REKLÁMHORDOZÓ ANYAGOK

HABOSÍTOTT PVC TÁBLÁK
DakerFoam habosított PVC táblák (fehér)

raktárról

Szabadon habosított, fedett, kemény, UV stabil PVC lemez. Kültéren az időjárási tényezők és a hőtágulási/rögzítési sajátosságok
figyelembevételevel alkalmazható*. Szitanyomáshoz, plotterfóliás dekoráláshoz, kiállítás építéshez egyaránt használható. Táblanyomtató
gépekkel grafikázható.* *Legkisebb vásárolható mennyiség: 1 tábla.

2 mm

rendelésre

8 388 Ft

Ár/m2
1 342 Ft

3 mm*

5 864 Ft

7 706 Ft

1 232 Ft

3 mm kétoldalt fóliázott*

rendelésre

8 330 Ft

1 332 Ft

4 mm

rendelésre

11 341 Ft

1 814 Ft

5 mm*

10 010 Ft

13 155 Ft

2 104 Ft

5 mm kétoldalt fóliázott*

rendelésre

13 786 Ft

2 205 Ft

6 mm

rendelésre

rendelésre

2 728 Ft

8 mm

rendelésre

22 896 Ft

3 662 Ft

10 mm

rendelésre

29 671 Ft

4 746 Ft

19 mm

49 948 Ft

-

10 498 Ft

Ár/m2
21 840 Ft

Vastagság

3050 x 1560 mm

3050 x 2050 mm

*Promóciós termék: tartósan alacsony áron értékesítjük, más kedvezmények nem kerülnek levonásra.
Vastagság

3050 x 1220 mm***

3050 x 1560 mm***

30 mm

81 267 Ft

136 555 Ft

*** A készleten lévő aktuális táblaméret változhat, érdeklődjön kollégáinknál!

DakerFoam Plus habosított PVC táblák (fehér)

raktárról

Szabadon habosított, fedett, kemény, UV stabil PVC lemez. Kültéren az időjárási tényezők és a hőtágulási/rögzítési sajátosságok
figyelembevételevel alkalmazható*. Szitanyomáshoz, plotterfóliás dekoráláshoz, kiállítás építéshez egyaránt használható. Táblanyomtató
gépekkel grafikázható. Legkisebb vásárolható mennyiség: 1 tábla. Sűrűsége: 0,95-0,55
Vastagság

3050 x 2050 mm

1 mm

6 964 Ft

Ár/m2
1 114 Ft

2 mm

8 811 Ft

1 409 Ft

3 mm

10 629 Ft

1 700 Ft

5 mm

18 132 Ft

2 900 Ft

*Promóciós termék: tartósan alacsony áron értékesítjük, más kedvezmények nem kerülnek levonásra.

Habosított PVC táblák (színes)

raktárról, rendelésre

Szabadon habosított, fedett, kemény PVC lemez 13 különböző színben: piros, sötétpiros, zöld, sötétzöld, világoskék, sötétkék, sárga,
napsárga, narancssárga, elefántcsont, fehér, szürke, fekete. Beltéri felhasználásra ajánlott, kültéren UV védelemmel kell ellátni. Legkisebb
vásárolható mennyiségről érdeklődjön munkatársunknál.
Vastagság

3050 x 1560 mm

3050 x 2050 mm

3 mm

14 781 Ft

19 423 Ft

Ár/m2
3 106 Ft

5 mm

25 994 Ft

34 158 Ft

5 463 Ft

A lemezek méretre vágását vágási díj ellenében vállaljuk. Vágási díj:2 500 Ft minden megkezdett félóra*
A nem raktári táblák szállítása: 2-14 napot vesz igénybe.

Az árak ÁFA nélkül értendők

Telefon/Fax: (36-1)215-3586

N Y O M D A K E R Kft.
1097 Budapest, Táblás u. 36-38.
e-mail: nyomdaker@nyomdaker.hu

web: www.nyomdaker.hu

REKLÁMHORDOZÓ ANYAGOK

HABOSÍTOTT PVC TÁBLÁK
Foamalux habosított PVC táblák új színek

rendelésre

Szabadon habosított, fedett, kemény PVC lemez 4 új színben kapható: málna, csillámló fekete, neon zöld, neon rózsaszín. Beltéri
felhasználásra ajánlott, kültéren UV védelemmel kell ellátni. Legkisebb vásárolható mennyiségről érdeklődjön munkatársunknál.

Vastagság

3050 x 1560 mm

3050 x 2050 mm

3 mm

rendelésre

rendelésre

Ár/m2
3 572 Ft

5 mm

rendelésre

rendelésre

5 050 Ft

A lemezek méretre vágását vágási díj ellenében vállaljuk. Vágási díj:2 500 Ft minden megkezdett félóra*
A nem raktári táblák szállítása: 2-14 napot vesz igénybe.

Foamalux többrétegű, habosított PVC táblák

raktárról

Könnyen megmunkálható, kompozit lemez. A lemez magja, újrahasznosított PVC-ből készült, ezért környezetkímélő. Marható, gravírozható,
fúrható, fűrészelhető, csavarozható. Kültéren az időjárási tényezők és a hőtágulási/rögzítési sajátosságok figyelembevételevel alkalmazható*.
Szitázással, táblanyomógépekkel, öntapadós fóliával dekorálható.** Legkisebb vásárolható mennyiség: 1 tábla.

Név

Vastagság

Szín

LIGHT S1

3 mm

fehér-fekete

6 665 Ft

Ár/m2
2 239 Ft

LIGHT S1

5 mm

fehér-fekete

11 226 Ft

3 771 Ft

2440 x 1220 mm

A lemezek méretre vágását vágási díj ellenében vállaljuk. Vágási díj:2 500 Ft minden megkezdett félóra*
*Fontos szerelési információ műanyag lemezekhez:
Az ovális furat készítése gyártói utasítás a felrögzítéshez habosított PVC és Stadur esetében is.
A PVC hőtágulása 0,08 mm/m/1˚C. Ez azt jelenti, ha a panel 3 m hosszú és a hőmérséklet változás 20˚C, akkor a hőtágulás 0,08 x 3 x 20 = 4,8
mm.
A megfelelő méretű ovális furat elkészítése után csavarokkal és alátéttel rögzítsük a lemezeket.
**Fontos információ kétoldalas UV nyomtatással kapcsolatban: bizonyos műanyaglemezek (p.: habosított PVC, polisztirol) kétoldalas UVnyomtatás után nagy valószínűséggel nem stancolhatók hagyományos tégelystancoló eljárással. A lemezek felületén az UV-festék olyan
kemény réteggé szilárdul, ami a lemezeket törékennyé teheti. A hagyományos stancolási eljárás miatt plusz stressz keletkezik a lemezben,
ami szilánkos töréseket eredményezhet. Hangsúlyozzuk, hogy ezekben az esetekben ez nem a táblaanyag hibája, hanem a festék műszaki
jellemzője, ezért az anyagot nem áll módunkban cserélni. Javasoljuk, hogy ha feltétlenül kétoldalas UV-nyomtatást kell alkalmazniuk, akkor
digitális stanccal vagy marógéppel vágják tovább formára a lemezeket. A sorozatgyártás megkezdése előtt célszerű egy prototípus elkészítése,
hogy meggyőződjenek róla, az adott vastagságú táblalemez valóban elbírja-e az összes további munkafázis elvégzését.
Egyoldalas UV-táblanyomtatás esetén kevésbé kockázatos a további stancolási munka elvégzése, elképzelhető, hogy a hagyományos
tégelystancolási eljárás is alkalmazható, de a ebben az esetben is próba elvégzését javasoljuk az egyedi paraméterek miatt (táblavastagság,
festékréteg vastagsága, UV-lámpa, UV-szárító erőssége, stb.).
A fentieket támasztja alá, hogy az UV festéket a tábláról eltávolítva, a lemez visszanyeri eredeti rugalmasságát, elmúlik a törékenysége.
Mielőtt először alkalmaznának egy eljárást egy alapanyag esetében, kérjük, konzultáljanak munkatársainkkal!

Az árak ÁFA nélkül értendők

Telefon/Fax: (36-1)215-3586

N Y O M D A K E R Kft.
1097 Budapest, Táblás u. 36-38.
e-mail: nyomdaker@nyomdaker.hu

web: www.nyomdaker.hu

