Kristína Bobotová - KIKASPOL

Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina

FUNKČNÉ OCHRANNÉ FÓLIE + LAMINOVACIE FÓLIE
Funkcional Film - fólie na ochranu povrchov
označenie

šírka

návin

100cm
100cm
100cm

50m
50m
40m

cena za bm pri odbere
1 rolka a viac

Avery 7521 Transparentné PU
Avery 7541 Transparentné PVC
Avery 7545 Transparentné PVC

1-24m

40,73 €
9,96 €
19,81 €

46,85 €
11,46 €
22,77 €

►informujte sa o dostupnosti materiálu
Ochrana povrchu:
►interiér a exteriér autobusov,vlakov a vozňov metra
►osobných vozidiel, podnikových vozových parkov
►exteriér kamiónov a karavanov
►domácich povrchov, záhradného zariadenia, stavebných strojov
►komerčných budov - pultov, podláh, stĺpov, stien a pod.
Avery 7521

►200µm polyuretánová číra fólia
►trvale lepiaca, vysoko lesklý vzhľad, vysoko priehľadná
►životnosť 7 rokov
►splňuje rôzne požiadavky automobilového priemyslu na ochranu pred úlomkami kameňov

Avery 7541

►150µm číra PVC fólia
►trvale lepiaca, vysoko lesklý vzhľad, vysoko priehľadná
►životnosť 5 rokov
►splňuje rôzne požiadavky automobilového priemyslu

Avery 7545

►325µm číra PVC fólia
►trvale lepiaca, lesklý vzhľad, vysoko priehľadná
►životnosť 5 rokov
►splňuje rôzne požiadavky automobilového priemyslu

Oraguard 270 Stone Guard Film
označenie

šírka pásky

návin

cena za bm pri odbere
1 rolka a viac

ORAGUARD 270

126cm

50m

1-24m

11,21 €

11,80 €

► transparentná lesklá fólia s vynikajúcou UV odolnosťou
►ochranná fólia na časti dopravných prostriedkov voči výtlkom od kamienkov
(napr. na blatník, zadný nárazník atď.)
►Odporúča sa na mierne zakrivené povrchy.

►hrúbka 150µm, životnosť až do 5 rokov
►Minimálna aplikačná teplota +10°C, tepelná odolnosť od -40°C do +110°C
►Podkladový sulfátový silikónový papier, 137 g/m2
► Solventné polyakrylové permanentné lepidlo
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3M™Scotchgard™SGH6
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OCHRANA LAKU VOZIDIEL

označenie

šírka

návin

SGH6

122cm

36,6m

cena za bm pri odbere
1 rolky a viac

25-49m

1-24m

INFO TELEF.

►150µ transparentná ochranná fólia
►exteriérová životnosť až 5 rokov
►lepidlo transparentné odstrániteľné
►materiál s vysokou viskozitou na ochranu laku pred kamienkami a škrabancami
►fólia má 100% priepustnosť UV, takže polepené časti starnú rovnako ako
zvyšok auta
►vzhľad materiálu je číry, toto technické prevedenie čírosti je patentované
a po aplikácií na karosériu neruší vzhľad auta.
►NEŽLTNE!

3M™Scotchgard™8991 ANTIGRAFITY LAMINÁCIA
označenie

šírka

8991
8991R

122cm
122cm

cena za bm pri odbere
1 rolky a viac

25-49m

1-24m

INFO TELEF.

►100µ lesklá transparentná ochranná fólia
►exteriérová životnosť až 5 rokov
►lepidlo 8991-transparentné permanentné, verzia 8991R0-odstrániteľné
►laminácia na ochranu povrchov karosérií napr. vozidiel, vlakov a grafiky
►znečistený povrch od fixiek a sprejov je ľahko očistiteľný
►odolnosť voči násilnému poškriabaniu - produkt odolný voči vandalizmu
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3M™Scotchgard™8993 ANTIGRAFITY LAMINÁCIA
označenie

šírka

cena za bm pri odbere
1 rolky a viac

8993

122cm

8993
8993

137cm
152cm

25-49m

1-24m

INFO TELEF.

►25µ lesklá transparentná
►exteriérová
životnosť ažochranná
5 rokov fólia
►lepidlo transparentné permanentné, verzia v šírke 137cm odstrániteľné
►laminácia na ochranu povrchov grafiky
►znečistený povrch od fixiek a sprejov je ľahko očistiteľný doporučenou 3M chémiou

LAMINOVACIE FÓLIE - OCHRANA GRAFIKY
ASLAN SL 95 - antigraffiti
označenie

šírka

cena za bm
1-50m

Aslan SL 95

137cm

16,28 €

►50µ lesklá polyesterová laminovacia transparentná ochranná fólia s UV filtrom
►exteriérová životnosť až 5 rokov
►špeciálne ošetrený povrch pre ľahké odstránenie grafitti

AVERY DOL 4300 - antigraffiti
označenie

Avery DOL 4300

šírka

cena za rol

137,2cm

cena za bm

883,57 €

17,67 €

►23µ lesklá transparentná ochranná fólia s UV filtrom
►exteriérová životnosť až 5 rokov
►špeciálne ošetrený povrch pre ľahké odstránenie grafitti
►materiál sa dodáva len na objednávku v minim.množstve 1 rol
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MONOMERICKÉ LAMINOVACIE FÓLIE
AVERY DOL 3460 - lesklá transparentná laminovacia fólia s UV filtrom
označenie

Avery DOL 3460
Avery DOL 3460
Avery DOL 3460

šírka

návin

106,7cm
137cm
160cm

50m
50m
50m

cena za rol

cena za bm

87,50 €
112,50 €
131,00 €

1,75 €
2,25 €
2,62 €

►80µ monomerická transparentná lesklá ochranná fólia s UV filtrom
►exteriérová životnosť až 2 roky pri vertikálnej expozícií
►valcovaná monomericky mäkčená fólia
►permanentné lepidlo
►vhodná na ochranu grafiky na rovných plochách

AVERY DOL 3480 - matná transparentná laminovacia fólia s UV filtrom
označenie

Avery DOL 3480
Avery DOL 3480
Avery DOL 3480

šírka

návin

106,7cm
137cm
160cm

50m
50m

cena za rol

50m

cena za bm

87,50 €
112,50 €
131,00 €

1,75 €
2,25 €
2,62 €

►80µ monomerická matná transparentná ochranná fólia s UV filtrom
►exteriérová životnosť až 2 roky pri vertikálnej expozícií
►valcovaná monomericky mäkčená fólia
►permanentné lepidlo
►vhodná na ochranu grafiky na rovných plochách

OPTIMAL MONO UV laminácia
označenie

OPTIMAL MONO lesk
OPTIMAL MONO matt

šírka

návin

137cm
137cm

50m
50m

cena za rol

130,00 €
130,00 €

cena za bm

2,60 €
2,60 €

►70µ monomerická transparentná ochranná fólia s UV filtrom
►krátkodobé exteriérové aplikácie
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POLYMERICKÉ LAMINOVACIE FÓLIE
Avery DOL 2860 - lesklá transparentná polymerická PVC fólia s UV filtrom
označenie

Avery DOL 2860
Promotional Gloss
Permanent

šírka

cena za rol

106,7cm
137cm
160cm

cena za bm

186,50 €
239,50 €
280,00 €

3,73 €
4,79 €
5,60 €

►80µ polymerická transparentná lesklá laminovacia PVC fólia
►exteriérová životnosť až 4 roky pri vertikálnej expozícií
►permanentné lepidlo

Avery DOL 2880 - matná transparentná polymerická PVC fólia s UV filtrom
označenie

Avery DOL 2880
Promotional Matt
Permanent

šírka

cena za rol

cena za bm

137cm

239,50 €

4,79 €

160cm

280,00 €

5,60 €

►80µ polymerická transparentná matná laminovacia PVC fólia
►exteriérová životnosť až 4 roky pri vertikálnej expozícií
►permanentné lepidlo
►informujte sa o dostupnosti materiálu v šírke 152cm

LIATE LAMINOVACIE FÓLIE
Avery DOL 1460 - lesklá transparentná liata PVC fólia s UV filtrom
označenie

Avery DOL 1460
Gloss ultra flexible 3D

šírka

návin

137cm
137cm
152cm

25m
50m
50m

cena za bm

11,85 €
11,85 €
13,15 €

►30µ liata transparentná lesklá laminovacia PVC fólia
►exteriérová životnosť až 5 rokov
►vhodná na členité povrchy na karosériách áut, nitované plochy
►liata plastická fólia s UV filtrom pre ochranu grafiky na liatych PVC fóliách
►šírka 152cm sa dodáva len na objednávku v minim.množstve 1 rol

Avery DOL 1480 - matná transparentná liata PVC fólia s UV filtrom
označenie

Avery DOL 1480
Matt ultra flexible 3D

šírka

návin

137cm

50m

cena za rol

cena za bm

592,50 €

11,85 €

►30µ liata transparentná matná laminovacia PVC fólia
►exteriérová životnosť až 5 rokov
►vhodná na členité povrchy na karosériách áut, nitované plochy
►liata plastická fólia s UV filtrom pre ochranu grafiky na liatych PVC fóliách
►informujte sa o dostupnosti materiálu
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3M™Scotchal™8518/8520 prémiová liata laminovacia fólia
označenie

8518 - vysoko lesklá
8518 - vysoko lesklá
8518 - vysoko lesklá
8518 - vysoko lesklá
8520 - matná
8520 - matná

šírka

návin

123cm
137cm
137cm
152cm

50m
25m
50m
100m

cena za bm

INFO TELEF.

137cm
25m
137cm
50m
►50µ vysoko lesklá alebo matná transparentná laminovacia fólia
►exteriérová životnosť až 8 rokov; interiérová životnosť 10 rokov
►lepidlo transparentné permanentné
►prémiová laminácia kompatibilná s väčšinou materiálov, vhodná na celopolepy
s pridaným UV filtrom proti blednutiu farieb

3M™Scotchal™8580 prémiová liata laminácia
označenie

8580 - lesklá
8580 - lesklá
8580 - lesklá
8580 - lesklá

šírka

návin

122cm
137cm
137cm
152cm

50m
25m
50m
50m

cena za bm

INFO TELEF.

►50µ lesklá transparentná laminovacia fólia
►exteriérová životnosť až 8 rokov; interiérová životnosť 10rokov
►lepidlo transparentné permanentné
►prémiová laminácia 3D
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3M™Envision™ 8548 prémiová liata laminácia
označenie

8548 - lesklá
8548 - lesklá
8548 - lesklá

šírka

návin

123cm
137cm
137cm

50m
25m
50m

cena za bm

INFO TELEF.

►50µ lesklá transparentná laminovacia fólia
►exteriérová životnosť až 9 rokov
►lepidlo transparentné permanentné
►prémiová laminácia 3D

ŠPECIÁLNE LAMINOVACIE FÓLIE
3M™Scotchcal™ 8524 laminácia nástennej grafiky
označenie

8524

šírka

návin

137cm

45,7

cena za bm

INFO TELEF.

►50µ transparentná laminovacia fólia
►exteriérová
životnosť až
6 mesiacov, 2 roky interiér
►lepidlo transparentné
permanentné
►číry vinyl - laminácia na ochranu nástennej grafiky
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PODLAHOVÉ LAMINOVACIE FÓLIE
FLOOR GRAPHIC - laminovacia štrukturovaná fólia pre podlahovú grafiku
šírka

označenie

NESCHEN FILMOLUX CLEAR SAND 130cm
104/130/155cm
OPTIMAL Textured Floor Lam 100
OPTIMAL Textured Floor Lam 170
104cm
AVERY DOL 6000
137cm

hrúbka fólie

návin

80µ
100µ
170µ
210µ

50m
25/50m
25/50m
50m

cena za bm

5,90 €
3,12 / 3,9 / 4,65€
4,32 €
7,27 €

3M™Scotchcal™ 3649 - podlahové lamino
označenie

3649

šírka

návin

137cm

50m

cena za bm

INFO TELEF.

►laminovacia fólia pre podlahovú grafiku
►používa sa s fóliou na digit.tlač IJ25
►lepidlo transparentné permanentné
►životnosť 3 mesiace
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PODLAHOVÉ LAMINOVACIE FÓLIE - EXTERIÉR
3M™Scotchcal™ 3647 - podlahové lamino exteriérové
označenie

3647

šírka

návin

122cm

45,7

cena za bm

INFO TELEF.

►laminovacia fólia pre podlahovú grafiku
►používa sa s fóliou na digit.tlač 3662-10
►lepidlo transparentné permanentné
►životnosť 3 mesiace
►spoľahlivá 3D grafika do exteriérov, na chodníky a pod.

Aslan MP 326 - podlahové lamino exteriérové
označenie

Aslan MP 326

šírka

návin

137cm

50m

cena za bm

10,07 €

►laminácia exteriérovaj podlahovej grafiky na fóliách Aslan DFP 46
►pred lamináciou je nutné dodržať dobu schnutia tlačenej grafiky minim.48 hodín
►okraje zalaminovanej grafiky je nutné fixovať teplotou min.75˚C
►minimálna aplikačná teplota povrchu 15˚C
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