Kristína Bobotová - KIKASPOL

Dolné Rudiny 1, 010 01Žilina

PLOTROVÉ FÓLIE SVETLO BLOKUJÚCE A ROZPTYĽUJÚCE
Avery Graphics 5300 Blockout Films - fólia pre svetelnú reklamu, blokujúca
označenie

šírka

návin

cena za bm pri odbere
1 rolky a viac

5301 biely povrch
zo strany lepidla čierna

5303 čierny povrch
zo strany lepidla biela

1-24m

122cm

25m

23,65 €

28,65 €

122cm

25m

23,65 €

28,65 €

►100µm, liata vynilová matná fólia zaručujúca absolútnu nepriepustnosť svetla
►číre akrylové permanentné lepidlo
►životnosť až 5 rokov

Avery Graphics 5100 Diffuser films - difúzna fólia, biela opálová
označenie

šírka

návin

cena za bm pri odbere
1 rolky a viac

5130 biela
prestup svetla 30%
5160 biela
prestup svetla 60%

122cm

25m

23,65 €

122cm

25m

23,65 €

►50µm, liata vinylová fólia zaručujúca rovnomerný rozptyl svetla zo zdroja podsvietenia
►číre akrylové permanentné lepidlo
►životnosť 5 rokov
►fólia sa dodáva na objednávku v minim. množstve 1 rolka

3M™Scotchcal™ 3635-20/22 blockout - efektová fólia pre svetelnú reklamu
označenie

šírka

návin

cena za bm pri odbere
1 rolky a viac

3635-20
biela matná
3635-22
čierna matná

25-49m

1-24m

122cm

45,7m

INFO TELEF.

122cm

45,7m

INFO TELEF.

►80µm, svetlo blokujúca fólia
►číre permanentné lepidlo
►životnosť 9 rokov
►veľmi kvalitná a osvedčená svetlo blokujúca fólia s deklarovanou

priepustnosťou 0,01% dopadajúceho svetla
►biela varianta je čierna zo strany lepidla a čierna varianta je zo strany lepidla naopak biela
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3M™Scotchcal™ 3635-30/70 difúzne fólie
označenie

biela stredne lesklá
3635-30
30% priepustnosť
3635-70
60% priepustnosť

šírka

návin

cena za bm pri odbere
1 rolky a viac

25-49m

1-24m

122cm

45,7m

INFO TELEF.

122cm

45,7m

INFO TELEF.

►80µm, svetlo rozptylujúca fólia
►číre permanentné lepidlo
►životnosť 10 rokov
►špeciálne navrhnuté fólie spôsobujúce difúziu svetla (rozptyl) na svojom povrchu
►zabezpečia homogénne podsvietenia a obmedzia identifikáciu zdrojov svetla vo vnútri
kazety svetelného riešenia

3M™Scotchcal™ 3635-91 Grey film
označenie

šedá efektová fólia
3635-91
tmavo šedá

šírka

návin

cena za bm pri odbere
1 rolky a viac

122cm

25-49m

1-24m

INFO TELEF.

45,7m

►80µm efektová fólia pre svetelnú reklamu
►číre permanentné lepidlo
►životnosť 9 rokov
►tmavošedý efektový film pre svetelnú reklamu je špecifický tým, že po podsvietení
v rámci svetelnej reklamy žiari svetlom. Umožňuje tak vytváranie skrytých motívov
a iných efktov.
►určený pre rovné povrchy.
►cez deň sa javí ako sivastý a v noci po presvietení svieti na bielo
►po aplikácií 3M Scotchal TM translucentných fólií na druhú stranu povrchu, dosiahneme
efekt svietiacej zvolenej farby translucentu

vypnuté

svieti
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3M™Scotchcal™ 3635-100 LEF
označenie

Patentovaná technol.
3635-100
biela matná

šírka

návin

svetlo zosilňujúca fólia
cena za bm pri odbere
1 rolky a viac

122cm

25-49m

1-24m

INFO TELEF.

45,7m

►140µm efektová fólia pre svetelnú reklamu- svetlo zosilňujúca
►číre permanentné lepidlo
►životnosť 5 rokov
►materiál na zosilnenie svetelného žiarenia celého svetelného riešenia
►aplikuje sa vždy na všetky steny zvnútra kazety a patentovaná technológia odrazí von
všetko svetlo, ktoré by inak zaniklo
►efekt je tak silný, že je zreteľne viditeľný a ponúka tak aj variant úspory nákladov

3M™Scotchcal™ 3635-210 / 222 Dual color
označenie

patentovaná technol.
3635-210 biela pololesk.
3635-222 čierna lesklá

šírka

návin

122cm
122cm

45,7m
45,7m

cena za bm pri odbere
1 rolky a viac

25-49m

1-24m

INFO TELEF.

►140µm efektová fólia pre svetelnú reklamu
►číre permanentné lepidlo
►životnosť 7 rokov
►patentovaná technológia umožňujúca duálny pohľad na svetelnú reklamu
►v noci sa po podsvietení logo, ktoré sa javí cez deň čierne, napríklad rozžiari na červeno
►cez deň iná a v noci iná farba...
►biely variant je dokonca potlačiteľný

3635-210 Dual Color biely s červenou potlačou a v noci
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