Kristína Bobotová - KIKASPOL

Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina

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

10,75 €

►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

80,00 €
102,50 €
120,00 €

1,60 €
2,05 €
2,40 €

►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

80,00 €
102,50 €
120,00 €

1,60 €
2,05 €
2,40 €

►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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