Kristína Bobotová-KIKASPOL, Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina

MATERIÁLY PRE LAMINÁCIU A KAŠÍROVANIE
LAMINÁCIA SO ZAMATOVÝM POVRCHOM
MACtac PERAFUN Peach Skin
označenie

PVC štrukturovaná
laminácia

hrúbka

šírka

návin

cena/m²

cena/rolku

600 µm

1370 mm

25 m

12,03 €

412,03 €

► predaj aj na metráž
►polymerická, efektívna, štrukturovaná laminácia, svojim povrchom pripomínajúca šupku broskyne
► zjemňuje farbu čohokoľvek, na čo je aplikovaná
► životnosť do 5 rokov
► číre permanentné lepidlo s vysokou počiatočnou lepivosťou
► materiál určený pre interiérové použitie (pred použitím potrebné nechať rozvinuté výtlačky
vyschnúť aspoň na 12 hodín

ŠPECIALITY - LAMINA PRE OKENNÚ GRAFIKU
Avery DOL 4000

Ochrana perforovanej okennej fólie

označenie

hrúbka

šírka

návin

cena/m²

cena/rolku

PVC Gloss cold
laminate

50 µm

1370 mm

50 m

10,88 €

746,27 €

►liata, pružná,čisto priehľadná fólia s UV filtrom pre ochranu perforovaných okenných fólií
na zakrivených povrchoch
►predaj aj na metráž

Avery DOL 4100

označenie

PES Gloss cold
laminate

hrúbka

šírka

návin

cena/m²

cena/rolku

25 µm

1370 mm

50 m

7,92 €

542,73 €

►polyesterová fólia iba na rovné plochy!

ŠPECIALITY - ANTIGRAFFITI LAMINA
Antigraffiti
Aslan SL 95

Polyesterový ochranný laminovací film s UV filtrom

označenie

hrúbka

šírka

návin

cena/m²

cena/rolku

PES Gloss

50 µm

1370 mm

50 m

11,88 €

813,78 €

►špeciálne ošetrený povrch pre ľahké odstránenie graffiti
►životnosť až 5 rokov
►predaj aj na metráž
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ŠPECIALITY - LAMINA PRE UV TLAČ
Avery DOL 4400
Vysoko lesklé liate PVC s permanentným lepidlom
a UV filtrom
označenie

hrúbka

šírka

návin

cena/m²

cena/rolku

High Gloss Clear

30 µm

1370 mm

50 m

8,50 €

583,42 €

►použitie na UV tlač, rovné a mierne zakrivené povrchy
►životnosť
ažsa
4 roky
►informujte
o dostupnosti materiálu

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
ceny sú uvedené bez DPH
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