytují tak
dokonale hladký a rovný reklamní prostor.
Způsob využití je již jen na vás.

Tip: Tvarový ořez není vhodné připravit užší než 5 cm kvůli
možnému ohnutí nebo utrhnutí.

Materiál: Pěněné PVC desky patří k tradičním materiálům
pro výrobu reklamy a velkoformátového tisku. Poskytují
jednoduchou montáž a velmi dlouhou životnost. Desky disponují
atestem nehořlavosti B1 normy DIN 4102 a zároveň splňují
celoevropskou normu EN 13501-1 jako C-s3, d0.

� Výběr z pěti variant
� Nehořlavý materiál
� Snadná instalace
� Nemuchlá se
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

PVC deska | Desky a panely

PěněnáPVC
deska

1mm 2mm 3mm 5mm 10mm

Rozměry: Min.: 10×10mm
Max.: 1480 ×1980mm

Nehořlavost: B1normy DIN4102;EN13501-1 jako C-s3,d0
Váhanam²: 0,55 kg 1,1kg 1,65kg 2,75kg 5,5kg
Dokončení: Tvarovýořez, ořez na formát
Interiér/
exteriér:

Vnitřní
použití

Pěněná PVC deska
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ParametryPopis
Jednoduché a velmi efektní.

Použití: V záplavě reklamních bannerů a polepených výloh
je žádoucí odlišit se. Realitní výstrč, která je plastická, to umí
dokonale. Vystupuje do prostoru a je vidět ze všech směrů.
Výstrč ve tvaru písmene V dobře odolává povětrnostním vlivům
a je možné ji použít opakovaně. Tyto tabule můžete snadno
připevnit k oknu nebo jinému hladkému povrchu oboustrannou
lepicí páskou nebo přísavkami.
Vyberte si ze tří velikostí, které jsou ověřené v běžném provozu.
Ve fotogalerii se můžete inspirovat mnoha možnostmi použití.
Pomocí realitní výstrče informujte o prodejních akcích,
možnostech pronájmu nebo na ně umístěte jiné reklamní
sdělení.

Materiál: Bílá polypropylenová dutinková deska s nízkou
hmotností a UV stabilizací. Pevná konstrukce určená pro
venkovní použití.

� Viditelnost ze všech směrů
� Odolné vůči vlivům počasí
� Snadná instalace
� Nízká hmotnost
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Realitní výstrče | Desky a panely

Materiál Polypropylenovádeska5mm
Rozměry: 1000×700mm, 1400×1000mm,

1400×500mm
Nehořlavost: –
Váhanam²: 1kg
Dokončení: Tvarovýořez
Interiér/exteriér: Venkovnípoužití

Polypropylenová deska
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ParametryPopis
Reklama přímo na cestě vašich zákazníků.

Použití: Reklamní stojan, který je potisknutelný po celé ploše.
Je variabilní a díky rychlé montáži zajistí obsluhu kdokoliv.
Jde o rychlý a ekonomický způsob, jak každý den oslovit
procházející zákazníky. Reklamní áčko dobře odolává větru
a ostatním povětrnostním vlivům. Má dlouhou životnost, a bude
tedy dělat radost vám i všem kolemjdoucím.

Tip: K reklamním áčkům doporučujeme také Top desky/topery.

Materiál: Tvrzené PVC je plastový materiál, odolávající
povětrnostním vlivům a vyznačující se vysokou pevností.

� Potisk na obě strany
� Skladná a přenosná
� Velké množství příslušenství
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Reklamní áčka | Desky a panely

Materiál Tvrzené PVC3mm
Rozměry: 400×900mm,650 ×900mm
Nehořlavost: –
Váhanam²: 3,18kg
Dokončení: Tvarovýořez
Interiér/exteriér: Vnitřní i venkovnípoužití

Tvrzené PVC
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ParametryPopis
Stojan, který přesně vystihuje váš produkt.

Použití: Velký reklamní stojan, který upoutá pozornost každého
kolemjdoucího. Deska je upevněná na kovovém stojanu pomocí
třech šroubů, jejichž umístění je vyznačeno v šabloně pro tisková
data, kterou si můžete stáhnout na konci konfigurace produktu.

Tip:Můžete si připravit vlastní tvar nadefinovaný přímou barvou
pojmenovanou CutContourCut, pouze dodržujte rozměry stojanu
a umístění šroubů pro uchycení.
Tvarový ořez není vhodné připravit užší než 5 cm kvůli možnému
ohnutí nebo utrhnutí.

Materiál: Pěněné PVC desky patří k tradičním materiálům
pro výrobu reklamy a velkoformátového tisku. Poskytují
jednoduchou montáž a velmi dlouhou životnost. Desky disponují
atestem nehořlavosti B1 normy DIN 4102 a zároveň splňují
celoevropskou normu EN 13501-1 jako C-s3, d0.
Hliníkové sendviče nabízejí vysokou kvalitu, a i proto se používají
velmi často. Disponují uplatněním v tepelném rozpětí −50
až +80 °C.

� Stabilní i ve větru
� Potisk na bílou PVC desku
� Dvě strany
� Standardní doba výroby ve dnech: 8–10
� Expresní doba výroby ve dnech: 3–7

Reklamní stojan dle vlastního tvaru | Desky a panely

Materiál Hliníkové sendviče 3mm PěněnáPVCdeska5mm
Rozměry: 723 ×1473mm 723 ×1473mm
Nehořlavost: B1normy DIN4102;

EN13501-1 jako C-s3,d0
B1normy DIN4102;
EN13501-1 jako C-s3,d0

Váhanam²: 3,8 kg 2,5 kg
Dokončení: Tvarovýořez Tvarovýořez
Interiér/
exteriér:

Venkovní
použití

Vnitřní
použití

Hliníkové sendviče

Pěněná PVC deska
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ParametryPopis
Snadno přenosný stojánek, který se nezbortí.

Použití: Umístěte stojánek všude tam, kde chcete předat
důležitou informaci.
Upozornit na slevovou akci nebo označit rezervované stoly
je nyní velmi snadné. Jde o nový reklamní formát, který vás
odliší od konkurence a upoutá pozornost.
Můžete zvolit klasický tisk nebo přidání bílé barvy. V případě
klasického tisku zůstávají bílé plochy průhledné a lze tak vytvořit
zajímavá a kreativní řešení potisku.
Úhel ohybu je 30 stupňů.

Materiál: Průhledná plastová deska je odolný materiál, vhodný
do interiéru i exteriéru s vysokou mírou průhlednosti.

� Pevný materiál
� Lehký a snadno přenosný
� Tisk bílou barvou
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Stojánek z průhledného plastu | Desky a panely

Materiál Průhlednáplastová deska3mm
Rozměry: A3,A4,A5
Nehořlavost: B1normy DIN4102
Váhanam²: 2,5kg
Dokončení: Ohyb30stupňů
Interiér/exteriér: Vnitřní použití

Průhledná plastová deska
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ParametryPopis
Pomozte zákazníkům zorientovat se.

Použití: Využijte veškerého dostupného interiérového prostoru.
Pokud je prostor na stěnách omezený, podívejte se na strop.
Orientace je velmi důležitá – přiveďte zákazníky tam, kam
chcete vy. Závěsné cedule jsou ideálním lákadlem pro obchody,
ukázkové místnosti, obchodní stánky nebo jako součást
navigačního systému.
Vyrábíme cedule z tenkého deskového materiálu, jednoduchého
na zavěšení, který je lehký a pevný.

Tip: Pokud chcete desku s otvory pro zavěšení, zvolte variantu
dokončení tvarový ořez a požadované umístění a rozměr otvorů
definujte již v tiskových datech pomocí CutContourCut.
Tvarový ořez není vhodné připravit užší než 5 cm kvůli možnému
ohnutí nebo utrhnutí.

Materiál: Kapa s papírovým povrchem je krytá vrstvou
bílého chromokartonu.
Je určená pro použití v interiéru.
Hladká lepenka – pevný papír vhodný i pro tisk na větší plochy.

� Panely pro zavěšení na strop
� Lehký a pevný materiál
� Možnost jednostranného i oboustranného tisku
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Stropní cedule | Desky a panely

Materiál Kapa
s papírovým
povrchem
5mm

Kapa
s papírovým
povrchem
10mm

Hladká lepenka
1,75mm

Rozměry: Min.: 10×
10mm
Max.: 1380×
2980mm

Min.: 10×
10mm
Max.: 1180×
1540mm

Min.: 10×
10mm
Max.: 1180×
1540mm

Nehořlavost: – – –
Váhanam²: 0,615kg 0,83 kg 0,88 kg
Dokončení: Tvarovýořez,

ořez naformát
Tvarovýořez,
ořez naformát

Tvarovýořez,
ořez naformát

Interiér/
exteriér:

Vnitřní
použití

Vnitřní
použití

Vnitřní
použití

Hladká lepenka

Kapa s papírovým povrchem
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ParametryPopis
Získejte maximální užitek a variabilitu z Vašeho reklamního
stojanu.

Použití: Top deska je ideálním řešením pro podporu sezónních
produktů nebo dočasných propagačních akcí.
Můžete ji snadno připevnit k horní části reklamního venkovního
stojanu a měnit dle potřeby. Rozšíříte tak možnosti své
prezentace a získáte více zákazníků.
Rozměry jsou přesně pro reklamní stojan, který máme
v nabídce a sami ho také vyrábíme. Máte tedy jistotu naprosté
kompatibility a originálnosti produktu.
Vytvořte si vlastní tvar a tím získejte větší originalitu. Více
se dozvíte v šabloně tiskových dat, která je ke stažení
po konfiguraci produktu.

Materiál: Pěněné PVC desky patří k tradičním materiálům
pro výrobu reklamy a velkoformátového tisku. Poskytují
jednoduchou montáž a velmi dlouhou životnost. Desky disponují
atestem nehořlavosti B1 normy DIN 4102 a zároveň splňují
celoevropskou normu EN 13501-1 jako C-s3, d0.

� Vrchní deska pro reklamní venkovní stojan
� Snadno opracovatelné
� Lehké a odolné
� Bílý matný povrch
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Top desky/Topery | Desky a panely

Materiál PěněnáPVCdeska 5mm
Rozměry: 300×180mm,540 ×350mm
Nehořlavost: B1normy DIN4102;EN13501-1 jako C-s3,d0
Váhanam²: 2,75kg
Dokončení: Ořezna formát, tvarový ořez
Interiér/exteriér: Vnitřní i venkovnípoužití

Pěněná PVC deska
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Parametry
Instalace pomocí oboustranné samolepící pásky nebo
přivrtáním.

Popis
Jednoduchá a velmi efektní.

Použití: V záplavě reklamních bannerů a polepených výloh
je žádoucí odlišit se. Výstrč, která je plastická, to umí dokonale.
Vystupuje do prostoru a je vidět ze všech směrů.
Okenní štítek dobře odolává povětrnostním vlivům a je možné jej
použít opakovaně. Tyto tabule se instalují pomocí šroubů.
Ve fotogalerii se můžete inspirovat mnoha možnostmi použití.
Pomocí okenních štítků informujte o prodejních akcích nebo
na ně umístěte jiné reklamní sdělení.

Tip: Tvarový ořez není vhodné připravit užší než 5 cm kvůli
možnému ohnutí nebo utrhnutí.

Materiál: Tvrzené PVC je plastový materiál, odolávající
povětrnostním vlivům a vyznačující se vysokou pevností.

� Snadná instalace
� Dlouhá životnost
� Vlastní tvar
� Odolná vůči vlivům počasí
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Výstrč | Desky a panely

Materiál Tvrzené PVC3mm
Rozměry: 400×300mm
Nehořlavost: –
Váhanam²: 3,18kg
Dokončení: Tvarovýořez
Interiér/exteriér: Venkovnípoužití

Tvrzené PVC
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Interiér

Proměňte originálně a designově svůj interiér. Barevné
fólie pro podlahy, stěny, dveře nebo stropy ho změní
k nepoznání. Se stylovými produkty či doplňky se každý
obývací pokoj nebo kancelářský prostor stane nadčasový.
Barevné potisky dnes nalezneme skoro v každém
interiéru. Nahraďte tradiční tapetu extrémně živým tiskem
na textilní materiál, a to bez vrásek a dokonce bez údržby.

U nás naleznete nabídku od drobných produktů, jako
jsou pivní tácky a magnetky, až po celé prezentační stěny
včetně stánků a pultů.
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ParametryPopis
Obraz jako živý díky kombinaci špičkové tiskové technologie
a materiálu.

Použití: U této technologie se snoubí naše zkušenosti s tiskem
a s materiály. Jde o ideální mix pro výrobu obrazů. Obsahem
může být grafika, ale také plnobarevné fotografie.
Hodí se pro zavěšení v galeriích, kancelářských prostorech,
výstavách i obývacích místnostech.
V příslušenství si můžete vybrat háčky na zavěšení.

Materiál: Kvalitní Kapa s papírovým povrchem krytá vrstvou
bílého chromokartonu. Určená pro použití v interiéru.

� Lehký materiál
� Háčky na zavěšení jako příslušenství
� Nízká cena
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Foto obrazy | Interiér

Materiál Kapaspapírovým
povrchem5mm

Kapaspapírovým
povrchem 10mm

Rozměry: Min.: 10×10mm
Max.: 1480×2980mm

Min.: 10×10mm
Max.: 1480×2980mm

Nehořlavost: – –
Váhanam²: 0,615kg 0,83 kg
Dokončení: Tvarovýořez,

ořez naformát
Tvarovýořez,
ořez naformát

Interiér/
exteriér:

Vnitřní
použití

Vnitřní
použití

Kapa s papírovým povrchem
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ParametryPopis
Komplexní reklama nebo vlastní vzor na podlahy.

Použití: Na míru vyrobený koberec přináší reklamní řešení
v oblasti marketingové komunikace, kdy je možné interpretovat
vaše reklamní sdělení přímo na podlaze vašeho interiéru.
Díky koberci opatřenému vašimi návrhy přetvoříte podlahy
ve skutečné poutače, schopné lákat zákazníky do předváděcích
místností či podporovat běžící kampaň. Můžete s ním i vyzdobit
výstavní stánek.
Koberec je snadno přemístitelný a také slouží jako tepelný
izolant.

Materiál: Koberec k potištění je velmi odolný materiál s gramáží
900g/m².

� Vysoká otěruvzdornost
� Doplněk interiéru
� Přemístitelné
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Koberec | Interiér

Materiál Koberec900 g/m²
Rozměry: Min.: 10×10mm

Max.: 1580 ×10000mm
Váhanam²: 0,9kg
Dokončení: Ořezna formát
Interiér/exteriér: Vnitřní použití

Koberec
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ParametryPopis
Komplexní reklama nebo vlastní vzor na podlahy.

Použití: Na míru vyrobené linoleum přináší reklamní řešení
v oblasti marketingové komunikace, kdy je možné interpretovat
vaše reklamní sdělení přímo na podlaze.
Díky linoleu opatřenému vašimi návrhy přetvoříte podlahy
ve skutečné poutače, schopné lákat zákazníky do předváděcích
místností či podporovat běžící kampaň. Můžete s ním i vyzdobit
exhibiční stánek.
Linoleum je snadno přemístitelné a také slouží jako tepelný
izolant.

Materiál: 2 mm silné vinylové linoleum slouží jako klasická
podlahová krytina. Vinylové materiály jsou oproti laminátovým
mnohem odolnější a jednodušeji se pokládají.

� Lehké a odolné
� Možnost objednat jakýkoliv tvar
� Atest nehořlavosti EN 13501-1
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Linoleum | Interiér

Materiál Linoleum2mm
Rozměry: Min.: 10×10mm

Max.: 1520×10000mm
Váhanam²: 1kg
Nehořlavost: EN13501– 1
Dokončení: Tvarovýořez, ořez na formát
Interiér/exteriér: Vnitřní použití

Linoleum
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Parametry
• Plocha, na kterou pokládáme magnetickou fólii musí být vždy
čistá a suchá.

• Magnetickou nepotištěnou vrstvu čistíme pouze benzínovým
čistidlem (isoprophylalkoholem).

• Pod fólií nesmí zůstat vzduchové kapsy, mohou způsobit
odpadnutí za jízdy.

• Fólie pokládáme pouze na kvalitní a dobře vytvrzené laky.
• Je vhodné se vyhýbat vysokým teplotám, protože snižují
přilnavost a mohou uvolňovat změkčovadla.

Popis
Reklamní magnet pro mnoho druhů použití.

Použití: Pokud chcete na regály se zbožím dát informaci o právě
probíhající akci nebo často měníte umístění zboží, jsou magnety
tím pravým.
Dají se využít také na tabule či meetingové desky pro zobrazení
právě probíhající směny, stavu projektu nebo vizualizaci.
Magnety vyrobíme v jakémkoli tvaru s vámi zvoleným potiskem.
Magnety do interiéru jsou také vhodnou volbou pro výrobu
reklamních a upomínkových předmětů.

Materiál:Magnetická fólie přiléhá ke kovovému podkladu,
a v místě styku s kovem má speciální lakovanou ochrannou
vrstvu proti poškození podkladu. Tloušťka magnetické fólie
je 0,7 mm.

� Magnety s vlastním motivem
� Tvar dle vašich požadavků
� Reklamní předmět s dlouhou životností
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Magnety do interiéru | Interiér

Materiál Magnetické fólie 0,7mm
Rozměry: Min.: 10×10mm

Max.: 980×6000mm
Nehořlavost: –
Přilnavost: 52cN/cm²
Váhanam²: 3,8kg
Dokončení: Tvarovýořez, ořez na formát
Interiér/exteriér: Vnitřní i venkovnípoužití

Magnetická fólie
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Parametry
• Plocha, na kterou pokládáme magnetickou fólii musí být vždy
čistá a suchá.

• Magnetickou nepotištěnou vrstvu čistíme pouze benzínovým
čistidlem (isoprophylalkoholem).

• Fólii neponecháváme na karosérii vozidla stále, je třeba
ji snímat min. jednou týdně.

• Pod fólií zůstává vlhkost, která společně s velkými výkyvy
teploty škodí karosérii vozidla.

• Při aplikaci na auta je důležité zaoblit rohy kvůli vyšší
přilnavosti v daném místě.

• Pod fólií nesmí zůstat vzduchové kapsy, mohou způsobit
odpadnutí za jízdy.

• Fólie pokládáme pouze na kvalitní a dobře vytvrzené laky.
• Je vhodné se vyhýbat vysokým teplotám, protože snižují
přilnavost a mohou uvolňovat změkčovadla.

Materiál: Magnetické fólie 0,7mm
Rozměry: Min.: 10×10mm

Max.: 980×6000mm
Nehořlavost: –
Přilnavost: 52cN/cm²
Váhanam²: 3,8kg
Dokončení: Tvarovýořez, ořez na formát
Interiér/exteriér: Vnitřní i venkovnípoužití

Popis
Reklama rychlostí blesku

Použití:Magnetické fólie umístěné na automobily jsou ideálním
prostorem pro prezentaci reklamních sdělení.
Fólie umožňují rychle umístit reklamu na firemní vozy, a to
bez negativního vlivu na lak. Stejně tak je rychlá i demontáž
a umístění na jiné vozidlo.
Vhodné také pro krátkodobé instalace na jakýkoliv kovový
povrch v exteriéru.
Lesklá laminace zajistí odolnost vůči odlétajícím kamínkům,
poškrábání větvemi nebo odřeninám na parkovištích.

Materiál:Magnetická fólie přiléhá ke kovovému podkladu,
a v místě styku s kovem má speciální lakovanou ochrannou
vrstvu proti poškození podkladu. Tloušťka magnetické fólie
je 0,7 mm.

� Rychlá a snadná montáž
� Tloušťka materiálu pouze 0,7 mm
� Možnost tvarového ořezu
� Lesklá laminace
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Magnety na auto | Interiér

Magnetická fólie
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ParametryPopis
Buďte nápadití a překvapte hosty vašich akcí.

Použití: Personalizovaný pivní tácek je ideální produkt pro
svatební hostiny, firemní večírky a promotion akce.
Hravě tak oslovíte široké publikum moderním a kreativním
způsobem, kterým navíc navodíte pozitivní prostředí.
Tyto vlhkost absorbující podtácky, vyrobené ze solidní lepenkové
plsti, mohou být potištěny z jedné či z obou stran.

Tip:Můžete si vytvořit vlastní tvar nahráním tiskových dat
se správně definovaným tvarovým ořezem, tak jak je popsán
v šabloně tiskových dat.
Jedinou podmínkou je vejít se do stanovených rozměrů.

Materiál: Vlhkost absorbující bílá lepenka je vyrobená ze 100%
primárních vláken, splňujících normu ISO 534.

� Tácky vyrobené z lepenkové plsti
� Jednostranný či oboustranný tisk
� Možnost objednání malého množství
� Vlastní tvar
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Pivní tácky | Interiér

Materiál Karton propivní tácky 630g/m²
Rozměry: Kulatý o průměru 100mm,

Hranatý 90×90mm
Nehořlavost: –
Váhanam²: 0,63kg
Dokončení: Tvarovýořez
Interiér/exteriér: Vnitřní použití

Karton pro pivní tácky
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Parametry
• Plocha, na kterou pokládáme magnetickou fólii musí být vždy
čistá a suchá.

• Magnetickou nepotištěnou vrstvu čistíme pouze benzínovým
čistidlem (isoprophylalkoholem).

• Fólie pokládáme pouze na kvalitní a dobře vytvrzené laky.
• Je vhodné se vyhýbat vysokým teplotám, protože snižují
přilnavost a mohou uvolňovat změkčovadla.

Materiál: Magnetické fólie 0,7mm
Rozměry: Min.: 10×10mm

Max.: 980×6000mm
Nehořlavost: –
Přilnavost: 52cN/cm²
Váhanam²: 3,8kg
Dokončení: Tvarovýořez, ořez na formát
Interiér/exteriér: Vnitřní i venkovnípoužití

Popis
Popisovatelný magnet s vlastním potiskem.

Použití: Předností zvoleného materiálu je, že ho lze popisovat
fixem pro whiteboardy stejně jako tabulové samolepky, ale
zároveň je magnetický, takže ho můžete umístit na kovové
podklady.
Vynikající kombinaci tvoří právě s tabulovou samolepkou.

Materiál:Magnetická fólie přiléhá ke kovovému podkladu,
a v místě styku s kovem má speciální lakovanou ochrannou
vrstvu proti poškození podkladu. Tloušťka magnetické fólie
je 0,7 mm.

� Magnety s vlastním motivem
� Tvar dle vašich požadavků
� Popisovatelná laminace
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Popisovatelné magnety | Interiér

Magnetická fólie
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ParametryPopis
Potištěný stojan lze umístit téměř kamkoliv.

Použití: Promo stojan je velmi variabilní díky své konstrukci
a možnosti potisku. Může sloužit jako součást promo kampaně
na jednotlivé výrobky či služby.
Záleží jen na tiskových datech, které mu dodají požadovaný
smysl.

Materiál: Kapa s papírovým povrchem je kvalitní Kapa s
papírovým povrchem krytá vrstvou bílého chromokartonu.
Je určená pro použití v interiéru.
Hladká lepenka – pevný papír vhodný i pro tisk na větší plochy.

� Stabilní konstrukce
� Tisk z obou stran
� Potisk stojny
� Snadno se skládá
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Promo stojan | Interiér

Materiál Kapaspapírovým
povrchem5mm

Hladká lepenka 1,75mm

Rozměry: 270×380mm
550×780mm

270×380mm
550×780mm

Nehořlavost: – –
Váhanam²: 0,615kg 0,88kg
Dokončení: Tvarovýořez Tvarovýořez
Interiér/
exteriér:

Vnitřní
použití

Vnitřní
použití

Kapa s papírovým povrchem

Hladká lepenka
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ParametryPopis
Stolek je perfektním doplňkem pro výstavu či prezentaci
a ideálním místem na umístění produktů.

Použití: Podobně jako u prezentačního pultu je i u promostolku
úložný prostor, kde najdou své místo produkty vaší propagace.

Materiál: Voštinová deska je lehká konstrukční deska vhodná
pro výrobu složitějších konstrukcí. Má velmi dobré mechanické
vlastnosti, a navíc je mnohem lehčí než dřevotřískové desky.
Pro výrobu se používá recyklovaný papír vylisovaný mezi dvě
dřevotřískové desky.
Disponuje certifikátem nehořlavosti Euroclass C, -d1, s0 (EN
13501-1:2007).

� Stolek pro výstavy a promo akce
� Jednoduchá instalace
� Grafická šablona ke stažení
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Promo stolky | Interiér

Materiál Voštinová deska16mm
Rozměry: Deska:800×480mm,výška: 920mm
Váhanam²: 2,2 kg
Dokončení: Tvarovýořez
Interiér/exteriér: Vnitřní použití

Voštinová deska
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ParametryPopis
Tapety, které vzbuzují silné emoce.

Použití:Moderní tapety originálním způsobem navozují dojem
hloubky a prostoru.
Personalizovaná tapeta na zdi tak představuje atraktivní způsob,
jak oživit jakýkoliv interiér.
Místo, kde žijete, pracujete a odpočíváte, tak rázem dostane
nový rozměr.
Tapety jsou po nalepení omyvatelné a odolné proti oděru.

Materiál: Tisková fólie se strukturou jemného plátna je určená
pro interiérové dekorace v domácnostech, hotelích, kancelářích,
maloobchodních prodejnách atp.

� Snadná instalace
� Rychlá změna vzhledu interiéru
� Kvalitní zpracování
� Dlouhá životnost
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Samolepicí tapety na zeď | Interiér

Materiál Samolepicítapeta 240 g/m²
Rozměry: Min.: 10×10mm

Max.: 1280 ×10000mm
Nehořlavost: –
Váhanam²: 0,63kg
Dokončení: Ořezna formát
Interiér/exteriér: Vnitřní použití

Samolepicí tapeta
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ParametryPopis
Vytvořte z bezpečnostních rámů reklamní prostor rychle a levně.

Použití: Proměňte nevzhledné bezpečnostní rámy v plochy,
které nesou firemní vzhled nebo informují zákazníky o právě
probíhající akci.
Rámy se nacházejí u vchodu do prodejny, a tak představují
ideální plochu pro reklamní sdělení.
Konstrukce je velmi jednoduchá a použitý materiál
je otěruvzdorný s dlouhou životností v obchodních prostorech.
Tento výrobek je také znám pod názvy lama stojan, čočka,
security wrap nebo safety brána.

Materiál: Ultraboard papír o hmotnosti 450 g/m² je velmi pevný
materiál s dlouhou životností v interiéru.

� Snadná instalace
� Dlouhá životnost
� Perfektní vzhled
� Laminace
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Stojany na bezpečnostní rámy | Interiér

Materiál Ultraboard papír450 g/m²
Rozměry: Min.: 10×10mm

Max:1430x1580mm
Nehořlavost: –
Váhanam²: 0,45 kg
Dokončení: Tvarovýořez, lesklá laminace
Interiér/exteriér: Vnitřní použití

Ultraboard papír
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ParametryPopis
Tapety, které vzbuzují silné emoce.

Použití:Moderní tapety originálním způsobem navozují dojem
hloubky a prostoru a díky použití tónových odstínů vzniká
dokonalá iluze 3D.
Personalizovaná tapeta na zdi tak představuje atraktivní způsob,
jak oživit jakýkoliv interiér.
Místo, kde žijete, pracujete a odpočíváte, tak rázem dostane
nový rozměr.
Tapety jsou po nalepení omyvatelné a odolné proti oděru.

Materiál: Hladká vliesová tapeta je směs netkané textilie
a celulózy. Tapeta disponuje atestem nehořlavosti C-s1, d0 dle
normy EN 13501-1 a dále označením CE, které zaručuje soulad
s požadavky příslušných směrnic EU.
Jedná se o ekologický materiál bez použití PVC vycházející
z filozofie udržitelnosti, a je tedy šetrný k životnímu prostředí.
Lepidlo se nanáší pouze na stěnu.

� Šetrná k životnímu prostředí
� Příjemný materiál
� Atest nehořlavosti 13501-1: B-s1, d0
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Tapeta na zeď | Interiér

Materiál Hladkávliesová tapeta 200 g/m²
Rozměry: Min.: 10×10mm

Max.: 700 ×10000mm
Nehořlavost: EN13501-1C-s1,d0
Váhanam²: 0,2kg
Dokončení: Ořezna formát
Interiér/exteriér: Vnitřní použití

Hladká vliesová tapeta
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ParametryPopis
Profesionální vzhled každého stolu.

Použití: Technologie s tiskem na textil nabízí nebývalé
příležitosti.
Je to trh, ve který pevně věříme a pro který začínáme pravidelně
vyrábět nové produkty. Jedním z nich je ubrus s vlastním
designem.
Pořádáte raut nebo prezentační akci? Využijte možnost
potisknout vlastní ubrus, který vhodně doplní vaše marketingové
aktivity. Můžete ho samozřejmě využít i jako běžný ubrus
do domácnosti, který bude přesně pasovat do stylu vašeho
interiéru.

Materiál: Ubrusovina je velmi příjemný materiál, vhodný pro
každodenní použití, který zaručí reprezentativnost pro každou
příležitost.

� Ideální doplněk interiéru
� Měkká tkanina
� Vysoká kvalita tisku
� Atest nehořlavosti 13501-1: B-s1, d0
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 2–3

Ubrus | Interiér

Materiál Ubrusovina 195g/m²
Rozměry: Min.: 10×10mm

Max.: 1480 ×10000mm
Nehořlavost: EN13501-1C-s1,d0
Váhanam²: 0,5kg
Dokončení: Ořezna formát
Interiér/exteriér: Vnitřní použití

Ubrusovina
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ParametryPopis
Profesionální vzhled každého stolu.

Použití: Technologie s tiskem na textil nabízí nebývalé
příležitosti.
Je to trh, ve který pevně věříme a pro který začínáme pravidelně
vyrábět nové produkty. Jedním z nich je ubrus s vlastním
designem.
Pořádáte raut nebo prezentační akci? Využijte možnost
potisknout vlastní ubrus, který vhodně doplní vaše marketingové
aktivity. Můžete ho samozřejmě využít i jako běžný ubrus
do domácnosti, který bude přesně pasovat do stylu vašeho
interiéru.
Ubrus promění i běžné stoly v krásný prostor.

Materiál: Voděodolná ubrusovina je vyrobená z netkané textilie
a je na ni nanesena vrstva PVC, která jí zajistí voděodolnost
a snadnou údržbu.

� Ideální doplněk interiéru
� Dlouhá životnost
� Vysoká kvalita tisku
� Voděodolná varianta ubrusu
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 2–3

Voděodolný ubrus | Interiér

Materiál Voděodolnáubrusovina 345 g/m²
Rozměry: Min.: 10×10mm

Max.: 1350 ×10000mm
Nehořlavost: –
Váhanam²: 0,5kg
Dokončení: Ořezna formát
Interiér/exteriér: Vnitřní použití

Voděodolná ubrusovina
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ParametryPopis
Jedinečné a krásné – to jsou závěsy s vlastním designem.

Použití: Přizpůsobte interiér svojí osobnosti a využijte k tomu
také závěsy s vlastním potiskem.
Unikátní technologie tisku na textilní materiál dodá vašemu
oknu neobvyklý vzhled a krásně doplní další designové speciality
v interiéru.
Závěsy jsou opatřeny tunýlky pro závěsnou tyč k protažení.

Materiál: Velmi příjemný textilní materiál vhodný pro použití
v interiéru.

� Kvalitní a příjemný materiál
� Tunel pro uchycení
� Jedinečný vzhled interiéru
� Atest nehořlavosti 13501-1: B-s1, d0
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 2–3

Závěsy | Interiér

Materiál Textílie pro závěsy195g/m²
Rozměry: Min.: 10×10mm

Max.: 1480 ×10000mm
Nehořlavost: EN13501-1C-s1,d0
Váhanam²: 0,2kg
Dokončení: Ořezna formát, Tunel 100mm
Interiér/exteriér: Vnitřní použití

Textílie pro závěsy
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Plakáty

Reklamní produkt, se kterým se setkáváme dennodenně
na každém svém kroku – v metru, v MHD, v parku na lavičce
či kdekoliv jinde cestou do práce. Plakáty jsou kolem nás již
od doby vzniku tisku. V dnešní době, kdy je žádané odlišit
se a být vidět jsou stále větší požadavky na vizuální podobu.
Ani zde nezůstáváme pozadu a nabízíme řadu variací pro
dokonalé provedení Vaší reklamy.

Vedle klasického papírového provedení Vám nabízíme
i voděodolné a nalepovací plakáty s různým typem povrchu.
Tvar a velikost záleží jen na vás. Vedle nich, v naší nabídce,
naleznete i plakáty na prosvětlovacím papíru k výrobě
krátkodobých aplikací nebo samolepicí plakáty, které jsou
přemístitelné.
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ParametryPopis
Bez plakátů se neobejde žádná reklamní kampaň.

Použití: Za více než sto let se plakáty v našich ulicích staly
nevyhnutelnými. Zpočátku obsahovaly pouze text, grafika
se přidala až roku 1890. Dodnes jsou plakáty jedním
z nejznámějších, nejsnadněji použitelných a nejlevnějších
reklamních materiálů.
Naše plakáty jsou na kvalitním papíře, který odolává rozmarům
počasí delší dobu než klasický kancelářský papír.
Vy jen určujete velikost a design.

Materiál:
Polomatný plakátovací papír o hmotnosti 150g/m² zajišťuje
zpracování ve foto realistické kvalitě.
Plakátovací papír s modrou zadní stranou slouží pro přelepení již
stávajícího výlepu bez nutnosti ho odstranit. Modrá zadní strana
lépe reaguje s lepidlem a zajistí neprůhlednost.

� Volba z běžně používaných rozměrů
� Možnost laminace
� Fotorealistický tisk
� Neprůhledná varianta
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Plakáty | Plakáty

Materiál Plakátovací papír
150g/m²

Plakátovací papír
smodrou zadnístranou
115g/m²

Rozměry: Min.: 10×10mm
Max.: 1350×6000mm

Min.: 10×10mm
Max.: 1350×6000mm

Nehořlavost: – –
Váhanam²: 150g 115g
Dokončení: Bezlaminace, laminace Bezlaminace, laminace
Interiér/
exteriér:

Vnitřní i venkovnípoužití Vnitřní i venkovnípoužití

Plakátovací papír

Plakátovací papír
s modrou zadní stranou
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ParametryPopis
Evoluce klasického reklamního formátu.

Použití: Přemístitelné samolepicí plakáty vám zaručí velmi
snadnou montáž. Umístění plakátů na stěnu, okno nebo
billboard nebylo nikdy snazší.
Plakáty z bílého matného PVC materiálu jsou opatřeny
samolepicím lepidlem, takže jsou ideálním nástrojem pro
propagaci nebo prezentaci.

Materiál: Bílá matná fólie se speciálním lepidlem, které
je naneseno v kulatých bodech a díky tomu se po nalepení
nevytváří bubliny. Můžete opakovaně použít a vrátit na přenášecí
fólii.

� Samolepicí vrstva
� Rychlá aplikace a znovupoužitelnost
� Aplikace uvnitř i venku
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Přemístitelné samolepicí plakáty | Plakáty

Materiál Samolepicí fólie EasyDot 100µm
Rozměry: Min.: 10×10mm

Max.: 1500×6000mm
Snímatelnost: až 12měsíců v interiéru
Váhanam²: 100g
Dokončení: Ořezna formát
Interiér/exteriér: Vnitřní i venkovnípoužití

Samolepicí fólie Easy Dot
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ParametryPopis
Veškerá vaše reklama vynikne s podsvícením mnohem víc.

Použití: Světelných boxů je nespočet druhů, typů a velikostí.
Vídáte je v kavárnách, na autobusových zastávkách,
v podchodech, ale také uvnitř velkých nákupních center.
Pouze s prosvětlovacím plakátem dosáhnete dokonalé difuze
světla.
Tisk je velmi intenzivní a sytý; upoutá každého díky souhře barev
a podsvícení.

Materiál: Prosvětlovací papír je určený k výrobě krátkodobých
prosvětlovacích aplikací, případně se dá použít jako klasický
plakátovací papír. Je certifikován systémem FSC a splňuje
požadavky zdravého lesního hospodaření.
Prosvětlovací polyesterový film rozvádí světlo rovnoměrně a je
vhodný i pro větší instalace.

� Plakát pro světelné boxy
� Možnost výběru mezi papírovým a polyesterovým materiálem
� Vysoká intenzita barev
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Prosvětlovací plakáty | Plakáty

Materiál Prosvětlovací papír
150g/m²

Prosvětlovací
polyesterový film 185µm

Rozměry: Min.: 10×10mm
Max.: 1580 ×10000mm

Min.: 10×10mm
Max.: 1250×6000mm

Nehořlavost: – –
Váhanam²: 150g 185g
Dokončení: Ořezna formát Ořezna formát
Interiér/
exteriér:

Vnitřní i venkovnípoužití Vnitřní i venkovnípoužití

Prosvětlovací papír

Prosvětlovací polyesterový film
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ParametryPopis
Za vytvořením plakátu je hodně práce, ať už jde o událost,
poskytnutí informací, nebo jednoduše reklamu. Práce, která
za plakátem stojí, by měla být zobrazena na materiálu, kterým
se můžete pochlubit.

Použití: Oproti obyčejnému papíru jsou tyto plakáty schopny
vydržet drsné zacházení, ale taky spršku vody. Naše voděodolné
plakáty jsou vyrobené ze syntetického materiálu, díky němuž
jsou vhodné jak pro vnější, tak i pro vnitřní použití v místech
s vysokou vlhkostí vzduchu, ale také odolají přímému kontaktu
s vodou.

Materiál: Voděodolný papír je vysoce kvalitní PVC materiál.
Díky svým vlastnostem nachází všestranné využití v různých
odvětvích průmyslu. Přes materiál neproniknou téměř žádné
typy částic větší než 1 mikron. Materiál je odolný proti vodě,
přetržení i oděru.
Plachtovina s gramáží 510 g/m2 výborně odolává povětrnostním
vlivům – v běžných podmínkách má garantovanou životnost
minimálně 2–3 roky. Při použití ve vnitřních prostorech je pak
životnost mnohem delší. Díky ceně, kvalitě a matné struktuře
je plachtovina nejoblíbenější volbou.

� Stálost i při aplikaci v dešti
� Odolné i vůči roztržení
� Aplikace uvnitř i venku
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Voděodolné plakáty | Plakáty

Materiál Plachtovina 510g/m² Voděodolný papír
90g/m²

Rozměry: Min.: 10×10mm
Max.: 1360×6000mm

Min.: 10×10mm
Max.: 1360×6000mm

Váhanam²: 510g 90g
Dokončení: Ořezna formát Ořezna formát
Interiér/
exteriér:

Vnitřní i venkovnípoužití Vnitřní i venkovnípoužití

Interiér/
exteriér:

Vnitřní i venkovnípoužití Vnitřní i venkovnípoužití

Plachtovina

Voděodolný papír
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Rámy
a displeje

Vždy upoutají pozornost. Naše rámy a displeje jsou vytvořené
právě pro tento účel! Máte u nich jistotu,
že vaše reklama či design bude vždy jasně vidět a přiláká
tisíce očí. Nabízíme trvalé i dočasné aplikace
jak pro vnitřní, tak venkovní provedení. U nás naleznete
výrobek pro každou příležitost.

Na veletrzích a workshopech si přeje každý udělat trvalý
dojem. Potřebujete to rychle a levně?
Pak tu pro vás máme cedule z voštiny, které je snadné
přepravovat a jednoduše kompletovat kdekoliv.

Chcete však udělat něco s větším dopadem? Pak si vyberte
náš LED světelný rám. Ten kombinací UV tisku a světelného
boxu vytváří optimální přenos světla a kontrast textur
se světlem zaujme každého.
V naší nabídce také naleznete hliníkové rámy na obrazy nebo
textilní rámy, které nabízí stylové a široké využití.
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ParametryPopis
Obraz jako živý díky kombinaci špičkové tiskové technologie
a materiálu.

Použití: U této technologie se snoubí naše zkušenosti s tiskem
a s materiály. Jde o ideální mix pro výrobu obrazů. Obsahem
může být grafika, ale také plnobarevné fotografie.
Hodí se pro zavěšení v galeriích, kancelářských prostorech,
výstavách i obývacích místnostech.
V příslušenství si můžete vybrat háčky na zavěšení.

Materiál: Kvalitní Kapa s papírovým povrchem krytá vrstvou
bílého chromokartonu. Určená pro použití v interiéru.

� Lehký materiál
� Háčky na zavěšení jako příslušenství
� Nízká cena
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Foto obrazy | Rámy a displeje

Materiál Kapaspapírovým
povrchem5mm

Kapaspapírovým
povrchem 10mm

Rozměry: Min.: 10×10mm
Max.: 1480×2980mm

Min.: 10×10mm
Max.: 1480×2980mm

Nehořlavost: – –
Váhanam²: 0,615kg 0,83 kg
Dokončení: Tvarovýořez,

ořez naformát
Tvarovýořez,
ořez naformát

Interiér/
exteriér:

Vnitřní
použití

Vnitřní
použití

Kapa s papírovým povrchem
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ParametryPopis
Luxusní reklama nemusí být drahá.

Použití: Potisk hliníkové desky má mnoho různých využití. Velmi
odolný materiál je předurčený k dlouhé životnosti a je velmi
oblíbený pro zavěšení reklamy a instalaci na zeď. Často ho také
využívají fotografové pro tisk fotografií jako profesionální
prezentaci na výstavy. Frézování otevírá novou dimenzi
zpracování, a výsledný produkt oslní každého. Díky několika
možnostem dokončení vznikají zcela odlišné produkty. Varianta
s provrtanými rohy nabízí okamžitou možnost instalace, tvarový
ořez pak umožňuje zvolit netradiční tvar.

Tip: Pokud chcete desku s otvory pro zavěšení, zvolte variantu
dokončení tvarový ořez a požadované umístění a rozměr otvorů
definujte již v tiskových datech pomocí CutContourCut.

Materiál: Hliníkové sendviče nabízejí vysokou kvalitu, a i proto
se používají velmi často. Disponují uplatněním v tepelném
rozpětí −50 až +80 °C.
Hliníkové sendviče - broušený hliník jsou vhodné pro částečný
potisk, kde vynikne vzhled broušeného hliníku.

� Vrstvené hliníkové panely
� Lehké a odolné
� Rozměrově stabilní
� Tvarový ořez
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Hliníkové desky | Rámy a displeje

Materiál Hliníkové sendviče 3mm Hliníkové sendviče –
broušený hliník 3mm

Rozměry: Min.: 10×10mm
Max.: 1480×2980mm

Min.: 10×10mm
Max.: 1480×2980mm

Nehořlavost: B1normy DIN4102;
EN13501-1 jako C-s3,d0

B1normy DIN4102;
EN13501-1 jako C-s3,d0

Váhanam²: 3,8 kg 3,8 kg
Dokončení: Tvarovýořez,

ořez naformát
Tvarovýořez,
ořez naformát

Interiér/
exteriér:

Venkovní
použití

Venkovní
použití

Hliníkové sendviče

Hliníkové sendviče - broušený hliník
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ParametryPopis
Obraz jako živý díky kombinaci špičkové tiskové technologie
a materiálu.

Použití: U této technologie se snoubí naše zkušenosti s tiskem
a s materiály. Jde o ideální mix pro výrobu obrazů. Obsahem
může být grafika, ale také plnobarevné fotografie, které můžete
rovnou umístit do galerie, obývacího pokoje nebo kanceláře.
Nejkrásnější obrazy vznikají právě touto kombinací a jsou
doplněny hliníkovým rámem.
V příslušenství si můžete zvolit hliníkový rám Nielsen přesně
padnoucí ke zvoleným rozměrům a máte jistotu, že výsledek
bude nekompromisní.

Materiál: Kvalitní Kapa s papírovým povrchem krytá vrstvou
bílého chromokartonu, určená pro použití v interiéru.

� Lehký materiál
� Standardní rozměry pro hliníkové rámečky
� Rámečky Nielsen v příslušenství
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Obrazy do rámu | Rámy a displeje

Materiál Kapaspapírovým povrchem5mm
Rozměry: 210×297mm;240 ×300mm;

300×400mm;400 ×500mm;
500×600mm;500×700mm;
200×300mm;300 ×300mm;
500×500mm;400 ×600mm;
297×420mm

Nehořlavost: –
Váhanam²: 0,615kg
Dokončení: Ořezna formát
Interiér/exteriér: Vnitřní použití

Kapa s papírovým povrchem
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ParametryPopis
Potištěný stojan lze umístit téměř kamkoliv.

Použití: Promo stojan je velmi variabilní díky své konstrukci
a možnosti potisku. Může sloužit jako součást promo kampaně
na jednotlivé výrobky či služby.
Záleží jen na tiskových datech, které mu dodají požadovaný
smysl.

Materiál: Kapa s papírovým povrchem je kvalitní Kapa s
papírovým povrchem krytá vrstvou bílého chromokartonu.
Je určená pro použití v interiéru.
Hladká lepenka – pevný papír vhodný i pro tisk na větší plochy.

� Stabilní konstrukce
� Tisk z obou stran
� Potisk stojny
� Snadno se skládá
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Promo stojan | Rámy a displeje

Materiál Kapaspapírovým
povrchem5mm

Hladká lepenka 1,75mm

Rozměry: 270×380mm,
550×780mm

270×380mm,
550×780mm

Nehořlavost: – –
Váhanam²: 0,615kg 0,88kg
Dokončení: Tvarovýořez Tvarovýořez
Interiér/
exteriér:

Vnitřní
použití

Vnitřní
použití

Kapa s papírovým povrchem

Hladká lepenka
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ParametryPopis
Reklama přímo na cestě vašich zákazníků.

Použití: Reklamní stojan, který je potisknutelný po celé ploše.
Je variabilní a díky rychlé montáži zajistí obsluhu kdokoliv.
Jde o rychlý a ekonomický způsob, jak každý den oslovit
procházející zákazníky. Reklamní áčko dobře odolává větru
a ostatním povětrnostním vlivům. Má dlouhou životnost, a bude
tedy dělat radost vám i všem kolemjdoucím.

Tip: K reklamním áčkům doporučujeme také Top desky/topery.

Materiál: Tvrzené PVC je plastový materiál, odolávající
povětrnostním vlivům a vyznačující se vysokou pevností.

� Potisk na obě strany
� Skladná a přenosná
� Velké množství příslušenství
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Reklamní áčka do exteriéru | Rámy a displeje

Materiál Tvrzené PVC3mm
Rozměry: 400×900mm,650 ×900mm
Nehořlavost: –
Váhanam²: 3,18kg
Dokončení: Tvarovýořez
Interiér/exteriér: Vnitřní i venkovnípoužití

Tvrzené PVC
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ParametryPopis
Reklama přímo na cestě vašich zákazníků.

Použití: Reklamní stojan, který je potisknutelný po celé ploše.
Rychlý a ekonomický způsob, jak každý den oslovit procházející
zákazníky. Reklamní áčko dobře odolává větru díky široké
základně. Má dlouhou životnost, a bude tedy dělat radost vám
i všem kolemjdoucím.

Materiál: Voštinová deska je lehká konstrukční deska vhodná
pro výrobu složitějších konstrukcí. Má velmi dobré mechanické
vlastnosti, a navíc je mnohem lehčí než dřevotřískové desky.
Pro výrobu se používá recyklovaný papír vylisovaný mezi dvě
dřevotřískové desky.
Disponuje certifikátem nehořlavosti Euroclass C, -d1, s0 (EN
13501-1:2007).

� Lehká a velmi odolná konstrukce
� Šetrné vůči životnímu prostředí a plně recyklovatelné
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Reklamní áčko do interiéru | Rámy a displeje

Materiál Voštinová deska16mm
Rozměry: 700×1000mm,500 ×800mm,

300×800mm
Váhanam²: 2,2 kg
Dokončení: Tvarovýořez
Interiér/exteriér: Vnitřní použití

Voštinová deska
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ParametryPopis
Stojan, který přesně vystihuje váš produkt.

Použití: Velký reklamní stojan, který upoutá pozornost každého
kolemjdoucího.

Tip:Můžete si připravit vlastní tvar nadefinovaný přímou barvou
pojmenovanou CutContourCut, pouze dodržujte rozměry stojanu
a umístění stojánků.

Materiál: Voštinová deska je lehká konstrukční deska vhodná
pro výrobu složitějších konstrukcí. Má velmi dobré mechanické
vlastnosti, a navíc je mnohem lehčí než dřevotřískové desky.
Pro výrobu se používá recyklovaný papír vylisovaný mezi dvě
dřevotřískové desky.
Disponuje certifikátem nehořlavosti Euroclass C, -d1, s0 (EN
13501-1:2007).

� Lehká a velmi odolná konstrukce
� Snadno složitelná
� Šetrná vůči životnímu prostředí a 100% recyklovatelná
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Reklamní cedule | Rámy a displeje

Materiál Voštinová deska16mm
Rozměry: 1000×1800mm,800 ×1600mm,

600 ×1200mm
Váhanam²: 2,2 kg
Dokončení: Tvarovýořez
Interiér/exteriér: Vnitřní použití

Voštinová deska
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ParametryPopis
Snadno přenosný stojánek, který se nezbortí.

Použití: Umístěte stojánek všude tam, kde chcete předat
důležitou informaci.
Upozornit na slevovou akci nebo označit rezervované stoly
je nyní velmi snadné. Jde o nový reklamní formát, který vás
odliší od konkurence a upoutá pozornost.
Můžete zvolit klasický tisk nebo přidání bílé barvy. V případě
klasického tisku zůstávají bílé plochy průhledné a lze tak vytvořit
zajímavá a kreativní řešení potisku.
Úhel ohybu je 30 stupňů.

Materiál: Průhledná plastová deska je odolný materiál, vhodný
do interiéru i exteriéru s vysokou mírou průhlednosti.

� Pevný materiál
� Lehký a snadno přenosný
� Tisk bílou barvou
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Stojánek z průhledného plastu | Rámy a displeje

Materiál Průhlednáplastová deska3mm
Rozměry: A3,A4,A5
Nehořlavost: B1normy DIN4102
Váhanam²: 2,5kg
Dokončení: Ohyb30stupňů
Interiér/exteriér: Vnitřní použití

Průhledná plastová deska
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ParametryPopis
Výstavní panely jsou základem každého výstavního stánku.

Použití: Prezentace na výstavišti klade důraz na vzhled
a odlišení se od konkurence.
Protože si můžete sami zvolit rozměry, můžete si nechat vyrobit
panely pro různé typy výstavních stánků.
To vše zajistí výstavní panely, které pro vás vyrobíme v té
nejlepší kvalitě díky přímému tisku na desky.

Materiál: Pěněné PVC desky patří k tradičním materiálům
pro výrobu reklamy a velkoformátového tisku. Poskytují
jednoduchou montáž a velmi dlouhou životnost. Desky disponují
atestem nehořlavosti B1 normy DIN 4102 a zároveň splňují
celoevropskou normu EN 13501-1 jako C-s3, d0.
Kvalitní Kapa s papírovým povrchem je krytá vrstvou bílého
chromokartonu, určená pro použití v interiéru.

� Lehký materiál
� Nízká cena
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Výstavní panely | Rámy a displeje

Materiál Kapaspapírovým
povrchem5mm

Pěněná PVC
deska5mm

Rozměry: Min.: 10×10mm
Max.: 1380×2980mm

Min.: 10×10mm
Max.: 1480 ×1980mm

Váhanam²: 0,615kg 2,75kg
Dokončení: Ořezna formát,

tvarový ořez
Ořezna formát,
tvarový ořez

Interiér/exteriér: Vnitřní použití Vnitřní použití

Kapa s papírovým povrchem

Pěněná PVC deska
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Samolepky
a nálepky

Naše nálepky vydrží všude! A když říkáme všude, tak všude
- uvnitř, venku, na rovných plochách, na hrubém povrchu
i na dalších, které si dokážete představit. Velmi žádaným,
zajímavým a netradičním produktem jsou samolepky
na asfalt.

Spektrum nalepovacích výrobků je opravdu široké. V naší
nabídce naleznete polepy na automobily, okenní výlohy,
asfalt, zdi či podlahy.
Společně s nimi naleznete v našem sortimentu řadu
bezpečnostních, inspekčních anebo realitních samolepek.
Taktéž nabízíme PVC samolepící fólie či magnetické fólie.
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ParametryPopis
Přilne naprosto bez lepidla a nezanechá žádné stopy.

Použití: Tento statický film lze umístit na rovné a hladké plochy.
Především na sklo, výlohy, plastová okna, karoserie automobilů
či plech. Své místo nalezne při označování akcí na výlohách
a vitrínách.
Největší předností je, že neobsahuje žádné lepidlo, protože
přilne na základě statického náboje. Lze jej tedy opakovaně
aplikovat. Hodí se pro použití tam, kde není žádoucí žádná stopa
po aplikaci samolepky.
Také je možné je použít pro děti, právě proto, že jsou bez
jakéhokoliv lepidla, takže nehrozí zničení polepených ploch.
Velké plochy od 1 m2 je potřeba důkladně vystěrkovat, aby
samolepka dobře držela.

Tip: Pokud chcete umístit průhlednou samolepku na vnitřní
stranu skla, připravte tisková data zrcadlově.

Materiál:Monomerická PVC fólie, bez lepidla, drží díky
statickému náboji.

� Neobsahuje lepidlo
� Znovu aplikovatelný materiál
� Vlastní tvar
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Adhezní samolepky | Samolepky a nálepky

Materiál Adhezníbílá samolepka Adhezníprůhledná
samolepka

Rozměry: Min.: 10×10mm
Max.: 1300×6000mm

Min.: 10×10mm
Max.: 1300×6000mm

Nehořlavost: – –
Váhanam²: 0,2 kg 0,2kg
Dokončení: Tvarovýořez, ořez

naformát
Tvarovýořez, ořez
naformát

Interiér/
exteriér:

Vnitřní i venkovnípoužití Vnitřní i venkovnípoužití

Adhezní bílá samolepka

Adhezní průhledná samolepka
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ParametryPopis
Bezpečnost především!

Použití: Vytvořte si samolepky vyhovující normě ISO7010 i jiným.
Informace, jež nesou, jsou důležité pro bezpečnost práce, pro
značení veřejných prostor nebo jako upozornění na pravidla,
která platí v daném místě.
Bez bezpečnostních štítků je riziko nehody mnohem vyšší.
Dlouhá životnost i při venkovním použití díky UV vytvrzovanému
inkoustu.

Materiál: Lesklá samolepka je vyrobená z bílého
monomerického PVC s atestem nehořlavosti B1.

� Samolepky lze umístit na různé povrchy
� Splňují normy ISO7010
� Zvyšují bezpečnost
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Bezpečnostní samolepky | Samolepky a nálepky

Materiál Lesklásnímatelnásamolepicí fólie
Rozměry: Min.: 10×10mm

Max.: 297 ×420mm
Nehořlavost: B1
Váhanam²: 0,2kg
Dokončení: Tvarovýořez, ořez na formát
Interiér/exteriér: Vnitřní i venkovnípoužití

Lesklá snímatelná samolepicí fólie
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ParametryPopis
Auto s barevným polepem je prostě úžasné!

Použití: Potisk na dopravní prostředky představuje velmi
účinnou reklamu. Vozidla jsou každý den v pohybu a byla
by škoda nevyužít jejich reklamní potenciál, který je prakticky jen
za cenu samolepky.
Upoutejte pozornost s plnobarevným potiskem. Kromě
reklamního sdělení jsou častým typem potisku designové
speciality, které není možné vytvořit jinak.
Polep také chrání dopravní prostředky před odlétajícími kamínky
a obecně proti poškrábání karosérie.
Polep oken vhodný i pro dopravní prostředky najdete pod
Okenními samolepkami

Materiál: Špičková samolepicí fólie s laminací o síle 55 mic,
vhodná pro polep dopravních prostředků a ploch, které jsou
nerovné s různými zaobleními. Bubble free varianta s laminací
obsahuje lepidlo s mikrokanálky, kterými lze velmi snadno
vytlačit vzduchové bubliny vznikající při aplikaci. Práce s tímto
materiálem je až o třetinu rychlejší. Při aplikaci lze použít
horkovzdušnou pistoli, která zajistí dokonalé přilnutí do všech
koutů.

� Samolepicí fólie pro použití na vozidlech
� Životnost až 10 let dle ISO 4892-3
� Aplikování rychle a bez bublin
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Celopolep auta – wrapovací fólie | Samolepky a nálepky

Materiál Wrapovacífólie – bubble free
Rozměry: Min.: 10×10mm

Max.: 1500 ×10000mm
Nehořlavost: Samozhášecí
Váhanam²: 0,2kg
Provozníteplota: -20až+70 °C
Aplikační teplota: +10°C
Dokončení: Ořezna formát, Laminace
Interiér/exteriér: Venkovnípoužití

Wrapovací fólie – bubble free
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ParametryPopis
Rozhodnutí o koupi výrobku vznikne za vteřinu.

Použití: Pokud jde o první dojem, etikety představují důležitou
součást každého produktu.
V dnešním silně konkurenčním prostředí je jedinečnost jedním
z faktorů, které pomohou k úspěchu. Jak lépe se dá zapůsobit
než jedinečnou, atraktivní etiketou s vlastním vzhledem?
S personalizovanými etiketami dáváte výrobku a značce svou
„vlastní tvář“.
Obsah je jen na vaší fantazii.

Materiál: Lesklá samolepka je vyrobená z bílého
monomerického PVC s atestem nehořlavosti B1.
Průhlednou samolepku tvoří transparentní lesklé monomerické
PVC, opatřené čirým lepidlem.
Papírové etikety představují materiál vhodný pro prémiové
značení produktů, včetně etiket na láhve. Jsou opatřené
protiplísňovou úpravou do vlhka.

� Průhledná varianta
� Dostupné v libovolném tvaru
� Voděodolný materiál
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Etikety | Samolepky a nálepky

Materiál Papírovéetikety Lesklá
snímatelná
samolepicífólie

Průhledná
snímatelná
samolepicífólie

Rozměry: Min.: 10×
10mm
Max.: 500×
500mm

Min.: 10×
10mm
Max.: 500×
500mm

Min.: 10×
10mm
Max.: 500×
500mm

Nehořlavost: – – –
Váhanam²: 0,2kg 0,2kg 0,2kg
Dokončení: Tvarovýořez,

ořez naformát
Tvarovýořez,
ořez naformát

Tvarovýořez,
ořez naformát

Interiér/
exteriér:

Vnitřní
i venkovní
použití

Vnitřní
i venkovní
použití

Vnitřní
i venkovní
použití

Papírové etikety

Průhledná snímatelná
samolepicí fólie

Lesklá snímatelná samolepicí fólie
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ParametryPopis
Bezpečnost především!

Použití: Při pokusu o sejmutí se samolepka roztrhne.
Pravidelná kontrola strojů a zařízení zaručuje bezpečné pracovní
a životní prostředí. Každá úspěšná inspekce je zapečetěna
inspekčním štítkem s dobou platnosti.
Nejznámější použití je pro inspekční nálepky na hasicích
přístrojích, vybavení nemocnic, stavební nástroje a ve výtazích.
Vzhledem k naprosté volnosti při volbě potisku je možné
tyto samolepky použít také jako pečeť. Inspekční samolepky
se také hodí k označení jakékoliv věci, když je potřeba zachovat
nepřenositelnost označení.

Materiál: Speciální fólie, která se při pokusu o sloupnutí
roztrhne. Síla materiálu je 60 mic.

� Samolepky pro pravidelné kontroly
� Odolné vůči poškrábání a chemikáliím
� Použití jako pečeť
� Při pokusu o sejmutí se samolepka roztrhne
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Inspekční samolepky | Samolepky a nálepky

Materiál Bezpečnostnífólie
Rozměry: Min.: 10×10mm

Max.: 680 ×1000mm
Nehořlavost: –
Váhanam²: 0,2kg
Dokončení: Tvarovýořez, ořez na formát
Interiér/exteriér: Vnitřní i venkovnípoužití
Dokončení: Ořezna formát, Laminace
Interiér/exteriér: Venkovnípoužití

Bezpečnostní fólie
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Parametry
• Plocha, na kterou pokládáme magnetickou fólii musí být vždy
čistá a suchá.

• Magnetickou nepotištěnou vrstvu čistíme pouze benzínovým
čistidlem (isoprophylalkoholem).

• Fólii neponecháváme na karosérii vozidla stále, je třeba
ji snímat min. jednou týdně.

• Pod fólií zůstává vlhkost, která společně s velkými výkyvy
teploty škodí karosérii vozidla.

• Při aplikaci na auta je důležité zaoblit rohy kvůli vyšší
přilnavosti v daném místě.

• Pod fólií nesmí zůstat vzduchové kapsy, mohou způsobit
odpadnutí za jízdy.

• Fólie pokládáme pouze na kvalitní a dobře vytvrzené laky.
• Je vhodné se vyhýbat vysokým teplotám, protože snižují
přilnavost a mohou uvolňovat změkčovadla.

Materiál: Magnetické fólie 0,7mm
Rozměry: Min.: 10×10mm

Max.: 980×6000mm
Nehořlavost: –
Přilnavost: 52cN/cm²
Váhanam²: 3,8kg
Dokončení: Tvarovýořez, ořez na formát
Interiér/exteriér: Vnitřní i venkovnípoužití

Popis
Reklama rychlostí blesku

Použití:Magnetické fólie umístěné na automobily jsou ideálním
prostorem pro prezentaci reklamních sdělení.
Fólie umožňují rychle umístit reklamu na firemní vozy, a to
bez negativního vlivu na lak. Stejně tak je rychlá i demontáž
a umístění na jiné vozidlo.
Vhodné také pro krátkodobé instalace na jakýkoliv kovový
povrch v exteriéru.
Lesklá laminace zajistí odolnost vůči odlétajícím kamínkům,
poškrábání větvemi nebo odřeninám na parkovištích.

Materiál:Magnetická fólie přiléhá ke kovovému podkladu,
a v místě styku s kovem má speciální lakovanou ochrannou
vrstvu proti poškození podkladu. Tloušťka magnetické fólie
je 0,7 mm.

� Rychlá a snadná montáž
� Tloušťka materiálu pouze 0,7 mm
� Možnost tvarového ořezu
� Lesklá laminace
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Magnety na auto | Samolepky a nálepky

Magnetická fólie
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Materiál Oboustranná samolepkanaokna
Rozměry: Min.: 10×10mm

Max.: 1300×2000mm
Nehořlavost: –
Váhanam²: 0,2kg
Dokončení: Tvarovýořez, ořez na formát
Interiér/exteriér: Vnitřní i venkovnípoužití
Dokončení: Ořezna formát, Laminace
Interiér/exteriér: Venkovnípoužití

ParametryPopis
Skleněné dveře představují ideální prostor k polepení. Zvolte ten
nejvhodnější způsob pro váš záměr.

Použití: Samolepky znázorňující směr otevírání dveří nebo
symbol platební karty, které lze uplatnit v provozovně, zná každý.
Nyní si můžete vytvořit vlastní, aniž byste museli lepit dvě
rozdílné samolepky z obou stran. Použití speciální neprůhledné
fólie umožňuje potisk na obě strany, a přitom vzhled dveří
nenarušuje prosvítání.
Pro volbu většího formátu, jiných materiálů a tisku na jednu
stranu doporučujeme Okenní samolepky.

Materiál: Samolepicí fólie na okna s technologií blockout.
Na obě strany se tiskne rozdílný motiv.
Materiál je čistě bílý, vnitřek samolepky tvoří černé jádro, které
zabraňuje prosvítání potisku na druhou stranu.

� Unikátní materiál
� Vlastní tvar
� Úspora materiálu
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Oboustranná samolepka na okna | Samolepky a nálepky

Oboustranná samolepka na okna
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ParametryPopis
Proměňte sklo v umělecké dílo.

Použití: Okenní samolepky nabízejí spoustu kreativních
možností, jak upoutat pozornost a nalákat zákazníka, a to nejen
v době sezónních výprodejů. Můžete s nimi dotvořit celkovou
atmosféru obchodu či výlohy. Samolepky nesou reklamní
sdělení, mají příjemný vzhled, ale taky nabízejí soukromí.
Výlohy je možné polepit potištěnou fólií, vyřezanou
do libovolných tvarů. Na polepení výloh z vnější strany
doporučujeme použít fólie pro venkovní použití.
Tip: Pokud chcete umístit průhlednou samolepku na vnitřní
stranu skla, připravte tisková data zrcadlově.

Materiál: Fólie určená k aplikaci na perforované okenní grafiky.
Materiál má certifikaci od ministerstva dopravy pro dopravní
prostředky včetně oken autobusů deklarovaných jako únikové
východy. Jedná se o monomerickou perforovanou okenní fólii
s černou zadní stranou.
Průhlednou fólii tvoří transparentní lesklé monomerické PVC,
opatřené čirým lepidlem.

� Děrované samolepicí fólie do oken
� Průhledné fólie
� Vnitřní i venkovní použití
� Certifikace ministerstva dopravy na dopravní prostředky
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Okenní samolepky | Samolepky a nálepky

Materiál Děrovanáokenní fólie Průhlednáfólie
Rozměry: Min.: 10×10mm

Max.: 1500 ×10000mm
Min.: 10×10mm
Max.: 1550×10000mm

Atest: CertifikaceMinisterstva
dopravy nadopravní
prostředky

–

Váhanam²: 0,2 kg 0,2kg
Dokončení: Tvarovýořez, ořez

naformát
Tvarovýořez, ořez
naformát

Interiér/
exteriér:

Vnitřní i venkovnípoužití Vnitřní i venkovnípoužití

Děrovaná okenní fólie

Průhledná fólie
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Materiál Samolepkanapodlahu
Rozměry: Min.: 10×10mm

Max.: 1350 ×10000mm
Nehořlavost: EN13501-1:2007+A12009 C-s1d0
Protiskluz: DIN51130: 2014R9
Váhanam²: 0,2kg
Dokončení: Tvarovýořez, ořez na formát
Interiér/exteriér: Vnitřní použití

ParametryPopis
Nemůžete se jim vyhnout!

Použití: Podlahové nálepky vyniknou a jsou určené jak pro
vnitřní, tak i venkovní podlahy, dokonce i na ulici. Jedná
se o efektivní propagační nástroj nebo značení v budově
či během vaší promo akce. Ideálně doplní vzhled interiéru
i exteriéru, spolu s vaší grafikou upoutají pozornost a rozšíří
možnosti, jak oslovit zákazníka.
Všechny samolepky jsou důkladně testovány a jsou odolné proti
oděru, poškrábání, a dokonce i povětrnostním vlivům.
Instalujte na hladké povrchy.

Materiál: Jedná se o materiál vhodný na interiérové podlahové
aplikace. Samolepka je opatřena čirým lepidlem, které lze
odstranit do 6 měsíců. Má atest nehořlavosti EN13501-1:2007 +
A1 2009 C-s1 d0.
Předností je také atest protiskluzu dle normy DIN 51130: 2014 R9.

� Vnitřní i venkovní použití
� Protiskluzové a odolné proti poškrábání
� Nehořlavost: DIN 1350-1-C – s1 d0
� Atest protiskluzu R9
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Podlahové samolepky | Samolepky a nálepky

Samolepka na podlahu
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ParametryPopis
Auto s barevným polepem je prostě úžasné!

Použití: Potisk na dopravní prostředky představuje velmi
účinnou reklamu. Vozidla jsou každý den v pohybu a byla
by škoda nevyužít jejich reklamní potenciál, který je prakticky jen
za cenu samolepky.
Upoutejte pozornost s plnobarevným potiskem. Kromě
reklamního sdělení jsou častým typem potisku designové
speciality, které není možné vytvořit jinak.
Polep také chrání dopravní prostředky před odlétajícími kamínky
a obecně proti poškrábání karosérie.
Polep oken vhodný i pro dopravní prostředky najdete pod
Okenními samolepkami

Materiál: Špičková samolepicí fólie s laminací o síle 70 mic,
vhodná pro polep dopravních prostředků a ploch, které jsou
rovné maximálně lehce zahnuté.
Bubble free varianta s laminací obsahuje lepidlo s mikrokanálky,
kterými lze velmi snadno vytlačit vzduchové bubliny vznikající při
aplikaci. Práce s tímto materiálem je až o třetinu rychlejší.

� Samolepicí fólie pro použití na vozidlech
� Životnost až 7 let dle ISO 4892-3
� Aplikování rychle a bez bublin
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Polep auta | Samolepky a nálepky

Materiál Samolepicífólie nadopravníprostředky
Samolepicífólie bubble free

Rozměry: Min.: 10×10mm
Max.: 1350 ×10000mm

Nehořlavost: Samozhášecí
Váhanam²: 0,2kg
Provozníteplota: -20až+70 °C
Aplikační teplota: +10°C
Dokončení: Ořezna formát, Laminace
Interiér/exteriér: Venkovnípoužití

Samolepicí fólie na dopravní
prostředky

Samolepicí fólie bubble free
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Materiál Samolepicí fólie EasyDot
Rozměry: Min.: 10×10mm

Max.: 1500×6000mm
Snímatelnost: až 12měsíců v interiéru
Váhanam²: 100g
Dokončení: Ořezna formát
Interiér/exteriér: Vnitřní i venkovnípoužití

ParametryPopis
Fólie, kterou můžete opakovaně aplikovat bez jakýchkoliv stop
lepidla.

Použití: Přemístitelné samolepky naleznou uplatnění všude tam,
kde je zapotřebí čas od času samolepku přemístit jinam, aniž
by se poškodila a samozřejmě aniž by na povrchu zanechávala
jakékoliv stopy.
Své místo naleznou při označování akcí na výlohách a vitrínách.
Také je možné je použít pro děti, právě proto, že jsou bez
jakéhokoliv lepidla a nehrozí tak zničení polepených ploch.
Velké plochy od 1m² je potřeba důkladně vystěrkovat, aby
samolepka dobře držela.

Materiál: Bílá matná fólie se speciálním lepidlem, které
je naneseno v kulatých bodech a díky tomu se po nalepení
nevytváří bubliny. Můžete opakovaně použít a vrátit na přenášecí
fólii.

� Jednoduchá aplikace
� Nevytváří bubliny
� Snímatelný materiál
� Vlastní tvar
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Přemístitelné samolepky | Samolepky a nálepky

Samolepicí fólie Easy Dot
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ParametryPopis
Změní vzhled interiéru i exteriéru.

Použití: Naše samolepky jsou vyrobené ze samolepicího
a voděodolného PVC s možností lesklé laminace.
Mějte však na paměti, že PVC samolepky jsou vhodné převážně
pro rovné povrchy.
Díky velmi silnému lepidlu přilnou samolepky na téměř jakýkoliv
čistý a hladký povrch a lze tak vytvořit dekoraci pro interiér
i exteriér.

Materiál: Lesklá samolepka je vyrobená z bílého
monomerického PVC s atestem nehořlavosti B1.
Možnost volby lesklé laminace

� Voděodolné samolepky pro rovné povrchy
� Laminace
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

PVC samolepky | Samolepky a nálepky

Materiál Lesklá permanentní
samolepicífólie

Lesklá snímatelná
samolepicífólie

Rozměry: Min.: 10×10mm
Max.: 1590×10000mm

Min.: 10×10mm
Max.: 1590×10000mm

Životnost: 2 až 3 roky 2 až 3 roky
Snímatelnost: – 1 rok
Váhanam²: 0,2kg 0,2kg
Dokončení: Ořezna formát Ořezna formát
Interiér/
exteriér:

Vnitřní i venkovnípoužití Vnitřní i venkovnípoužití

Lesklá permanentní samolepicí fólie

Lesklá snímatelná samolepicí fólie
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ParametryPopis
Změní vzhled interiéru i exteriéru.

Použití: Naše samolepky jsou vyrobené ze samolepicího
a voděodolného PVC s možností lesklé laminace.
Lze objednat kruhový, čtvercový, trojúhelníkový nebo jiný
požadovaný tvar. Mějte však na paměti, že PVC samolepky jsou
vhodné převážně pro rovné povrchy.
Díky velmi silnému lepidlu přilnou samolepky na téměř jakýkoliv
čistý a hladký povrch a lze tak vytvořit dekoraci pro interiér
i exteriér.

Materiál: Lesklá samolepka je vyrobená z bílého monomerického
PVC s atestem nehořlavosti B1.
Možnost volby lesklé laminace

� Voděodolné samolepky pro rovné povrchy
� Dostupné v libovolném tvaru
� Laminace
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

PVC samolepky dle vlastního tvaru | Samolepky a nálepky

Materiál Lesklá permanentní
samolepicífólie

Lesklá snímatelná
samolepicífólie

Rozměry: Min.: 10×10mm
Max.: 1590×10000mm

Min.: 10×10mm
Max.: 1590×10000mm

Životnost: 2 až 3 roky 2 až 3 roky
Snímatelnost: – 1 rok
Váha na m²: 0,2kg 0,2kg
Dokončení: Tvarovýořez Tvarovýořez
Interiér/
exteriér:

Vnitřní i venkovnípoužití Vnitřní i venkovnípoužití

Lesklá permanentní samolepicí fólie

Lesklá snímatelná samolepicí fólie
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ParametryPopis
Změní vzhled interiéru i exteriéru.

Použití: Naše samolepky jsou vyrobené ze samolepicího
a voděodolného PVC. Nabízíme zcela průhledné samolepky
s možností lesklé laminace.
Mějte však na paměti, že PVC samolepky jsou vhodné převážně
pro rovné povrchy.
Díky velmi silnému lepidlu přilnou samolepky na téměř jakýkoliv
čistý a hladký povrch a lze tak vytvořit dekoraci pro interiér
i exteriér.

Tip: Pokud chcete umístit průhlednou samolepku na vnitřní
stranu skla, připravte tisková data zrcadlově.

Materiál: Průhledná samolepka je transparentní lesklé
monomerické PVC.
Možnost volby lesklé laminace.

� Voděodolné samolepky pro rovné povrchy
� Průhledné fólie
� Laminace
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

PVC samolepky průhledné | Samolepky a nálepky

Materiál Průhlednápermanentní
samolepicífólie

Průhledná snímatelná
samolepicífólie

Rozměry: Min.: 10×10mm
Max.: 1590×10000mm

Min.: 10×10mm
Max.: 1590×10000mm

Životnost: 2 až 3 roky 2 až 3 roky
Snímatelnost: – 1 rok
Váha na m²: 0,2kg 0,2kg
Dokončení: Ořezna formát,

laminace
Ořezna formát,
laminace

Interiér/
exteriér:

Vnitřní i venkovnípoužití Vnitřní i venkovnípoužití

Průhledná permanentní
samolepicí fólie

Průhledná snímatelná
samolepicí fólie
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ParametryPopis
Změní vzhled interiéru i exteriéru.

Použití: Naše samolepky jsou vyrobeny ze samolepicího
a voděodolného PVC s možností lesklé laminace.
Lze objednat kruhový, čtvercový, trojúhelníkový nebo jiný
požadovaný tvar. Mějte však na paměti, že PVC samolepky jsou
vhodné převážně pro rovné povrchy.
Díky velmi silnému lepidlu přilnou samolepky na téměř jakýkoliv
čistý a hladký povrch a lze tak vytvořit dekoraci pro interiér
i exteriér.

Tip: Pokud chcete umístit průhlednou samolepku na vnitřní stranu
skla, připravte tisková data zrcadlově.

Materiál: Průhledná samolepka je transparentní lesklé
monomerické PVC.
Možnost volby lesklé laminace

� Voděodolné samolepky pro rovné povrchy
� Dostupné v libovolném tvaru
� Laminace
� Průhledné fólie
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

PVC samolepky průhledné dle vlastního tvaru | Samolepky a nálepky

Materiál Průhlednápermanentní
samolepicífólie

Průhledná
snímatelná samolepicí
fólie

Rozměry: Min.: 10×10mm
Max.: 1590×10000mm

Min.: 10×10mm
Max.: 1590×10000mm

Životnost: 2 až 3 roky 2 až 3 roky
Snímatelnost: – 1 rok
Váhanam²: 0,2kg 0,2kg
Dokončení: Tvarovýořez, laminace Tvarovýořez, laminace
Interiér/
exteriér:

Vnitřní i venkovnípoužití Vnitřní i venkovnípoužití

Průhledná permanentní
samolepicí fólie

Průhledná snímatelná
samolepicí fólie
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ParametryPopis
Na prodej! K pronájmu! Samolepky s jediným účelem: upozornit
na realitní vývěsku.

Použití:Můžete rychle a bez námahy nalepit samolepky
na jakoukoliv nemovitost, kterou prodáváte.
Umístěte zde informace o typu prodeje, kontakt na realitního
makléře nebo cokoliv, co si vymyslíte.
Samolepicí vinyl nepoškodí podkladový tisk a nezanechává
žádné stopy.
Výhodou je, že můžete jednu realitní vývěsku použít vícekrát
a pouze měnit samolepku na ní umístěnou.

Materiál: Bílá matná fólie se speciálním lepidlem, které
je naneseno v kulatých bodech a díky tomu se po nalepení
nevytváří bubliny. Můžete opakovaně použít a vrátit na přenášecí
fólii.

� Realitní samolepky
� Volba rozměru
� Podkladový tisk zůstává nepoškozený
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Realitní samolepky | Samolepky a nálepky

Materiál Samolepicí fólie EasyDot
Rozměry: Min.: 10×10mm

Max.: 1350×3000mm
Snímatelnost: až 12měsíců v interiéru
Váhanam²: 0,2kg
Dokončení: Tvarovýořez, ořez na formát
Interiér/exteriér: Vnitřní i venkovnípoužití

Samolepicí fólie Easy Dot
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ParametryPopis
Svítící reklama bez zdroje napájení.

Použití: Každý se snaží díky své reklamě vyniknout a odlišit se.
Nekompromisní řešení díky samolepicí reflexní fólii je právě zde!
Polep je vhodný na rovné plochy a odrážející světlo oslní
nejednoho zákazníka.

Materiál: Speciální retroreflexní samolepicí fólie odráží světlo,
které na ni dopadá. Díky povrchu s PVC vrstvou je velmi odolná
proti roztržení.

� Odráží světlo
� Možnost výřezu vlastního tvaru
� Pevný materiál
� Certifikace ASTM® D4956, Type 1
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Reflexní samolepka | Samolepky a nálepky

Materiál Reflexní samolepka
Rozměry: Min.: 10×10mm

Max.: 1200×6000mm
Snímatelnost: až 7 let
Váhanam²: 0,2kg
Dokončení: Ořezna formát, laminace
Interiér/exteriér: Vnitřní i venkovnípoužití

Reflexní samolepka
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ParametryPopis
Svítící reklama bez zdroje napájení.

Použití: Každý se snaží díky své reklamě vyniknout a odlišit se.
Nekompromisní řešení díky samolepicí reflexní fólii je právě zde!
Polep je vhodný na rovné plochy a odrážející světlo oslní
nejednoho zákazníka.

Materiál: Speciální retroreflexní samolepicí fólie odráží světlo,
které na ni dopadá. Díky povrchu s PVC vrstvou je velmi odolná
proti roztržení.

� Odráží světlo
� Možnost výřezu vlastního tvaru
� Pevný materiál
� Certifikace ASTM® D4956, Type 1
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Reflexní samolepka dle vlastního tvaru | Samolepky a nálepky

Materiál Reflexní samolepka
Rozměry: Min.: 10×10mm

Max.: 1200×6000mm
Snímatelnost: až 7 let
Váhanam²: 0,2kg
Dokončení: Tvarovýořez, laminace
Interiér/exteriér: Vnitřní i venkovnípoužití

Reflexní samolepka
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ParametryPopis
Využijte pro reklamu také koberec.

Použití: Produkt, který je možné nalepit na běžné koberce bez
vysokého vlasu. Samolepka pevně přilne, a přitom je možné
ji sundat, aniž by po sobě zanechala zbytky lepidla.
Vhodné na výstavy, na prodejní plochy jako doplněk koberců.
Alternativa k podlahové samolepce pro obchodní prostory
s kobercem.
Může sloužit jako rozšíření pro váš navigační systém.

Materiál: Speciální samolepicí fólie určená k aplikaci na koberce.

� Pro běžné koberce bez vysokého vlasu
� Kopíruje nerovnosti podkladu
� Snímatelná bez zbytků lepidla
� Vlastní tvar
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Samolepka na koberec | Samolepky a nálepky

Materiál Samolepkanakoberec
Rozměry: Min.: 10×10mm

Max.: 1350 ×10000mm
Nehořlavost: DINEN13501-1
Váhanam²: 0,2kg
Dokončení: Tvarovýořez, ořez na formát
Interiér/exteriér: Vnitřní i venkovnípoužití

Samolepka na koberec
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ParametryPopis
Využijte pro reklamu také hrubé stěny.

Použití: Produkt, který je možné nalepit téměř na vše. Jeho
předností je kopírování nerovností, takže ho lze umístit i na
klasickou cihlovou zeď. Pomocníky pro dokonalou instalaci jsou
horkovzdušná pistole a gumový váleček, které zajistí obepnutí
podkladového materiálu.
Fólie je samolepicí, a tudíž odpadá nutnost zvlášť aplikovat
lepidlo. Instalace se tak stává velice snadnou a rychlou.

Materiál: Speciální samolepící fólie určená k aplikaci na hrubé
stěny a omítky. Lze nalepit na kamenné nebo cihlové zdivo.

� Aplikace na velmi hrubé povrchy
� Kopíruje nerovnosti podkladu
� Samolepicí materiál
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Samolepka na zeď | Samolepky a nálepky

Materiál Samolepkanazeď
Rozměry: Min.: 10×10mm

Max.: 1350 ×10000mm
Snímatelnost: 1 rok
Váhanam²: 0,2kg
Dokončení: Tvarovýořez, ořez na formát
Interiér/exteriér: Vnitřní i venkovnípoužití

Samolepka na zeď
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ParametryPopis
Samolepky vhodné pro okamžitou aplikaci.

Použití: Umístění na archu dává těmto samolepkám lepší
skladnost a možnost okamžité aplikace.
Využití se nabízí v mnoha směrech lidské činnosti. Vhodné jsou
jako propagační nástroj, práci usnadní bezpečnostním technikům
při potřebném značení, použít je můžete pro značení cen nebo
využít své kreativity a dotvořit s nimi jakýkoliv váš produkt.

Arch: A3 – 297 × 420 mm

Materiály: Lesklá samolepka je vyrobená z bílého monomerického
PVC s atestem nehořlavosti B1.
Průhledná samolepka je transparentní lesklé monomerické PVC,
opatřené čirým lepidlem.
Papírové etikety jsou vhodné pro prémiové značení produktů,
včetně etiket na láhve. Jsou opatřené protiplísňovou úpravou
do vlhka.

� Vyříznuté pro okamžitou aplikaci
� Velikost archu 297 × 420 mm
� Různé materiály
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Samolepky na archu | Samolepky a nálepky

Materiál Lesklá snímatelnásamolepicí fólie, Průhledná
snímatelná samolepicí fólie, Papírovéetikety

Rozměry: Min.: 10×10mm
Max.: 297 ×420mm

Nehořlavost: –
Váhanam²: 0,2kg
Dokončení: Tvarovýořez, ořez na formát
Interiér/exteriér: Vnitřní i venkovnípoužití

Lesklá snímatelná samolepicí fólie

Papírové etikety

Průhledná snímatelná
samolepicí fólie
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ParametryPopis
Venkovní samolepky na zem skvěle doplní vaši reklamní
kampaň.

Použití: Samolepky jsou protiskluzové, odolné proti poškrábání
a snadno se aplikují na betonové, asfaltové a ploché dlaždice.
Jejich speciální vlastnosti vám zajistí odlišení od konkurence
a nabídnou nové reklamní prostory, které byste bez nich
nemohli využít. Poradí si i s hrubým asfaltem. Produkt je určený
pro venkovní použití, ale můžete ho samozřejmě aplikovat
i v interiéru.
Často se používá ke zlepšení navigace pro zákazníka, a tím
pádem i zvýšení prodeje.

Materiál Jedná se o set vhodný na exteriérové aplikace na hrubé
povrchy. Samolepka je opatřená velmi silným lepidlem, které
zajistí dlouhou životnost a spojení s podkladovým povrchem.
Speciální laminace má protiskluzové vlastnosti.
Splňuje normu DIB 51130, atest protiskluzu R9.

� Jednoduché velkoplošné řešení pro exteriér
� Aplikace na hrubé povrchy
� Protiskluzový povrch, atest protiskluzu R9
� Atest nehořlavosti
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Samolepky na asfalt | Samolepky a nálepky

Materiál Samolepkanaasfalt
Rozměry: Min.: 10×10mm

Max.: 1350 ×10000mm
Protiskluz: DIN51130: 2014R9
Váhanam²: 0,2kg
Dokončení: Tvarovýořez, ořez na formát
Interiér/exteriér: Venkovnípoužití

Samolepka na asfalt
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ParametryPopis
Netradiční polep v interiéru zvládne každý.

Použití: Samolepka na stěnu oživí každý prostor a dotvoří tolik
žádanou atmosféru prodejny, výstavních prostor, bytu nebo
také školky. Fólie je samolepicí, a tudíž odpadá nutnost zvlášť
aplikovat lepidlo. Instalace se tak stává velice snadnou a rychlou.

Materiál: Tisková fólie se strukturou jemného plátna, určená
pro interiérové dekorace v domácnostech, hotelích, kancelářích,
maloobchodních prodejnách atp.
Hladká fólie pro potisk a nalepení na stěny v interiéru.

� Fólie se strukturou jemného plátna
� Tvarový ořez
� Samolepicí fólie
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Samolepky na stěnu | Samolepky a nálepky

Materiál Samolepkanastěnu Samolepkanastěnu
sestrukturou plátna

Rozměry: Min.: 10×10mm
Max.: 1350 ×10000mm

Min.: 10×10mm
Max.: 1280 ×10000mm

Nehořlavost: – –
Váhanam²: 0,2kg 0,2kg
Dokončení: Tvarovýořez, ořez

naformát
Tvarovýořez, ořez
naformát

Interiér/
exteriér:

Vnitřní
použití

Vnitřní
použití

Samolepka na stěnu

Samolepka na stěnu
se strukturou plátna
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ParametryPopis
Snadno si vytvoříte prostor pro prezentaci a zvýšení kreativity.

Použití:Máte prázdný prostor na dveřích, na skle, na skříni nebo
na stěně?
Díky našim tabulovým samolepkám získáte prostor, kam můžete
snadno něco napsat a zase to smazat. Vlastním potiskem
mu dáte tvář a můžete tak vytvářet tabule pro nejrůznější použití.
Vhodné místo pro poznámky, nápady nebo sledování vašeho
pracovního plánu.

Materiál: Bílá matná samolepicí fólie, na kterou lze aplikovat
magnety a současně ji popisovat fixem.

Tip:Můžete si navrhnout i svůj vlastní tvar.

� Popisovatelné fixem
� Vlastní potisk tabule
� Samolepicí materiál
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Tabulové magnetické samolepky | Samolepky a nálepky

Materiál: Tabulovámagnetická samolepka
Rozměry: Min.: 10×10mm

Max.: 1000 ×11000mm
Nehořlavost: –
Dokončení: Ořezna formát, Tvarovýořez
Interiér/exteriér: Vnitřní i venkovnípoužití

Tabulová magnetická samolepka
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Výstavnictví

Zajištění výstavy je komplexní projekt a není zde prostor pro
žádné chyby. U nás si vyberete tiskové produkty pro realizaci
úspěšné výstavy. Můžete se spolehnout, že produkty jsou
vyrobené v přesně daném termínu a bezvadné kvalitě.

V sortimentu máme produkty od podlahy až po strop. Volit
můžete mezi potiskem na linoleum, koberec, samolepky
a především přímý potisk výstavních panelů sloužících
jako výplň běžně používaných výstavních systémů. Váš
stánek můžete doplnit o výrobky z voštiny a postavit tak
recyklovatelný, ekologický a na přepravu nenáročný
a tím pádem ekonomický nábytek.
Toto Vás zaručeně odliší od konkurence.
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Parametry

Materiál Plachtovina neprůhledná 610g/m²
Rozměry: Min.: 10×10mm

Max.: 2000 ×10000mm
Nehořlavost: ČSNEN13501-1 b1
Váhanam²: 0,5kg
Dokončení: Horní adolní tunel 50mm
Interiér/exteriér: Vnitřní i venkovnípoužití

Popis
Neotřelá klasika pro mnoho druhů použití.

Použití: Ať už podnikáte v čemkoliv, banner vždy najde své
využití a zlepší vaši prezentaci. Miliony barev dokreslí vaše
reklamní sdělení a materiál plachtoviny dodá matný vzhled, který
ani v záři reflektorů nezpůsobí nechtěné odlesky.
Na prvním dojmu vždy záleží a s tímto bannerem neuděláte
chybu. Materiál je vybrán především pro venkovní instalaci, která
klade vysoké nároky na životnost.
V příslušenství nabízíme doporučené produkty pro instalaci.

Tip: V příslušenství naleznete úchyty s konkrétní šířkou.
Do tunelu lze umístit jakoukoliv tyč do průměru 50 mm.

Materiál: Plachtovina neprůhledná s gramáží 510 g/m² výborně
odolává povětrnostním vlivům – v běžných podmínkách
má garantovanou životnost minimálně 2–3 roky. Při použití
ve vnitřních prostorech je pak životnost mnohem delší. Díky
ceně a kvalitě je plachtovina nejoblíbenější volbou. Tento typ
materiálu se používá k tomu, aby se zabránilo prosvítání grafiky
z druhé strany.

� Bannery pro každé použití
� Neprůhledný materiál
� Lesklý vzhled
� Velký výběr příslušenství
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 2–3

Banner pro zavěšení | Výstavnictví

Plachtovina neprůhledná



98

ParametryPopis
Buďte vidět! Tento produkt nabízí profesionální vzhled
a minimální náklady na výrobu.

Použití: Banner je nejlevnější, nejrychlejší a nejúčinnější způsob,
jak upoutat pozornost. Není tedy divu, že je již několik let jedním
z nejprodávanějších komunikačních nástrojů v marketingu.
Když ho instalujete na budovu, získáte nepřehlédnutelný
reklamní prostor. V kombinaci s vaší grafikou je upoutání
pozornosti otázkou milisekund. Rám poskytuje jednoduchý
způsob instalace a možnost výměny obsahu. Pevná a robustní
konstrukce činí tento produkt velmi populárním.

Materiál: Plachtovina s gramáží 510 g/m² výborně
odolává povětrnostním vlivům – v běžných podmínkách
má garantovanou životnost minimálně 2–3 roky. Při použití
ve vnitřních prostorech je pak životnost mnohem delší.
Plachtovina neprůhledná se používá v případě oboustranného
tisku a eliminuje prosvítání grafiky z druhé strany.
Síťovina s gramáží 270 g/m² je částečně průhledná. Oproti
plachtovině má v sobě malé kulaté otvory zajišťující průhlednost.
Díky tomu má nízkou hmotnost a malý odpor větru.

� Poutavé umístění reklamy
� Vnitřní i venkovní použití
� Profesionální vzhled
� Pevný rám a snadná montáž
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 2–3

Materiál Plachtovina
510g/m²

Plachtovina
neprůhledná
610g/m²

Síťovina
270g/m²

Rozměry: Min.: 10×
10mm
Max.: 1940×
10000mm

Min.: 10×
10mm
Max.: 1940×
10000mm

Min.: 10×
10mm
Max.: 1940×
10000mm

Nehořlavost: ČSNEN13501-
1b1

ČSNEN13501-
1b1

–

Váhanam²: 0,5kg 0,5kg 0,3kg
Dokončení: Lemování soky

po300mm,
po500mm,
v rozích

Lemování soky
po300mm,
po500mm,
v rozích

Lemování soky
po300mm,
po500mm,
v rozích

Interiér/
exteriér:

Vnitřní
i venkovní
použití

Vnitřní
i venkovní
použití

Vnitřní
i venkovní
použití

Bannery pro vypnutí do rámů | Výstavnictví

Plachtovina

Síťovina

Plachtovina neprůhledná
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ParametryPopis
Velmi stabilní a přesto levný stolek

Použití: Stolek je potisknutelný po celé ploše a mezi jeho
přednosti patří nízká hmotnost a rychlá a jednoduchá složitelnost.
Umístit ho lze do prostoru výstavního stánku, ale také jako funkční
doplněk interiéru vašich prodejních prostor.

Materiál: Voštinová deska je lehká konstrukční deska vhodná
pro výrobu složitějších konstrukcí. Má velmi dobré mechanické
vlastnosti, a navíc je mnohem lehčí než dřevotřískové desky.
Pro výrobu se používá recyklovaný papír vylisovaný mezi dvě
dřevotřískové desky.

� Lehká a velmi odolná konstrukce
� 100 % potištěné plochy
� Šetrný vůči životnímu prostředí a plně recyklovatelné
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Bistro stolek | Výstavnictví

Materiál Voštinová deska16mm
Rozměry: Deska:průměr 600mm,výška: 1120mm
Váhanam²: 2,2 kg
Dokončení: Tvarovýořez
Interiér/exteriér: Vnitřní použití

Voštinová deska
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ParametryPopis
Komplexní reklama nebo vlastní vzor na podlahy.

Použití: Na míru vyrobený koberec přináší reklamní řešení
v oblasti marketingové komunikace, kdy je možné interpretovat
vaše reklamní sdělení přímo na podlaze vašeho interiéru.
Díky koberci opatřenému vašimi návrhy přetvoříte podlahy
ve skutečné poutače, schopné lákat zákazníky do předváděcích
místností či podporovat běžící kampaň. Můžete s ním i vyzdobit
výstavní stánek.
Koberec je snadno přemístitelný a také slouží jako tepelný
izolant.

Materiál: Koberec k potištění je velmi odolný materiál s gramáží
900g/m².

� Vysoká otěruvzdornost
� Doplněk interiéru
� Přemístitelné
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Koberec | Výstavnictví

Materiál Koberec900 g/m²
Rozměry: Min.: 10×10mm

Max.: 1580 ×10000mm
Váhanam²: 0,9kg
Dokončení: Ořezna formát
Interiér/exteriér: Vnitřní použití

Koberec
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ParametryPopis
Komplexní reklama nebo vlastní vzor na podlahy.

Použití: Na míru vyrobené linoleum přináší reklamní řešení
v oblasti marketingové komunikace, kdy je možné interpretovat
vaše reklamní sdělení přímo na podlaze.
Díky linoleu opatřenému vašimi návrhy přetvoříte podlahy
ve skutečné poutače, schopné lákat zákazníky do předváděcích
místností či podporovat běžící kampaň. Můžete s ním i vyzdobit
exhibiční stánek.
Linoleum je snadno přemístitelné a také slouží jako tepelný
izolant.

Materiál: Dva mm silné vinylové linoleum slouží jako klasická
podlahová krytina. Vinylové materiály jsou oproti laminátovým
mnohem odolnější a jednodušeji se pokládají.

� Lehké a odolné
� Možnost objednat jakýkoliv tvar
� Atest nehořlavosti EN 13501-1
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Linoleum | Výstavnictví

Materiál Linoleum2mm
Rozměry: Min.: 10×10mm

Max.: 1520×10000mm
Váhanam²: 1kg
Nehořlavost: EN13501– 1
Dokončení: Tvarovýořez, ořez na formát
Interiér/exteriér: Vnitřní použití

Linoleum
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ParametryPopis
Stolek je perfektním doplňkem pro výstavu či prezentaci
a ideálním místem na umístění produktů.

Použití: Podobně jako u prezentačního pultu je i u promostolku
úložný prostor, kde najdou své místo produkty vaší propagace.

Materiál: Voštinová deska je lehká konstrukční deska vhodná
pro výrobu složitějších konstrukcí. Má velmi dobré mechanické
vlastnosti, a navíc je mnohem lehčí než dřevotřískové desky.
Pro výrobu se používá recyklovaný papír vylisovaný mezi dvě
dřevotřískové desky.
Disponuje certifikátem nehořlavosti Euroclass C, -d1, s0 (EN
13501-1:2007).

� Stolek pro výstavy a promo akce
� Jednoduchá instalace
� Grafická šablona ke stažení
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Promo stolky | Výstavnictví

Materiál Voštinová deska16mm
Rozměry: Deska:800×480mm,výška: 920mm
Váhanam²: 2,2 kg
Dokončení: Tvarovýořez
Interiér/exteriér: Vnitřní použití

Voštinová deska
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ParametryPopis
Změní vzhled interiéru i exteriéru.

Použití: Naše samolepky jsou vyrobené ze samolepicího
a voděodolného PVC s možností lesklé laminace.
Mějte však na paměti, že PVC samolepky jsou vhodné převážně
pro rovné povrchy.
Díky velmi silnému lepidlu přilnou samolepky na téměř jakýkoliv
čistý a hladký povrch a lze tak vytvořit dekoraci pro interiér
i exteriér.

Materiál: Lesklá samolepka je vyrobená z bílého
monomerického PVC s atestem nehořlavosti B1.
Možnost volby lesklé laminace

� Voděodolné samolepky pro rovné povrchy
� Laminace
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

PVC samolepky | Výstavnictví

Materiál Lesklá permanentní
samolepicífólie

Lesklá snímatelná
samolepicífólie

Rozměry: Min.: 10×10mm
Max.: 1590×10000mm

Min.: 10×10mm
Max.: 1590×10000mm

Životnost: 2 až 3 roky 2 až 3 roky
Snímatelnost: – 1 rok
Váhanam²: 0,2kg 0,2kg
Dokončení: Ořezna formát Ořezna formát
Interiér/
exteriér:

Vnitřní i venkovnípoužití Vnitřní i venkovnípoužití

Lesklá permanentní samolepicí fólie

Lesklá snímatelná samolepicí fólie
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ParametryPopis
Reklama přímo na cestě vašich zákazníků.

Použití: Reklamní stojan, který je potisknutelný po celé ploše.
Je variabilní a díky rychlé montáži zajistí obsluhu kdokoliv.
Jde o rychlý a ekonomický způsob, jak každý den oslovit
procházející zákazníky. Reklamní áčko dobře odolává větru
a ostatním povětrnostním vlivům. Má dlouhou životnost, a bude
tedy dělat radost vám i všem kolemjdoucím.

Tip: K reklamním áčkům doporučujeme také Top desky/topery.

Materiál: Tvrzené PVC je plastový materiál, odolávající
povětrnostním vlivům a vyznačující se vysokou pevností.

� Potisk na obě strany
� Skladná a přenosná
� Velké množství příslušenství
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Reklamní áčka do exteriéru | Výstavnictví

Materiál Tvrzené PVC3mm
Rozměry: 400×900mm,650 ×900mm
Nehořlavost: –
Váhanam²: 3,18kg
Dokončení: Tvarovýořez
Interiér/exteriér: Vnitřní i venkovnípoužití

Tvrzené PVC
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ParametryPopis
Reklama přímo na cestě vašich zákazníků.

Použití: Reklamní stojan, který je potisknutelný po celé ploše.
Rychlý a ekonomický způsob, jak každý den oslovit procházející
zákazníky. Reklamní áčko dobře odolává větru díky široké
základně. Má dlouhou životnost, a bude tedy dělat radost vám
i všem kolemjdoucím.

Materiál: Voštinová deska je lehká konstrukční deska vhodná
pro výrobu složitějších konstrukcí. Má velmi dobré mechanické
vlastnosti, a navíc je mnohem lehčí než dřevotřískové desky.
Pro výrobu se používá recyklovaný papír vylisovaný mezi dvě
dřevotřískové desky.
Disponuje certifikátem nehořlavosti Euroclass C, -d1, s0 (EN
13501-1:2007).

� Lehká a velmi odolná konstrukce
� Šetrné vůči životnímu prostředí a plně recyklovatelné
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Reklamní áčko do interiéru | Výstavnictví

Materiál Voštinová deska16mm
Rozměry: 700×1000mm,500 ×800mm,

300×800mm
Váhanam²: 2,2 kg
Dokončení: Tvarovýořez
Interiér/exteriér: Vnitřní použití

Voštinová deska
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ParametryPopis
Stojan, který přesně vystihuje váš produkt.

Použití: Velký reklamní stojan, který upoutá pozornost každého
kolemjdoucího.

Tip:Můžete si připravit vlastní tvar nadefinovaný přímou barvou
pojmenovanou CutContourCut, pouze dodržujte rozměry stojanu
a umístění stojánků.

Materiál: Voštinová deska je lehká konstrukční deska vhodná
pro výrobu složitějších konstrukcí. Má velmi dobré mechanické
vlastnosti, a navíc je mnohem lehčí než dřevotřískové desky.
Pro výrobu se používá recyklovaný papír vylisovaný mezi dvě
dřevotřískové desky.
Disponuje certifikátem nehořlavosti Euroclass C, -d1, s0 (EN
13501-1:2007).

� Lehká a velmi odolná konstrukce
� Snadno složitelná
� Šetrná vůči životnímu prostředí a 100% recyklovatelná
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Reklamní cedule | Výstavnictví

Materiál Voštinová deska16mm
Rozměry: 1000×1800mm,800 ×1600mm,

600 ×1200mm
Váhanam²: 2,2 kg
Dokončení: Tvarovýořez
Interiér/exteriér: Vnitřní použití

Voštinová deska
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ParametryPopis
Využijte pro reklamu také koberec.

Použití: Produkt, který je možné nalepit na běžné koberce bez
vysokého vlasu. Samolepka pevně přilne, a přitom je možné
ji sundat, aniž by po sobě zanechala zbytky lepidla.
Vhodné na výstavy, na prodejní plochy jako doplněk koberců.
Alternativa k podlahové samolepce pro obchodní prostory
s kobercem.
Může sloužit jako rozšíření pro váš navigační systém.

Materiál: Speciální samolepicí fólie určená k aplikaci na koberce.

� Pro běžné koberce bez vysokého vlasu
� Kopíruje nerovnosti podkladu
� Snímatelná bez zbytků lepidla
� Vlastní tvar
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Samolepka na koberec | Výstavnictví

Materiál Samolepkanakoberec
Rozměry: Min.: 10×10mm

Max.: 1350 ×10000mm
Nehořlavost: DINEN13501-1
Váhanam²: 0,2kg
Dokončení: Tvarovýořez, ořez na formát
Interiér/exteriér: Vnitřní i venkovnípoužití

Samolepka na koberec
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ParametryPopis
Venkovní samolepky na zem skvěle doplní vaši reklamní
kampaň.

Použití: Samolepky jsou protiskluzové, odolné proti poškrábání
a snadno se aplikují na betonové, asfaltové a ploché dlaždice.
Jejich speciální vlastnosti vám zajistí odlišení od konkurence
a nabídnou nové reklamní prostory, které byste bez nich
nemohli využít. Poradí si i s hrubým asfaltem. Produkt je určený
pro venkovní použití, ale můžete ho samozřejmě aplikovat
i v interiéru.
Často se používá ke zlepšení navigace pro zákazníka, a tím
pádem i zvýšení prodeje.

Materiál Jedná se o set vhodný na exteriérové aplikace na hrubé
povrchy. Samolepka je opatřená velmi silným lepidlem, které
zajistí dlouhou životnost a spojení s podkladovým povrchem.
Speciální laminace má protiskluzové vlastnosti.
Splňuje normu DIB 51130, atest protiskluzu R9.

� Jednoduché velkoplošné řešení pro exteriér
� Aplikace na hrubé povrchy
� Protiskluzový povrch, atest protiskluzu R9
� Atest nehořlavosti
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Samolepky na asfalt | Výstavnictví

Materiál Samolepkanaasfalt
Rozměry: Min.: 10×10mm

Max.: 1350 ×10000mm
Protiskluz: DIN51130: 2014R9
Váhanam²: 0,2kg
Dokončení: Tvarovýořez, ořez na formát
Interiér/exteriér: Venkovnípoužití

Samolepka na asfalt
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ParametryPopis
Reklama přímo na cestě vašich zákazníků.

Použití: Stojan, který je potisknutelný po celé ploše.
Rychlý a ekonomický způsob, jak každý den oslovit procházející
zákazníky. Reklamní stojan pojme nejběžnější formáty letáků
i časopisů. Má dlouhou životnost a bude tedy dělat radost vám
i všem kolemjdoucím.

Materiál: Voštinová deska je lehká konstrukční deska vhodná
pro výrobu složitějších konstrukcí. Má velmi dobré mechanické
vlastnosti, a navíc je mnohem lehčí než dřevotřískové desky.
Pro výrobu se používá recyklovaný papír vylisovaný mezi dvě
dřevotřískové desky.

� Lehká a velmi odolná konstrukce
� Snadno složitelný
� Šetrný vůči životnímu prostředí a 100% recyklovatelné
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Stojan na letáky a časopisy | Výstavnictví

Materiál Voštinová deska16mm
Rozměry: Podstava: 360 ×520mm,výška: 1700mm,

Prostor pro letáky a časopisy 270 ×300mm
Váhanam²: 2,2 kg
Dokončení: Tvarovýořez
Interiér/exteriér: Vnitřní použití

Voštinová deska
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ParametryPopis
Velmi stabilní a přesto levný stolek

Použití:
Stolek je potisknutelný po celé ploše a mezi jeho přednosti patří
nízká hmotnost a rychlá a jednoduchá složitelnost.
Umístit ho lze do prostoru výstavního stánku, ale také jako funkční
doplněk interiéru vašich prodejních prostor.

Materiál:
Voštinová deska je lehká konstrukční deska vhodná pro výrobu
složitějších konstrukcí. Má velmi dobré mechanické vlastnosti,
a navíc je mnohem lehčí než dřevotřískové desky. Pro výrobu
se používá recyklovaný papír vylisovaný mezi dvě dřevotřískové
desky.

� Lehká a velmi odolná konstrukce
� Oboustranný potisk
� Šetrný vůči životnímu prostředí a 100% recyklovatelné
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Stolek | Výstavnictví

Materiál Voštinová deska16mm
Rozměry: Deska:870×990mm, výška: 720mm
Váhanam²: 2,2 kg
Dokončení: Tvarovýořez
Interiér/exteriér: Vnitřní použití

Voštinová deska
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ParametryPopis
Výstavní panely jsou základem každého výstavního stánku.

Použití: Prezentace na výstavišti klade důraz na vzhled
a odlišení se od konkurence.
Protože si můžete sami zvolit rozměry, můžete si nechat vyrobit
panely pro různé typy výstavních stánků.
To vše zajistí výstavní panely, které pro vás vyrobíme v té
nejlepší kvalitě díky přímému tisku na desky.

Materiál: Pěněné PVC desky patří k tradičním materiálům
pro výrobu reklamy a velkoformátového tisku. Poskytují
jednoduchou montáž a velmi dlouhou životnost. Desky disponují
atestem nehořlavosti B1 normy DIN 4102 a zároveň splňují
celoevropskou normu EN 13501-1 jako C-s3, d0.
Kvalitní Kapa s papírovým povrchem je krytá vrstvou bílého
chromokartonu, určená pro použití v interiéru.

� Lehký materiál
� Nízká cena
� Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Výstavní panely | Výstavnictví

Materiál Kapaspapírovým
povrchem5mm

Pěněná PVC
deska5mm

Rozměry: Min.: 10×10mm
Max.: 1380×2980mm

Min.: 10×10mm
Max.: 1480 ×1980mm

Váhanam²: 0,615kg 2,75kg
Dokončení: Ořezna formát,

tvarový ořez
Ořezna formát,
tvarový ořez

Interiér/exteriér: Vnitřní použití Vnitřní použití

Kapa s papírovým povrchem

Pěněná PVC deska
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ParametryPopis
Stabilní designová židle.

Použití: Židle je potisknutelná po celé ploše a mezi její přednosti
patří nízká hmotnost a rychlá a jednoduchá složitelnost.
Umístit ji lze do prostoru výstavního stánku, ale také jako funkční
doplněk interiéru vašich prodejních prostor.

Materiál: Voštinová deska je lehká konstrukční deska vhodná
pro výrobu složitějších konstrukcí. Má velmi dobré mechanické
vlastnosti, a navíc je mnohem lehčí než dřevotřískové desky.
Pro výrobu se používá recyklovaný papír vylisovaný mezi dvě
dřevotřískové desky.

� Lehká a velmi odolná konstrukce
� Snadno složitelná
� Šetrná vůči životnímu prostředí a 100% recyklovatelné
� Standardní doba výroby ve dnech: 4 - 7
� Expresní doba výroby ve dnech: 1 - 3

Židle | Výstavnictví

Materiál Voštinová deska16mm
Rozměry: Sedátko: 400 x400mm, výška: 450mm
Váhanam²: 2,2 kg
Dokončení: Tvarovýořez
Interiér/exteriér: Vnitřní použití

Voštinová deska
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PříslušenstvíPříslušenství

�Rámeček

�Upínací šroub

�Stahovací pásek

�Lanová svorka pro ocelová lanka

�Držák na sloupy

�Samolepící suchý zip Velcro

�Smyčka s expanzním háčkem

�Ocelové lano

�Ocelové háky pro gumové lano

�Gumové lano

�Napínací smyčka s háčkem

�Zaklapávací hliníková lišta

�Držáky vlajek

�Náhradní čepele

�Řezací nůž Olfa

�Pravítko

�MACtac aplikační stěrka plstěná

�Háčky, závěsy

�Samolepící závěsná očka

�Samolepící závěsná očka s háčkem

�Sada plakátových lišt

�Magnetická samolepicí páska

�Páska s textilní výztuží

�Pěnová oboustranná páska

�Průhledná gelová páska

�LED světelný rám

�Rám pro banner
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Přehled materiálůPřehled materiálů

Samolepka na stěnu Samolepka na stěnu
se strukturou plátna

Tabulová samolepka Průhledná snímatelná
samolepicí fólie



117

Přehled materiálů | role

Papírové etikety Samolepka na asfalt Samolepka na zeď Reflexní samolepka

Průhledná permanentní
samolepicí fólie

Samolepicí fólie Easy Dot Wrapovací fólie – bubble free Samolepicí fólie na dopravní
prostředky

Děrovaná okenní fólie Průhledná fólieSamolepka na podlahu Oboustranná samolepka na okna

Bezpečnostní fólie Prosvětlovací papír Prosvětlovací polyesterový filmPlachtovina

Voděodolný papír Plakátovací papír Plakátovací papír
s modrou zadní stranou

Textílie pro závěsy
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Přehled materiálů | role

Voštinová deska Kapa s papírovým povrchem Voděodolná ubrusovinaSamolepicí tapeta – bez PVC

UbrusovinaPlachtovina neprůhledná SíťovinaPlachtovina

Hladká vliesová tapetaPlachtovina neprůhledná Reflexní plachtovinaTextilie PONGS

Pletená polyesterová vlajkovina Kapa s papírovým povrchem Magnetická fólie Koberec k potištění

Samolepka na koberec Lesklá permanentní samolepicí fólie Lesklá snímatelná samolepicí fólie Linoleum
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Přehled materiálů | desky

Pěněná PVC deska Plexisklo

Kapa s papírovým povrchem Hliníkové sendviče Polypropylenová deska Tvrzené PVC

Hliníkové sendviče - broušený hliníkPrůhledná plastová deska Hladká lepenka Kapa s papírovým povrchem

Pěněné PVC Hliníkové sendviče Karton pro pivní táckyUltraboard papír
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