Kristína Bobotová - KIKASPOL

Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina

PLOTROVÉ FÓLIE LIATE
AVERY 800 Premium Cast
označenie

lesklé
800 PC biela,čierna,
transparentná

šírka

cena za bm pri odbere
1 rolky a viac

25-49m

1-24m

123cm

8,73 €

9,46 €

10,81 €

800 PC farby

123cm

9,62 €

10,35 €

11,96 €

800 PC colour match

123cm

12,38 €

výroba ľubovoľnej farby v množstve od 5 roliek

►50µm, polymericky mäkčená liata vinylová fólia
►akrylové permanentné lepidlo
►exteriérová životnosť biela,čierna 10 rokov; farby 8 rokov; ,metalické 5 rokov
►84 farieb
►atest nehorľavosti B1, M1
►informujte sa o dostupnosti jednotlivých farieb

AVERY Graphics 900 Super Cast
označenie

lesklé
900 SC biela,čierna,
transparentná
900 SC farby
900 SC farby

šírka

cena za bm pri odbere
návin

1rol a viac-24m

123cm

25m

21,00 €

123cm

25m

21,62 €

ľubovoľná farba v množstve od 1 rolky
39,77 €
►50µm, polymericky mäkčená liata vinylová fólia
►akrylové permanentné lepidlo
►exteriérová životnosť až 12 rokov; metalické 6 rokov
►83 farieb
►atest nehorľavosti B1, M1
►možnosť výroby ľubovoľnej farby podľa Pantone už od 61,5m²
►materiál sa dodáva len na objednávku
123cm

50m

ORACAL 751C
označenie

lesklé
751 biela,čierna
751 farby
751 metalické

šírka

cena za bm pri odbere
1 rolky a viac

25-49m

1-24m

126cm
8,34 €
9,10 €
126cm
9,48 €
10,35 €
126cm
9,48 €
10,35 €
►60µm, liata vinylová fólia
►permanentné polyakrylové solvntné lepidlo
►exteriérová životnosť biela,čierna 8 rokov; transparentná, farebné 7rokov

9,96 €
11,34 €
11,34 €

150jasnomodrá 4roky; metalické 5rokov; 930zlatá 4roky
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3M™Scotchal™80
označenie

šírka

lesklé
3M™Scotchal™80

cena za bm pri odbere
1 rolky a viac

biela,čierna,transparentná

3M™Scotchal™80
farby

3M™Scotchal™80
metalické

25-49m

122cm

INFO TELEF.

122cm

INFO TELEF.

122cm

INFO TELEF.

1-24m

►50µm, liata vinylová fólia
►transparentné permanentné lepidlo
►exteriérová životnosť až 10 rokov biela a čierna; 8rokov farebné a transparentná;

4 roky metalické

3M™Scotchal™100
označenie

lesklé
3M™Scotchal™100
biela,čierna,transparentná

3M™Scotchal™100
farby

3M™Scotchal™100
metalické

šírka

cena za bm pri odbere
1 rolky a viac

25-49m

122cm

INFO TELEF.

122cm

INFO TELEF.

122cm

INFO TELEF.

1-24m

►50µm, prémiová liata vinylová fólia
►transparentné permanentné lepidlo
►exteriérová životnosť až 12 rokov biela a čierna; 10rokov farebné a transparentná;

4 roky metalické
►prémiový materiál vhodný na 3D tvárnenie
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CONTROLTAC™180
označenie

šírka

cena za bm pri odbere

lesklé
CONTROLTACK™180
biela,čierna,transparentná

CONTROLTACK™180
farby

CONTROLTACK™180
metalické

1rol a viac

122cm

INFO TELEF.

122cm

INFO TELEF.

122cm

INFO TELEF.

►50µm, opacitná liata prémiová vinylová fólia
►repozičné lepidlo vďaka lepidlu Controltac™ a bezbublinková aplikácia s Comply™
►exteriérová životnosť až 10 rokov biela a čierna; 8rokov farebné a transparentná;

6 rokov metalické
►prémiový materiál vhodný na rovné plochy s alebo bez nitov, záhyby a 3D povrchy
s hlbokými prelismi
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