Kristína Bobotová - KIKASPOL

Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina

PLOTROVÉ FÓLIE TRANSLUCENTNÉ
ORACAL 8500 - translucentné fólie
označenie

matné
ORACAL 8500
všetky farby

šírka

cena za bm pri odbere
1 rolky a viac

100cm
126cm

7,00 €
8,82 €

25-49m

1-24m

7,78 €
9,80 €

8,45 €
10,65 €

25-49m

1-24m

8,70 €

9,04 €

►80µm, vynilová fólia na svetelnú reklamu
►permanentné polyakrylové solventné lepidlo
►exteriérová životnosť až 7 rokov, metalické 5rokov
►55 matných farieb

Avery Graphics 4500 Translucent
označenie

šírka

návin

cena za bm pri odbere
1 rolky a viac

Avery 4500
všetky farby

123cm

50m

8,00 €

►90µm, polymericky mäkčená valcovaná vynilová fólia na svetelnú reklamu
►akrylové permanentné lepidlo
►exteriérová životnosť až 7 rokov, metalické 5rokov
►37 matných farieb

Avery Graphics 5500 Translucent
označenie

šírka

návin

cena za bm pri odbere
1rolky a viac

Avery 5500
všetky farby

123cm

25m

27,31 €

►50µm, polymericky mäkčená liata vynilová fólia na svetelnú reklamu
►akrylové permanentné lepidlo
►exteriérová
až 10 rokov, metalické 5rokov
►80
matných životnosť
farieb
►materiál sa dodáva len na objednávku v minim.množstve 1rolka
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ceny sú uvedené bez DPH

objednavky@kikaspol.eu

tel:0907 516 045, 0911 516 045

Kristína Bobotová - KIKASPOL

Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina

3M™Scotchcal™ 2330 Translucent
označenie

šírka

cena za bm pri odbere
1 rolky a viac

2330 translucent

1-24m

INFO TELEF.

122cm

všetky farby

25-49m

►80µm, polymerická vynilová fólia pre svetelnú reklamu
►exteriérová životnosť až 5 rokov, metalické 5rokov
►permanentné lepidlo
►34 matných farieb
►kompatibilná s materiálmi PANAGRAPHICS II a III flexibilnými translucentami

3M™Scotchcal™ 3630 Translucent
označenie

šírka

návin

cena za bm pri odbere
1 rolky a viac

3630 translucent

122cm

všetky farby

25/50m

25-49m

1-24m

INFO TELEF.

►50µm, liata vynilová fólia pre svetelnú reklamu
►exteriérová životnosť až 12 rokov
►pri aplikácií na PANAFLEX, PANAGRAPHICS II a III a pri tepelnom, vákuovom tvárnení
sa informujte na záruku
►permanentné lepidlo
►33/34 matných farieb
►kompatibilná s materiálmi PANAGRAPHICS II a III flexibilnými translucentami

2330

3630
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ceny sú uvedené bez DPH

objednavky@kikaspol.eu

tel:0907 516 045, 0911 516 045
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3M™Scotchcal™ 7755-520 Zrkadlový Translucent
označenie

šírka

strieborná zrkadlová
7755-520

cena za bm pri odbere
1 rolky a viac

122cm

25-49m

1-24m

INFO TELEF.

►90µm, fólia pre svetelnú reklamu
►exteriérová životnosť až 7 rokov
transparentné permanentné lepidlo
►zrkadlovo chrómová fólia pre tepelné alebo vákuové tvárnenie na vytváranie
pôsobivých 3D emblémov, ktoré budú v noci navyše po podsietení žiariť napr.Vami
zvolenou farbou
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ceny sú uvedené bez DPH

objednavky@kikaspol.eu

tel:0907 516 045, 0911 516 045

