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MAGNETICKÉ FÓLIE
MAGNAFLEX
označenie

šírka

návin

cena za bm pri odbere
1 rolky a viac

magnaflex 0,5mm
neutrálna
magnaflex 0,7mm
neutrálna
magslim0,5mm
biely satin.
magnaflex 0,7mm
samolepiaca

7-14m

1-6m

61cm

15m

5,62 €

6,04 €

6,50 €

61cm

15m

7,90 €

8,50 €

9,15 €

100cm

10m

13,92 €

14,62 €

15,35 €

61cm

15m

9,93 €

10,68 €

11,49 €

Magnetická fólia je atraktívny nosič reklamy a vizuálnje informácie. Reklama z nej zhotovená je ľahko odstrániteľná
a nespôsobuje poškodenie podkladu, čo je obvyklý problém bežných samolepiacich fólií. Môže slúžiť ako forma
krátkodobej zmeny súkromného automobilu na firemný.
Grafika môže byť robená sieťotlačou alebo samolepiacimi fóliami. Magnetická priľnavosť záleží ako na hrúbke
materiálu, tak na vrstve laku kovových častí, na ktoré prikladáme fóliu. Doporučuje sa zaobľovať rohy
s priemerom nie menším ako 2cm, čo zlepší priľnavosť.
Povrch, na ktorý budeme prikladať magnetickú fóliu, rovnako ako hnedý povrch magnetickej fólie, nesmie byť
vlhký ani špinavý. Fólia by nemala byť používaná na povrchy mnohokrát lakované.
Priľnavosť zlepší nanesenie bežného detského pudru na povrch fólie pred priložením.
Pred priložením by mala mať fólia izbovú teplotu, čo zaistí jej dokonalú elastičnosť. Menší význam má teplota povrchu.
Fóliu prikladáme postupne, dotlačujúc postupne povrch. Pri sťahovaní ju stiahnuť naraz, nenaťahovať.
Kovový povrch musí byť hladký, bez prelisov, alebo chromovaných častí.
Medzi dotýkajúcimi sa vrstvami sa usadzuje vlhkosť. Doporučujeme fóliu aspoň 1x týždenne stiahnuť a utrieť
do sucha. Pre čistenie používať teplú vodu s malým množstvom mydla alebo roztoku na riad.
Pre zabezpečenie pred zničením v čase uskladnenia sa doporučuje voľne zrolovať na priemer nie menší ako 10cm
s magnetickou stranou do stredu. Zrolovaná fólia nesmie byť lámaná, vystavená tlaku. Pri prechovávaní na plocho
nenechávať na fólií žiadne predmety.
Magnetická fólia neobsahuje žiadne zmekčovadla, preto nemôže vyschnúť a skrehnúť. Vyznačuje sa vynikajúcou
rozmerovou stabilitou. Fólia je navrhnutá tak, aby slúžila bez problémov celé roky len s malou údržbou.
Magnaslim je ideálny materiál pre použitie na dopravných prostriedkoch, je ľahšia, tenšia a s vyššou priľnavosťou
než magnaflex 0,7mm. Vhodná pre UV, solvent a eco-solvent. potlač. Neobsahuje PVC.

ceny sú uvedené bez DPH
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