Kristína Bobotová - KIKASPOL

Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina

PLOTROVÉ FÓLIE REFLEXNÉ
REFLECTON R-3100 reflexná fólia
označenie

šírka

návin

122cm

46m

cena za bm pri odbere
1 rolka a viac

R-3100 všetky farby

9,30 €

25-45m

1-24m

9,90 €

10,95 €

►130µm, polyetylénová fólia s retroreflexnou vrstvou
►akrylové permanentné lepidlo
►exteriérová životnosť až 3 roky
►7 farieb, nie je vhodná na dopravné prostriedky
►odrazivosť čiernej reflexnej fólie je minimálna, v kombinácií s inými farbami zvýrazní
efekt reflexnej fólie
►INFORMUJTE SA O DOSTUPNOSTI FÓLIE.

ORALITE 5300Commercial Grade - reflexná fólia
označenie

šírka

cena za bm pri odbere
1 rolka a viac

5300 všetky farby

122cm

13,33 €

25-49m

1-24m

14,81 €

16,46 €

►95µm, fólia s retroreflexnou vrstvou
►solventné polyakrylové permanentné lepidlo
►exteriérová životnosť až 5 rokov (bez potlače)
►6 farieb - biela, žltá, oranžová, červená, zelená, modrá
►vodeodolná s vynikajúcou odolnosťou voči korózií a rozpúšťadlám
►vyvinutá pre výrobu návestí, výstražných a informačných značení a reflexných nápisov
a symbolov so strednedobou exteriérovou životnosťou
►hladký povrch alkydovej živice vykazuje vysokú odolnosť voči oteru,vysokú nárazovú pevnosť

►určená na spracovanie rezacími plotrami a veľmi dobrá potlačiteľnosť sieťotlačou
►reflexné charakteristiky tejto fólie spĺňajú normu EN 12899-1 (Európa)

REFLECTON R-7200 reflexná fólia
označenie

R-7200 všetky farby

šírka

122cm

návin

1 rolky a viac

46m

INFO TELEF.

►130µm, retroreflexná fólia s akrylátovým povrchom
►akrylové permanentné lepidlo
►exteriérová životnosť až 7 rokov
►8 farieb
►obsahuje vodoznak
►odrazivosť čiernej reflexnej fólie je minimálna, v kombinácií s inými farbami zvýrazní
efekt reflexnej fólie
►Materiál sa dodáva len na objednávku
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3M™Decorative radiant film 76929SR - dekoratívna dúhová fólia
označenie

76929SR

šírka

návin

122cm

25m

cena za bm

INFO TELEF.

►125µm, fólia so špeciálnym efektom meniacich sa farieb v celej škále spektra
►základom tejto fólie je polyester, ktorý tvorí ochrannú vrstvu materiálu
►exteriérová životnosť 5rokov; interiérová 7 rokov
►lepidlo transparentné permanentné

ORALITE 5500/5510 Engineer Grade - reflexná fólia
označenie

šírka

cena za bm pri odbere
1 rolka a viac

5500 všetky farby

122cm

15,40 €

25-49m

1-24m

16,45 €

17,49 €

►110µm, fólia s retroreflexnou vrstvou
►permanentné polyakrylové solventné lepidlo
►exteriérová životnosť až 7 rokov (bez potlače)
►ORALITE 5500 - 8 farieb - biela, žltá, oranžová, červená, zelená, modrá, hnedá, čierna
►ORALITE 5510 - 7 farieb - biela, žltá, oranžová, červená, zelená, modrá, hnedá
►ORALITE 5510 - má z pohľadovej strany vodoznak (identifikácia fólie po aplikácií)
►vodeodolná s vynikajúcou odolnosťou voči korózií a rozpúšťadlám
►vyvinutá pre výrobu dopravného značenia, výstražných a informačných značení
a reflexných nápisov a symbolov
►hladký povrch alkydovej živice vykazuje vysokú odolnosť voči oteru,vysokú nárazovú pevnosť

►určená na spracovanie rezacími plotrami a veľmi dobrá potlačiteľnosť sieťotlačou
►reflexné charakteristiky tejto fólie spĺňajú normu EN 12899-1 (Európa)
►minim.aplikačná teplota +10˚C

REFLECTON R-3001 biela reflexná fólia vhodná na tlač
označenie

šírka

cena za bm pri odbere
1 rolka a viac

R-3001 biela

122cm

13,42 €

25-49m

1-24m

14,77 €

17 €

►280µm, biela reflexná fólia vhodná pre tlač solvent a UV atramentami
►pre aplikácie na rovné povrchy
►exteriérová životnosť 3 roky
►na objednávku aj v žltej a oranžovej farbe, odber po celých rolkách

ORALITE 5400 biela reflexná fólia vhodná na tlač
označenie

šírka

cena za bm pri odbere
1 rolka a viac

5400 biela

123,5cm

11,88 €

25-49m

1-24m

12,51 €

13,17 €

►90µ, od -50°C do +80°C, aplikačná teplota min. +10°C
►životnosť až 4 roky, v nepotlačenom stave, vrchný materiál: špeciálna liata PVC fólia
►permanentné polyakrylátové sloventné lepidlo
►špeciálne vyvinuté pre výrobu navygačných a informačných tabúľ a pre reflexné
reklamné tabule, určené na krátkodobé exteriérové použitie
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ORALITE 5700/5710 Engineer Grade Premium - reflexná fólia
označenie

šírka

cena za bm pri odbere
1 rolka a viac

5700/5710 všetky farby

122cm

19,11 €

25-49m

1-24m

20,00 €

21,23 €

►130µm, fólia s retroreflexnou vrstvou
►permanentné polyakrylové solventné lepidlo
►exteriérová životnosť až 7 rokov (bez potlače, vertikálne umiestnenie)
►8 farieb - biela, žltá, oranžová, červená, zelená, modrá, hnedá, čierna
►reflexné charakteristiky a farebnosť pri dennom svetle spĺňajú normu STN EN 12899-1:2003
►hladký povrch alkydovej živice vykazuje vysokú odolnosť voči oteru,vysokú nárazovú pevnosť

►určená na spracovanie rezacími plotrami a veľmi dobrá potlačiteľnosť sieťotlačou

REFLECTON R-8300 biela reflexná fólia vhodná na tlač
označenie

šírka

návin

122cm

46m

cena za bm pri odbere
1 rolka a viac

R-8300 biela

INFO TELEF.

►130µm, biela reflexná fólia vhodná pre tlač solvent a UV atramentami
►pre aplikácie na zakrivené povrchy
►exteriérová životnosť do 5 rokov
►vďaka vysokej elastičnosti možno lepiť aj do prelisov dopravných prostriedkov
►materiál sa dodáva len na objednávku v minim.množstve 1 rolka

Avery Graphics VisiFlex V-8000
označenie

šírka

návin

122cm

23m

cena za bm pri odbere
1 rolka a viac

VisiFlex 8000

1-24m

48,52 €

55,33 €

►533-660µm, prismatická fólia na zásahové a bezpečnostné vozidlá 2D
► permanentné lepidlo
► životnosť 7 rokov
►4 farby štandartné ; 2 farby fluorescentné - informujte sa o dostupnosti jednotlivých farieb

Avery Graphics V4000 EA RS
označenie

šírka

návin

122cm

25m

cena za bm pri odbere
1 rolka a viac

Avery V 4000EA RS

23,51 €

1-24m

26,79 €

►205µm, reflexná fólia
►lepidlo Easy Apply - bubble free lepidlo s technológiou RS
►exteriérová životnosť 7 rokov
►ideálna pre dlhodobé značenie nie len vozového parku
►6 farieb - biela, žltá, červená, oranžová, modrá, čierna - informujte sa o dostupnosti
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Avery Graphics V4000E EA RS
označenie

šírka

návin

cena za bm pri odbere
1 rolka a viac

Avery V4000E EA RS

122cm

25m

24,49 €

►205µm, reflexná fólia určená na aplikácie na nákladných vozidlách a návesoch
►lepidlo Easy Apply - bubble free lepidlo s technológiou RS
►exteriérová životnosť 7 rokov
►6farieb - biela, žltá, červená,oranžová, modrá, čierna
►materiál sa dodáva len na objednávku v minim.množstve 1 rolka
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