Ablakfólia, Öntapadó matrica - Copymania

There are no translations available.

Ablakfólia, Öntapadó matrica
Öntapadó anyagok eljárások és megoldások üvegfelületek, kirakatok vagy
bármilyen kültéri- beltéri sík felület dekorálására:
Kültéri nyomtatással: (időjárásálló, napfény és UV álló, 4 szines
technológiával)

- MACTAC Printvinyl Matt, vagy Fényes Vinyl - Öntapadó fólia (Self Adhesive matte,
glossy Vinyl):
100 micron vastag költséghatékony MATT, vagy FÉNYES Vinyl univerzális öntapadó
bevonattal sík felületekre, ablak és ajtó dekorációnak, kiállítási dekorációhoz, posztereknek,
jelzőtáblákhoz, cégtáblákhoz, kirakatok, üvegfelületek dekorálására! MUTOH UMS tintával
nyomtatva maximum 2 év ÉV kültéri élettartam
, amely
laminálással akár 5 évre is kiterjeszthet!

Beltéri nyomtatással: (12 szines technológiával, azonban kizárólag beltéri
megoldással, nem UV álló)
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-

MJET matt Vinyl Öntapadó fólia (Self Adhesive Matte Vinyl):
(laminálás nélkül kizárólag beltéri felhasználásra, mig laminálással akár kültérre is)

135 micron vastag matt vinyl univerzális öntapadó bevonattal sík felületekre, ablak és ajtó
dekorációnak, kiállítási dekorációhoz, posztereknek, jelzőtáblákhoz, cégtáblákhoz. Vízbázisú
tintával nyomtatva a legnagyobb színterjedelem, és kiváló poszter minőség érhető el, ideális
beltéri magas minőségű poszterek, beltéri kirakatok és üvegfelületek dekorálására!
Szélesformátumú nyomtatás áraink az öntapadó anyagokra:
Öntapadó nyomtatási megoldás,

amely könnyen applikálható bármilyen sik üvegfelületre

LAMINÁLÁS NÉLKÜL:

LAMINÁLÁSSAL:

(UV és KARC Álló, matt vagy fényes fóliával 2 éves anyaggal)

100 micron vastag MACTAC Printvinyl matt vagy fényes Vinyl,

kültéri UMS nyomtatási eljárással
(MUTOH ValueJet1324)maximum 2 évre (megfelelő laminálással akár 4 évre)
3.900Ft+Áfa/m
5.250Ft+Áfa/m

2
2
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100 micron vastag MACTAC
(MUTOH
Digitrans
VJ1324)
fényes vinyl
maximum
kültéri UMS
3 évre
nyomtatási
kültérre, (megfelelő
eljárással laminálással akár
4.500Ft+Áfa/m

2

5.850Ft+Áfa/m

2

100 micron vastag MACTAC
(MUTOH
JT5829P
ValueJet1324)
hosszútávú5.100Ft+Áfa/m
fényes vinyl laminálás 2nélkül akár 4 év kültéri időta
6.9

135 micron vastag MJET matt vinyl,

beltéri vizbázisú nyomtatási
(CANON
eljárással
iPF8100)
7.350Ft+Áfa/m

2

8.650Ft+Áfa/m

2

Az öntapadó nyomtatásokat külünböző tipusú lamináló fóliákkal tudjuk megvédeni.Nemcsak az
időtállóságát tudjuk a nyomtatásnak kitolni, hanem akár vizálló vagy karcolás, gyűrődésálló
nyomtatásokat tudunk késziteni!

A laminálás alapárban egy 100micronos fényes vagy matt felületet jelent, amely egy monomer
fólia, amelynek az élettartama kültéren normális körülmények között kb. 2 év lehet.

Ha ennél hosszabb távú felhasználásra van szüksége, akkor válassza a drágább vinyl anyagot,
(jobbik monomer vinylt, vagy polimer vinylt) illetve a hosszabb távú, magasabb minőségű
lamináló fóliát.

A magasabb minőségű anyagok kombinációjával érhető el az akár 5 éves kültéri időtartam. A
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bármelyik szendvics összetevő, (vinyl, nyomtatás és a laminálás) élettartama fogja a nyomat
időtállóságát meghatározni!

A vizbázisú nyomtatás lehet akár 5 éves élettartamú, de azt a legjobb lamináló anyaggal kell
megvédeni!

Mennyiségi kedvezmény a kültéri nyomtatásnál:(MUTOH ValueJet1324)
15 négyzetméter nyomtatás felett bármilyen hordozóanyagnál 10% kedvezmény!

30 négyzetméter nyomtatás felett bármilyen hordozóanyagnál 15% kedvezmény!

Mennyiségi kedvezmény a beltéri nyomtatásnál:(CANON iPF8100)
5 négyzetméter nyomtatás felett bármilyen hordozóanyagnál 10% kedvezmény!

15 négyzetméter nyomtatás felett bármilyen hordozóanyagnál 15% kedvezmény!
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