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ORACAL 641

Plotrové kalandrované monomerické PVC fólie v lesklém i matném provedení. 
Síla fólie: 75 µm, návin: 50 bm
Lepidlo: permanentní polyakrylové disperzní 
Životnost fólie v exteriéru: bílá a černá: 4 roky  

transparentní a barevné: 3 roky 
metalické: 3 roky

Plotrové fólie krátkodobé

provedení šíře role
v cm

cena v Kč
do 1 role

cena v Kč
od 1 role

černá, bílá,
transparentní

50 35,00 29,50
63 44,00 37,00

100 70,00 59,00
126 88,00 74,00

barvy

50 44,50 40,50
63 56,00 51,00

100 89,00 81,00
126 112,00 102,00

metalické barvy

50 55,00 47,50
63 69,00 60,00

100 110,00 95,00
126 139,00 120,00
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Avery 500 Films

Plotrové kalandrované monomerické PVC fólie.
50 lesklých a 50 matných odstínů
Síla fólie: 75 µm, návin: 50 bm
Lepidlo lesklé fólie: permanentní akrylové, lepidlo matné fólie: semipermanentní akrylové
Životnost fólie v exteriéru: do 5 let  

ORACAL 651 

Plotrové kalandrované speciálně měkčené PVC fólie v lesklém provedení . 
Matné odstíny na objednávku, minimální odběr 25 bm, šíře 126 cm. 
Síla fólie: 75 µm, návin: 50 bm, lepidlo: permanentní polyakrylové disperzní
Životnost fólie v exteriéru:  bílá, černá: 5 let

 barvy a metalické odstíny: 4 roky  
Šíři 63 cm dodáváme ze 2 kusů.

provedení šíře role
v cm

cena v Kč
do 1 role

cena v Kč
od 1 role

černá, bílá

50 38,00 33,00
61,5 46,00 40,00

100 76,00 66,00
123 92,00 80,00

barvy

50 46,00 40,00
61,5 56,50 48,50

100 92,00 80,00
123 113,00 97,00

provedení šíře role
v cm

cena v Kč
do 1 role

cena v Kč
od 1 role

černá, bílá,
transparentní

50 56,00 46,00
63 70,50 58,00

100 112,00 92,00
126 141,00 116,00

barvy

50 66,50 55,00
63 84,00 69,50

100 133,00 110,00
126 168,00 139,00

metalické barvy

50 72,50 59,50
63 91,50 75,00

100 145,00 119,00
126 183,00 150,00
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MACal 8300 Pro

Plotrové kalandrované monomerické PVC fólie.
Barevná škála: 47 lesklých a 47 matných odstínů  
Síla fólie: 70 µm, návin: 50 bm, šíře: 61,5 cm, 123 cm 
Lepidlo: permanentní akrylové
Životnost fólie v exteriéru: 4 - 5 let  

provedení šíře role
v cm

cena v Kč
do 1 role

cena v Kč
od 1 role

černá, bílá,
transparentní

123 90,00 84,00

barvy 123 105,00 98,00
metalické barvy 123 119,00 111,00



st
ra

na
 6

3M Scotchcal 50

Plotrové polymerické PVC fólie v lesklém provedení, bílá a černá i v matném. 
Síla fólie: 70 µm, návin: 50 bm
Lepidlo: akrylátové čiré
Životnost fólie v exteriéru: bílá a černá: 7 let 

transparentní a barevné: 5 let 
metalické: 3 roky

Šíři 61 cm dodáváme ze 2 kusů. 

Avery 700 Premium Films

Plotrové polymerické PVC fólie. 
Síla fólie: 64 µm, návin: 50 bm
Barevná škála: 116 lesklých odstínů, 2 matné barvy - bílá a černá 
Lepidlo: permanentní akrylové
Životnost fólie v exteriéru: bílá, černá: 8 let

barvy: 7 let
transparentní: 5 let 

Šíři 50 cm a 61,5 cm dodáváme ze dvou kusů.

Plotrové fólie střednědobé

provedení šíře role
v cm

cena v Kč
do 1 role

cena v Kč
od 1 role

černá, bílá,
transparentní,
černá marná,

bílá matná

122 217,00 197,00

barvy 122 239,00 217,00
metalické barvy 122 271,00 246,00

provedení šíře role
v cm

cena v Kč
do 1 role

cena v Kč
od 1 role

černá, bílá,
transparentní

100 180,00 147,00
123 220,00 181,00

barvy 123 243,00 213,00
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Oracal 751 C - lité

Litá měkčená PVC fólie. 
Barevná škála: 120 lesklých odstínů, černá a bílá barva i v matném provedení  
Síla fólie: 55 µm, návin: 50 bm
Lepidlo: permanentní polyakrylové solventní
Životnost fólie v exteriéru: bílá a černá: 8 let 

transparentní a barevné: 7 let 
metalické: 5 let

Šíři 63 cm dodáváme ze dvou kusů.

 provedení šíře role
v cm

cena v Kč
do 1 role

cena v Kč
od 1 role

černá, bílá,
transparentní

50 98,00 81,00
63 123,00 102,00

100 196,00 163,00
126 247,00 205,00

barvy

50 107,00 89,00
63 135,00 113,00

100 215,00 179,00
126 271,00 226,00

metalické barvy

50 109,00 92,00
63 137,00 116,00

100 218,00 184,00
126 275,00 232,00
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Plotrové fólie dlouhodobé

Avery 800 Premium Cast

Plotrová polymericky měkčená, litá vinylová fólie  
Síla fólie: 50 µm, návin: 50 bm, barevná škála: 79 barev  
Lepidlo: akrylové, permanentní 
Exteriérová životnost: 10 let  
Šíři 61,5 cm dodáváme ze dvou kusů.  
Výroba libovolné barvy na zakázku. Minimální množství 307,5 m2. 

Oracal 951 

Plotrové lité PVC fólie, pouze na objednávku.  
Síla fólie: 50 µm, návin: 50 bm  
Lepidlo: permanentní polyakrylové solventní  
Životnost fólie v exteriéru: bílá a černá: 10 let
    transparentní a barevné: 8 let
    metalické: 5 let
Šíři 63 cm dodáváme ze dvou kusů.  
  

provedení šíře role
v cm

cena v Kč
do 1 role

cena v Kč
od 1 role

černá, bílá,
transparentní

50 125,50 105,50
63 158,00 133,00

100 251,00 211,00
126 316,00 266,00

barvy

50 138,00 115,00
63 174,00 145,00

100 276,00 230,00
126 348,00 290,00

metalické barvy 126 403,00 340,00

provedení šíře role
v cm

cena v Kč
do 1 role

cena v Kč
od 1 role

černá, bílá,
transparentní 123 294,00 242,00

barvy 123 327,00 263,00
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3M Scotchcal 100

Litá měkčená PVC fólie, vysoce kvalitní, vhodná pro náročné aplikace. 
Síla fólie: 50 µm, návin: 50 bm  
Lepidlo: solventní, polyakrylátové, permanentní  
Exteriérová životnost: až 10 let  
  

 

3M Scotchcal 80

Litá neprůhledná fólie s dobrou přizpůsobivostí. Ideální na řezanou grafiku, do interiéru i exte-
riéru. Vhodná k aplikaci na rovné i mírně zakřivené povrchy (s nýty i bez), dále i na okna a další 
transparentní podklady.
Síla fólie: 50 µm, návin: 50 bm  
Lepidlo: čiré, solventní akrylové, tlakem aktivované
Exteriérová životnost:  černá a bílá: 10 let
    transparentní a barevné odstíny: 8 let
    metalické barvy: 4 roky

Avery 900 Super Cast

Litá polymericky měkčená PVC fólie, vysoce kvalitní, vhodná pro náročné aplikace.   
Síla fólie: 50 µm, návin: 25 bm  
Barevná škála: 83 barev. Možnost výroby libovolné barvy od 123 m2.   
Lepidlo: akrylové, permanentní   
Exteriérová životnost: až 12 let   
  

provedení šíře role
v cm

cena v Kč
do 1 role

cena v Kč
od 1 role

lesklá černá, bílá,
transparentní 122 666,00 605,00

matná černá, bílá 122 798,00 725,00
barvy 122 732,00 665,00
metalické barvy 122 798,00 725,00

provedení šíře role
v cm

cena v Kč
do 1 role

cena v Kč
od 1 role

černá, bílá,
transparentní 123 590,00 534,00

barvy 123 656,00 611,00

provedení šíře role
v cm

cena v Kč
do 1 role

cena v Kč
od 1 role

černá, bílá lesk 122 263,00 239,00
černá, bílá mat 122 279,00 254,00
barevné odstíny 122 279,00 254,00
metalické barvy 122 298,00 271,00
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Avery 777

Plotrové lité PVC fólie s vynikající rozměrovou stabilitou.
Fólie Avery 777 má velmi dobrou přizpůsobivost na nýty a zvlnění a je v souladu s ekologickými 
předpisy. 
Síla fólie: 60 µm, návin: 50 bm, barevná škála: 100 barev  
Lepidlo: akrylové, permanentní 
Exteriérová životnost: 8 let 

provedení šíře role
v cm

cena v Kč
do 1 role

cena v Kč
od 1 role

černá, bílá,
(lesk) 123 263,00 250,00

černá, bílá,
(mat) 123 263,00 250,00

barvy
(lesk) 123 282,00 268,00

metalické barvy 
(lesk) 123 282,00 268,00
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Holografické fólie

Holografické fólie - fólie, které upoutají pozornost.
   
Tyto fólie jsou vyvinuty na principu Fresnelovy čočky, mají optický efekt hloubky.

U těchto fólií se nabízí široké spektrum aplikací, např.: od vizitek, fotoalb, blahopřání, náušnic
a různých dekorací až po značení na dopravních prostředcích.   
Holografické fólie jsou vhodné ke zpracování na řezacích plotrech, k potisku sítotiskem, offsetem, 
flexotiskem, hlubotiskem a termotransferovým tiskem.   
Na fólii je možné nanášet i pryskyřici.   
Fólie jsou odolné vůči poškrábání a nesmršťují se.    
Lze je nalepit  na všechny hladké plochy mokré i suché, nevhodné jsou drsné, pórovité povrchy 
a monomery PVC.   

Šíře: 63 cm   
Lepidlo: akrylové, permanentní   
Síla fólie: 65-75 µm  
Fólie řady Fantasy a Polish jsou vyrobeny z rostlinných pryskyřic, neobsahují tedy ropné deriváty.  
Exteriérová životnost fólie: až 12 měsíců   
Na exponovaných místech (silné sluneční záření, vysoká vlhkost) může být životnost zkrácena.

Mirror Lens    - zrcadlové čočky  
Fantasy   - atraktivní dekorační fólie z metalizované umělé hmoty   
Diamond Plate   - s industriálním efektem
Profile Lens Lenticular - s opakujícím se konvexním vzorem
  
  
 

Metalizované fólie s hladkým nebo texturovaným povrchem.
Hladký povrch - stříbrná lesk, zlatá lesk, žlutá lesk, oranžová lesk, modrá lesk
Textura  - stříbrná coarse brush, zlatá coarse brush, stříbrná fine brush, stříbrná
   hearts, stříbrná stars, stříbrná engine, stříbrná leaf, stříbrná galvanized

provedení šíře role
v cm

cena v Kč
do 25 bm

cena v Kč
od 26 bm

stříbrná 63 189,00 152,00
ostatní barvy 63 205,00 172,00

Polychromové fólie

provedení šíře role
v cm

cena v Kč
do 25 bm

cena v Kč
od 26 bm

hladký povrch 63 158,00 131,00
textura 63 168,00 151,00
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Creative Fluorescent Film

Zvýrazňující fluorescentní lesklá fólie.  
Síla fólie: 85 µm, šíře: 61 cm, barvy: žlutá, oranžová, růžová, zelená
Lepidlo: bílé akrylové lepidlo  
Exteriérová životnost: 12 měsíců  
 

Oracal 6510 Fluor  

Polymerická, kalandrovaná, měkčená PVC fólie. 
Síla fólie: 100 µm, návin: 50 bm, barevná škála: 7 fluorescentních barev   
Lepidlo: polyakrylátové, disperzní, semipermanentní  
Exteriérová životnost: 1 rok
  

Aslan CL 142  

Lesklá fluorescentní monomericky měkčená PVC fólie.
Síla fólie: 200 µm, návin: 25 bm
Lepidlo: akrylové permanentní
Exteriérová životnost: 6 měsíců
Dostupné barvy: fluorescentní žlutá, fluorescentní oranžová, fluorescentní červená  
  

Plotrové fólie fluorescentní

provedení šíře role
v cm

cena v Kč
do 25 bm

cena v Kč
od 26 bm

bílé lepidlo 61 148,00 124,00

provedení šíře role
v cm

cena v Kč
do 1 role

cena v Kč
od 1 role

lesklé barvy
50 180,00 145,00

100 360,00 290,00

provedení šíře role
v cm

cena v Kč
do 1 role

cena v Kč
od 1 role

lesklé barvy 122 395,00 351,00
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Plotrové fólie polyesterové

Avery 500 Gloss Gold, Gloss Silver

Lesklá metalizovaná polyesterová plotrová fólie.
Barevná škála: oboustranně zlatá a stříbrná  
Síla fólie: 25 µm, návin: 50 bm  
Lepidlo: akrylové, permanentní  
Exteriérová životnost: 1 - 2 roky  
Šíři 61,5 cm dodáváme ze dvou kusů.  
  
 

Oracal 351 - polyesterové fólie  

Ultratenká polyesterová fólie . 
Síla fólie: 23 µm, návin: 50 bm  
Lepidlo: permanentní akrylové, solventní  
Exteriérová životnost: 2 roky
   zlaté odstíny 1 rok  
Šíře 100 cm na objednávku.  
  
  

provedení šíře role
v cm

cena v Kč
do 1 role

cena v Kč
od 1 role

Gloss Gold 123 320,00 265,00
Gloss Silver 123 320,00 265,00

provedení šíře role
v cm

cena v Kč
do 1 role

cena v Kč
od 1 role

351 - 001
chrom

50 74,00 61,00
100 148,00 122,00

351 - 002
matný chrom

50 74,00 61,00
100 148,00 122,00

351 - 911
zlatá lesk oboustr.

50 105,00 86,00
100 210,00 192,00
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Plotrové fólie okenní

Fólie pro dekorativní grafiku na zrcadla a skleněné plochy oken, výloh a dveří.
Vytvářejí efekt pískovaného, broušeného, mléčného skla nebo skla s námrazou. 

DTEC Etched Glass

Plotrová, polymericky měkčená, válcovaná vinylová fólie se speciálním efektem pískovaného skla.
Síla fólie: 80 µm, návin: 50 bm   
Lepidlo: akrylátové, permanentní, exteriérová životnost: až 7 let   

DTEC Dusted Glass

Plotrová fólie imitující mléčné sklo.
Síla fólie: 80 µm, návin: 50 bm   
Lepidlo: akrylátové, permanentní, exteriérová životnost: až 7 let   
  
  
 

3M Scotchcal™ 5525 - 300 
  
Krystalické fólie imitující pískování nebo leptání k vytváření okenní grafiky na rovné, průhledné 
povrchy.   
Síla fólie: 70 µm, návin: 50 bm, šíře: 122 cm   
Lepidlo: čiré permanentní, tlakem aktivované   
Exteriérová životnost: 4 roky   
Šíři 61 cm dodáváme ze dvou kusů. Na objednávku lze dodat šíři 152 cm.   
   

provedení šíře role
v cm

cena v Kč
do 1 role

cena v Kč
od 1 role

Etched Glass
126 236,00 205,00
137 298,00 256,00

Dusted Glass 122 219,00 199,00

provedení šíře role
v cm

cena v Kč
do 1 role

cena v Kč
od 1 role

5525-324
pískované sklo 122 399,00 341,00

5525-314
mléčné sklo 122 399,00 341,00
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Avery Dusted Glass Film, Avery Crystal Glass Film  

Plotrová, polymericky měkčená, válcovaná vinylová fólie. 
Síla fólie: 80 µm, návin: 50 bm  
Lepidlo: akrylové, permanentní  
Exteriérová životnost: 5 let  
  

Oracal 8510  

Plotrová kalandrovaná matná PVC fólie.  
Síla fólie: 80 µm, návin: 50 bm  
Lepidlo: permanentní polyakrylové solventní  
Exteriérová životnost: 5 let  
Barevná škála:  090 stříbrná jemnozrnná    091 zlatá jemnozrnná  
   094 stříbrná hrubozrnná  095 zlatá hrubozrnná
Šíře 100 cm a 126 cm na objednávku. Šíři 63 cm dodáváme ze dvou kusů.  
  

provedení šíře role
v cm

cena v Kč
do 1 role

cena v Kč
od 1 role

Dusted Glass
mléčné sklo 123 407,00 324,00

Crystal Glass
krystalický efekt 123 520,00 420,00

provedení šíře role
v cm

cena v Kč
do 1 role

cena v Kč
od 1 role

všechny barvy
50 220,00 180,00

100 440,00 360,00
126 554,00 454,00
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MACal Glass Decor 700

Polymerická, průsvitná, PVC fólie vhodná pro exteriérové i interiérové aplikace. 
Síla:  80 µm, návin: 50 bm, šíře: 123 cm   
Lepidlo: akrylové, solventní, transparentní, permanentní
Životnost: 5 let   
Barevná škála:  bílá krystalická  (798-01) 
   bílá mléčná    (798-02)
   
   

   
  

3M Scotchcal™ 7725 - 300 
  
Barevné krystalické fólie k vytváření okenní grafiky na rovné, průhledné povrchy.   
Síla fólie: 70 µm, návin: 45,7 bm, šíře: 122 cm   
Lepidlo: čiré permanentní, tlakem aktivované   
Exteriérová životnost: 4 roky    
Barevná škála:  7725-314 - mléčná bílá  7725-326 - mátová krystalická 
   7725-323 - růžová krystalická 7725-327 - blankytná krystalická 
   7725-324 - bílá krystalická  7725-331 - žlutá krystalická  

provedení šíře role
v cm

cena v Kč
do 1 role

cena v Kč
od 1 role

7725 - 300
všechny barvy 122 1 270,00 1 150,00

provedení šíře role
v cm

cena v Kč
do 1 role

cena v Kč
od 1 role

bílá krystalická
798-01 123 254,00 225,00

bílá mléčná
798-02 123 254,00 225,00
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Translucentní plotrové fólie

3M Scotchcal 2330  

Translucentní válcovaná PVC fólie. 
Síla fólie: 80 µm, návin: 50 bm  
Lepidlo: čiré, tlakem aktivované  
Exteriérová životnost: 5 let; černá, bílá 7 let
Šíři 61,5 cm dodáváme ze dvou kusů.
  
  

  
 

Oracal 8500
 
Plotrová translucentní matná PVC fólie.  
Síla fólie: 80 µm, návin: 50 bm  
Lepidlo: permanentní, polyakrylové solventní  
Exteriérová životnost: 7 let, metalické barvy: 5 let  
Šíři 63 cm dodáváme ze dvou kusů.
 
  

Avery 4500 Translucent 
 
Translucentní polymericky měkčená, válcovaná vinylová fólie.  
Síla fólie: 90 µm, návin: 50 bm  
Lepidlo: akrylové, permanentní  
Exteriérová životnost: 5 let  
Barevná škála:  37 barevných odstínů  
Šíři 61,5 cm dodáváme ze dvou kusů.
 

   

provedení šíře role
v cm

cena v Kč
do 1 role

cena v Kč
od 1 role

černá, bílá 122 282,00 256,00
barvy 122 282,00 256,00

metalické barvy 122 282,00 256,00

provedení šíře role
v cm

cena v Kč
do 1 role

cena v Kč
od 1 role

barvy

50 110,00 92,50
63 138,50 116,50

100 220,00 185,00
126 277,00 233,00

provedení šíře role
v cm

cena v Kč
do 1 role

cena v Kč
od 1 role

barvy 123 269,00 247,00
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3M Scotchcal 3630
   
Translucentní polymericky měkčená, litá vinylová fólie.   
Síla fólie: 60 µm, návin: 50 bm
Lepidlo: solventní polyakrylové, permanentní
Exteriérová životnost: 10 let, metalické odstíny 5 let   
Barevná škála: 58 barevných odstínů
Pouze na objednávku.
  

      
  

Aslan CT 116

Translucentní polymerická fólie aplikovatelná za sucha i mokra. Lze ji potisknout sítotiskem a 
solventním tiskem, vhodná pro použití do světelných boxů.
Síla fólie: 90 µm, návin: 50 bm
Lepidlo: akrylové
Barevná škála: 35 odstínů a 2 metalické barvy (stříbrná, zlatá)
Životnost: 7 let

Oracal 8300 Transparent Cal
  
Plotrová kalandrovaná transparentní, lesklá PVC fólie s UV stabilizátory.
Síla fólie: 80 µm   
Lepidlo: permanentní, polyakrylové, solventní   
Exteriérová životnost: 5 let
Barevná škála: 30 barev   
Šíře 100 cm pouze na objednávku, minimální odběr 5 bm. 

provedení šíře role
v cm

cena v Kč
do 1 role

cena v Kč
od 1 role

barvy 122 1 003,00   912,00   
metalické barvy 122 1 057,00   919,00   

Transparentní plotrové fólie

provedení šíře role
v cm

cena v Kč
do 1 role

cena v Kč
od 1 role

barvy
50 86,00   71,00   

100 172,00   141,00   

provedení šíře role
v cm

cena v Kč
do 1 role

cena v Kč
od 1 role

barvy 125 222,00   190,00   
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Bannerové fólie

Avery 1200 Banner Films   

Plotrová flexibilní matná PVC fólie, vhodná pro plachty, transparenty, markýzy, atd.   
Síla fólie: 70 µm, návin: 50 bm   
Lepidlo: permanentní, akrylové   
Exteriérová životnost: 3 roky
Barevná škála: 5 barev   
Šíři 61,5 cm dodáváme ze dvou kusů.

  

Oracal 451 Banner Cal
  
Plotrová flexibilní matná PVC fólie, vhodná pro plachty, transparenty, markýzy, atd.   
Síla fólie: 80 µm, návin: 50 bm   
Lepidlo: permanentní, polyakrylové, solventní   
Exteriérová životnost: 3 roky
Barevná škála: 30 barev   
Šíři 63 cm dodáváme ze dvou kusů.

provedení šíře role
v cm

cena v Kč
do 1 role

cena v Kč
od 1 role

barvy 123 233,00   195,00   

provedení šíře role
v cm

cena v Kč
do 1 role

cena v Kč
od 1 role

barvy
50 90,00   71,00   

100 180,00   142,00   
126 227,00   179,00   
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Reflexní fólie

Avery NV 200
   
Plotrová reflexní PVC fólie. Ideální pro výrobu emblémů na nákladních autech.  
Síla fólie: 120 µm, návin: 25 bm   
Lepidlo: permanentní, akrylové   
Exteriérová životnost: 2 roky   
Barevná škála: 6 barev (bílá, žlutá, červená, oranžová, modrá, zelená)   
Šíři 61,5 cm dodáváme ze dvou kusů.

Avery NV 500
   
Vysoce lesklá litá PVC reflexní fólie.  
Síla fólie: 140 µm, návin: 25 bm   
Lepidlo: permanentní, akrylové   
Exteriérová životnost: 5 let   
Barevná škála: 6 barev (bílá, žlutá, červená, oranžová, modrá, zelená)   
Šíři 61,5 cm dodáváme ze dvou kusů.

Oracal 5300 
  
Plotrová reflexní PVC fólie.   
Síla fólie: 90 µm, návin: 50 bm   
Lepidlo: permanentní polyakrylové, solventní
Exteriérová životnost: 3 roky   
Barevná škála: 6 barev (bílá, žlutá, červená, oranžová, modrá, zelená)   
Šíři 61,5 cm dodáváme ze dvou kusů.   

provedení šíře role
v cm

cena v Kč
do 1 role

cena v Kč
od 1 role

barvy 122 410,00   370,00   

provedení šíře role
v cm

cena v Kč
do 1 role

cena v Kč
od 1 role

barvy 122 500,00   465,00   

provedení šíře role
v cm

cena v Kč
do 1 role

cena v Kč
od 1 role

barvy 122 395,00   355,00   
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Oracal 5500 
  
Plotrová reflexní PVC fólie.   
Síla fólie: 100 µm, návin: 50 bm   
Lepidlo: permanentní polyakrylové, solventní
Barevná škála: 7 barev (bílá, žlutá, červená, oranžová, modrá, zelená, hnědá)
Exteriérová životnost: 5 let  
Šíři 61 cm dodáváme ze dvou kusů.
  

3M Scotchlite 983, 987 - konturové značení 
  
Vysoce reflexní konturové značení pro pevné (3M Scotchlite 983)  a plachtové (3M Scotchlite 
987) nástavby.  
Šířka pásu: 5 cm, návin: 50 bm
Barevná škála: bílá, žlutá, červená   
Lepidlo: solventní, polyakrylátové, permanentní   
Exteriérová životnost: 7 let, odpovídá EHK (ECE) 104   

Avery Conspicuity V-6700-B, V-6750-B - konturové značení 
  
Plotrová reflexní fólie Avery pro obrysové značení vozidel a reflexní grafické aplikace.
V-6700-B - vhodná pro pevné povrchy
V-6750-B - vhodná pro autoplachty
Schváleno podle normy ECE-R104C. 
Návin: 50 bm
Barevná škála: bílá, žlutá, červená   
Lepidlo: permanentní, akrylové   
Exteriérová životnost: V-6700-B: 8 let
    V-6750-B: 3 roky

provedení šíře role
v cm

cena v Kč
do 1 role

cena v Kč
od 1 role

barvy 122 465,00   392,00   

provedení šíře role
v cm

cena v Kč
za bm

barvy 5 115,00   

provedení šíře role
v cm

cena v Kč
za bm do 1 role

cena v Kč
za bm od 1 role

Avery V-6700-B 5,08 64,00 58,00
Avery V-6750-B 5,08 75,00   65,00
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Podkladové fólie

Oracal 1660, 1668
  
Krycí PVC fólie bílá, lesklá. 
Síla fólie: 100 µm  
Lepidlo:  1660: semipermanentní, polyakrylové, disperzní  
  1668: semipermanentní, polyakrylové, disperzní, černé  
  
Exteriérová životnost: 3 roky, 1668 - 2 roky  
Šíři 63 cm dodáváme ze dvou kusů.  
  

provedení šíře role
v cm

cena v Kč
do 1 role

cena v Kč
od 1 role

1660,1668
50 52,00 43,00

100 104,00   86,00   
126 131,00 108,50
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Nažehlovací fólie

Fólie řežeme zrcadlově až po nosnou fólii. Vyřezaný motiv přiložíme na textil nosnou fólií nahoru a 
zažehlíme pomocí termolisu. Nosnou fólii odstraníme až po úplném vychladnutí.
Doporučená teplota praní: do 60°C.

Poli-Flex
  
Plotrová nažehlovací fólie s matným gumovým povrchem. Návin role: 25 bm   
Textil nesmí obsahovat silikon, nylon, impregnované tkaniny nejsou vhodné pro použití Poli-Flexu. 

 
  

Poli-Flock
   
Plotrová nažehlovací fólie s matným semišovým povrchem. Návin role: 25 bm   
Textil nesmí obsahovat silikon, nylon, impregnované tkaniny nejsou vhodné pro použití 
Poli-Flocku.   

 

Poli-Flex Nylon
  
Plotrová nažehlovací fólie s matným gumovým povrchem. Návin role: 25 bm  
Fólie je vhodná pro nylon a impregnované tkaniny.  

   Nažehlovací materiály pro digitální tisk jsou uvedené v kapitole Digitální tisk. 

provedení šíře role
v cm

cena v Kč
do 1 role

cena v Kč
od 1 role

barvy 50 240,00   220,00   
zlatá, stříbrná 50 254,00   240,00   
fluor. barvy 50 308,00   273,00   
reflexní stříbrná 50 559,00   519,00   
glitter 48 308,00   273,00   
star flex 48 299,00   259,00   
brillant zlatá, stříbrná 48 299,00   259,00   
luminous 48 612,00 572,00

provedení šíře role
v cm

cena v Kč
do 1 role

cena v Kč
od 1 role

barvy 50 341,00 326,00

provedení šíře role
v cm

cena v Kč
do 1 role

cena v Kč
od 1 role

barvy 50 292,00   271,00  
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Magnetické fólie
Jedná se o velmi atraktivní nosič reklamy. Reklama zhotovená pomocí magnetické fólie je snadno 
odstranitelná a vyměnitelná. 
Ideálně poslouží k přeměně soukromého vozidla na služební, k informačním popisům na kovové 
regály v supermarketech, k výrobě reklamních magnetických předmětů. Fólii lze potisknout sítem 
i polepit řezanou grafikou.   
Na magnetické fólii doporučujeme zaoblovat rohy, aby se zlepšila její přilnavost k podkladu. 
Vyznačuje se vynikající rozměrovou stabilitou. Bez problémů s minimální údržbou slouží celá 
léta.
Návin: 10 bm (síly 0,4, 0,6 a 0,9), návin: 15 bm (síla 0,7). Jiné síly jsou pouze na objednávku.   
 
 

Fotoluminiscenční folie FG-600

Fólie k výrobě značení s dlouhodobým dosvitem pro únikové cesty protipožární ochranu.
Lepidlo: akrylátové
Použití: budovy, při selhání elektrického osvětlení, pro orientační systém, DIN 67510
Životnost: 7 let exteriér, 20 let interiér
Luminiscence: po 10 min. - 400 mcd/m2, po 60 min. - 50 mcd/m2

provedení šíře role
v cm

cena v Kč
do 1 role

cena v Kč
od 1 role

0,4 mm
hnědá 62 198,00   179,00   

bílá lesklá 62 218,00   199,00   
bílá matná 62 218,00   199,00   

0,6 mm
bílá matná 102 480,00 390,00

0,8 mm
hnědá 61 299,00   265,00   

bílá lesklá 61 330,00   295,00   
bílá matná 62 330,00   295,00   

0,9 mm
bílá matná 100 580,00   490,00   

Fotoluminiscenční fólie

provedení šíře role
v cm

návin
v bm

cena v Kč
do 1 role

cena v Kč
od 1 role

FG-600 124 45,7 1 290,00 1 150,00  
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Automobilové fólie

3M Scotchtint FX
   
Homologované automobilové fólie Scotchtint FX blokují až 99% UV záření, tím chrání zdraví po-
sádky a prodlužují životnost interiéru, tlumí oslnění a přehřívání prostoru vozu,  zvyšují soukromí 
posádky a částečně chrání odložené věci v interiéru vozu.   
3M FX-ST 5:  propustnost viditelného světla:    8 %
  odražená sluneční energie:  41 %
  odraz viditelného světla:    5 %
3M FX-ST 20: propustnost viditelného světla:  20 %
  odražená sluneční energie:  40 %
  odraz viditelného světla:    5 %
3M FX-ST 35: propustnost viditelného světla:  38 %
  odražená sluneční energie:  38 %
  odraz viditelného světla:    5 %
Fólie je dodávána v šíři 51 cm a 152 cm. Na objednávku lze dodat i šíři 102 cm. Termín dodání je 
cca 2 měsíce, cena je tvořena přepočtem. 

 

3M Metalické BlackChrome
   
Metalické homologické automobilové fólie luxusního vzhledu. Výborně zadržují teplo, regulují 
oslnění a prodlužují živostnost vybavení a tkanin ve voze. Redukce UV záření je 99%.
BlackChrome 10:  propustnost viditelného světla:  11 %
   odražená sluneční energie:  70 %
   odraz viditelného světla:  18 %
BlackChrome 20: propustnost viditelného světla:  17 %
   odražená sluneční energie:  68 %
   odraz viditelného světla:  25 %
BlackChrome 30: propustnost viditelného světla:  40 %
   odražená sluneční energie:  48 %
   odraz viditelného světla:    8 %

Dodáváme také  automobilové fólie SunTec, nabídka je uvedena na našich www stránkách.

provedení šíře role
v cm

cena v Kč
do 1 role

cena v Kč
od 1 role

3M FX-05
51 265,00   227,00   

152 768,00   652,00   

3M FX-20
51 187,00   160,00   

152 536,00   457,00   

3M FX-35
51 187,00   160,00   

152 536,00 457,00   

provedení šíře role
v cm

cena v Kč
do 1 role

cena v Kč
od 1 role

3M BlackChrome 10 152 881,00 840,00
3M Black Chrome 20 152 881,00 840,00
3M BlackChrome 30 152 881,00 840,00
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Karbonové fólie

Creative Carbon Fiber I a II
   
Kvalitní samolepicí folie imitující uhlíkové vlákno.    
Fólie je vhodná pro designové úpravy palubních desek a automobilových doplňků.   
Lepidlo: akrylové, permanentní   
Interiérová životnost: 2 roky
   
 

3M DI-NOC™ Carbon
   
Litá PVC fólie s funkční úpravou comply o tloušťce 210 mic.
Lepidlo: permanentní  akrylové
Životnost:  exteriér 12 let
  interiér 5 let
Fólie 3M Di-Noc jsou určené k pokrývání všech typů povrchu, například stěnových krytin, ná-
bytku, pevně instalovaných předmětů, stropů, dveří, výtahů a podlah ve venkovních i vnitřních 
aplikacích. Fólie 3M™ Di-Noc™ jsou trvanlivé, rozměrově stálé, vinylové fólie, které byly vyvinuty 
speciálne jak pro venkovní, tak pro vnitřní výzdobu a renovace.
Barvy: černá (CA-421), hnědá (CA-424), bílá (CA-419)

Ritrama Carbon

Ritrama Carbon jsou polymericky měkčené lité vinylové fólie s efektem uhlíkových vláken.
Síla fólie: 152 µm
Barvy: černá nebo transparentní
Lepidlo: akrylátové permanentní lepidlo RI-ASP 33
Životnost: 5 let

typ provedení šíře role
v cm

cena v Kč
do 25 bm

cena v Kč
od 25 bm

Carbon Fiber I Silver 63 211,00 180,00
Carbon Fiber I Gun metal gray 63 239,00 203,00
Carbon Fiber II Silver 63 211,00 180,00
Carbon Fiber II Gun metal gray 63 211,00 203,00

provedení šíře role
v cm

cena v Kč
za m2

barvy 122 1 245,00   

provedení šíře role
v cm

cena za bm
do 30 bm

Ritrama Black Carbon 152 1 397,00
Ritrama Transparent Carbon 152 1 470,00
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Oracal 975

Litá PVC fólie. 
Síla fólie:  130 µm, šíře: 152 cm, návin: 50 bm 
Lepidlo: solventní polyakrylátové, repoziční permanentní, čiré
Životnost: 5 let 
Barvy:  000 transparentní, 010 bílá, 070 černá, 080 hnědá, 090 stříbrně šedá,
  091 zlatá, 093 antracit, 305 červená, 536 středně modrá

   

provedení šíře role
v cm

cena v Kč
za bm

barvy 152 1 890,00

I see 2 - Total Wrap Carbon Fiber 2D 

Jedinečné uhlíkové vlákno s hlubokým plastickým 3D vzorem. Plastický design je charakterizován 
perfektně rovnoběžnými linkami ve vzoru uhlíkového vlákna. Tato vrstva je vyvinuta pro vnější 
použití v automobilovém průmyslu na rovných nebo lehce zakřivených plochách.
Díky síle vrstvy 165 mikronů zůstává produkt vysoce flexibilní a vedle všeobecné grafiky jej lze 
aplikovat na celou kapotu vozidla, střechu a zavazadlový prostor.
Fólie je méně náchylná k trhání či lámání podél plastického vzorování.
Obsahuje technologii vzduchových kanálků, která umožňuje snadnou a rychlou aplikaci. Vrstva 
uhlíkového vlákna s životností 5 let je navržena se semipermanentním systémem lepivosti, který 
lze do jednoho roku snadno odstranit s minimálním zbytkem lepidla.

Životnost: 5 let
Lepidlo: čiré akrylové
Aplikační teplota: nad +10°C
Šíře role: 152 cm
Barvy: carbon – bílý, černý, červený, modrý, zlatý, stříbrný

provedení šíře role
v cm

cena za bm
do 30 bm

cena za bm
od 30 bm

barvy 152 1 214,00 1 034,00
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Polyurethanové fólie představují typ ochranných fólií. Fólie jsou vhodné na automobilové laky, 
ale i na jiné povrchy, které chcete ochránit před poškozením.

3M PU 8591 E

Polyurethanové fólie o tloušťce 360 µm s vysokou pevností a odolností proti přetržení, vhodné 
pro interiérové i exteriérové použití.
Síla: 360 µm
Barva: transparentní, návin: 33 bm

CarShell

Vysoce lesklá fólie vhodná k použití nejen na kapoty, ale i nárazníky, prahy, blatníky nebo zpětná 
zrcátka. Chrání vozidlo před vznikem koroze.
Barva: transparentní
Tloušťka fólie: 170 µm, tloušťka lepidla: 57 µm
Odolnost: proti UV - 100% do 10ti let, proti chemikáliím – excelentní
Aplikační teplota: - 10°C až + 100°C, rozměrová tažnost do roztržení fólie: až 370%
Životnost: 8 let

Polyurethanové fólie

označení šíře role
v cm

cena v Kč
za bm

3M PU 8591 E 61 1 135,00

označení šíře role
v cm

cena v Kč
za bm

Carshield 152,5 1 632,00   
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Šablonové fólie

Avery Signmask šedý
  
Monomericky měkčená PVC fólie s lehce odstranitelným akrylovým lepidlem.
Síla fólie: 80 µm, návin: 50 bm, šíře: 50, 123 cm, šíře 61,5 cm ze dvou kusů 
Fólie je vhodná na hladké povrchy - autoplachty, desky, apod.
   
   
 

Oramask 810
  
Měkčená monomerická PVC fólie, transparentní šedá.  
Síla fólie: 80 µm, návin fólie: 50 bm, lepidlo: polyakrylové, disperzní   
Fólie je vhodná pro nerovné povrchy, výrobu šablon, pro válečkování a nanášení barvy štětcem  
nebo sprejem.  Šíře 100 cm a 126 cm na objednávku, šíře 63 cm dodáváme ze 2 kusů.   

provedení šíře role
v cm

cena v Kč
do 1 role

cena v Kč
od 1 role

Signmask šedý
61,5 65,00   50,00   

123 130,00   100,00   

provedení šíře role
v cm

cena v Kč
do 1 role

cena v Kč
od 1 role

Oramask 810
50 46,00   41,00   

100 92,00   81,00   
126 116,00   102,00   
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Tabulové fólie jsou určené jako náhrada laku na školních tabulích ve školách, dětských pokojích, 
hernách, školicích místnostech, apod. 

Aplikace za mokra se nedoporučuje!  

Aslan C 60 - Zelená tabulová fólie
  
Tmavě zelená matná monomerická PVC fólie vhodná pro popis křídou.
Síla 160 µm, návin: 25 bm, šíře: 125 cm   
Lepidlo: akrylátové bez rozpouštědel, snadno snímatelné   
Exteriérová životnost: 2 roky   

Aslan C 61 - Černá tabulová fólie
  
Černá matná monomerická fólie vhodná pro popis křídou.
Síla 160 µm, návin: 25 bm, šíře: 125 cm
Lepidlo: akrylátové bez rozpouštědel, semi-permanentní 

Chalk Talk - Černá tabulová fólie

Černá fólie s výjimečným povrchem pro psaní a kreslení křídou, vhodná do domácností (lze 
umístit na ledničku či sádrokartonové stěny) nebo restaurací, kde nachází využití pro menu 
tabule. Očištění lze provést vlhkým ručníkem nebo houbou.
Šíře: 122 cm, síla: 150 µm
Lepidlo: repoziční, snímatelné

Aslan White Board WB 995 - Bílá tabulová fólie
  
Vysoce kvalitní bílá lesklá fólie určená pro popis fixami, které lze jednoduše smazat 
suchým hadříkem.
Síla: 130 µm, návin: 25 bm, šíře: 137 cm
Lepidlo: akrylové permanentní, tlakem aktivovatelné

Aslan FF 400 - Samolepicí fólie s kovovým povrchem

Samolepicí PE fólie s obsahem železa je určená pro výrobu magnetických nástěnek.   
Síla: 400 µm, návin: 12,5 bm, šíře: 101 cm
Lepidlo: akrylové permanentní, tlakem aktivovatelné

Prodej možný pouze po celých rolích. 

Tabulové fólie
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provedení šíře role
v cm

cena v Kč
do 1 role

cena v Kč
od 1 role

Aslan C 60 125 330,00 308,00
Aslan C 61 125 330,00 308,00
Chalk Talk 122 314,00 294,00
Aslan WB 995 137 656,00 629,00
Aslan FF 400 101 - 7 675,00 / role
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Oracal 638
  
Měkčená PVC fólie velice dobře přizpůsobivá podkaldové vrstvě.
Při aplikaci doporučujeme použití nízkoadhezních montážních pásek.
Povrch musí být před aplikací očišťěn od prachu, mastnot a dalších nečistot, které mohou snížit 
přilnavost materiálu.
Síla fólie: 80 µm,  návin: 50 bm
Lepidlo: polyakrylové, snadno snímatelné
Barevná škála: 55 matných odstínů

barva šíře role
v cm

cena v Kč
do 1 role

cena v Kč
od 1 role

černá, bílá,
transparentní

63 66,00 60,00
100 104,00 94,00
126 131,00 118,00

barvy
63 79,00 71,00

126 158,00 142,00

metalické barvy
63 83,00 74,00

126 165,00 149,00

Wall art dekorace
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Oracal 970 - Premium Wrapping Cast

Pro polepování velkých ploch na autech nebo úplnou změnu barvy aut.    
Repoziční lepidlo podstatně usnadňuje práci při aplikaci fólie na velké a složité povrchy a zajišťuje 
velmi dobrou bezezbytkovou odstranitelnost fólie i dlouhou dobu po aplikaci.   
Síla fólie: 100 µm, návin: 50 bm
Barevná škála: 96 barev  
Lepidlo: akrylové, repoziční polyakrylové solventní   
Exteriérová životnost:  bílá a černá: 10 let
    barvy: 8 let
    metalické barvy: 6 let   
Minimální aplikační teplota:  + 8 ºC.

Lepidlo Rapid Air je dostupné u vybraných odstínů. Nutno ověřit u barevných a metalických 
odstínů!

3M Scotchprint 1080

Samolepicí dvouvrstvá litá PVC fólie, určená pro celopolep aut.
 Spodní vrstva fólie je barevná, vrchní transparentní vrstva redukuje viditelnost škrábanců.
 Dvouvrstvá konstrukce fólie je důvodem její větší síly. Díky tomu se snadněji aplikuje a následně 
i odstraňuje.   
Síla fólie: 90 µm, návin: 22,9 bm
Barevná škála: standardní a metalické barvy
Lepidlo: šedé na bázi rozpouštědla, repoziční (Controltac), tlakem aktivované (Comply)

Wrappingové fólie

provedení šíře role
v cm

cena v Kč
do 1 role

cena v Kč
od 1 role

barvy 152 851,00 773,00
metalické barvy 152 947,00 861,00

provedení šíře role
v cm

cena v Kč
do 1 role

cena v Kč
od 1 role

Oracal 970 Wrapping
černá, bílá 152 526,00 435,00
barvy 152 558,00 461,00
metalické barvy 152 603,00 497,00

Oracal 970 Wrapping Rapid Air lepidlo
černá, bílá 152 551,00 455,00
barvy 152 584,00 483,00
metalické barvy 152 631,00 521,00
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Avery Supreme Wrapping Film

Dvouvrstvá wrappingová fólie Avery Supreme Wrapping Film v sobě kombinuje prvky zaručující 
odolnost a poutavý efekt zároveň. Obsahuje barevnou vrstvu, ale také průhlednou ochrannou 
vrstvu, díky čemuž poskytne vašemu vozu hladkou povrchovou úpravu téměř nerozeznatelnou 
od laku.
Fólie je velmi dobře přizpůsobivá a aplikovatelná i na 3D prolisy.
Síla fólie: 80 µm
Barevná škála: 33 barev 
Lepidlo: akrylové permamentní lepidlo s technologií Easy Apply RS umožňující snadnou
a rychlou aplikaci bez bublin  
Exteriérová životnost:  lesklé i matné barvy: až 12 let
    metalické barvy: 6 let  

Barevnou dostupnost je třeba ověřit u našich obchodních zástupců.

Avery Supreme Wrapping Film Textured

Dvouvrstvá wrappingová fólie Avery Supreme Wrapping Film Textured v sobě kombinuje prvky 
zaručující odolnost a poutavý efekt zároveň. Obsahuje barevnou vrstvu, ale také průhlednou 
ochrannou vrstvu, díky čemuž poskytne vašemu vozu hladkou povrchovou úpravu téměř nero-
zeznatelnou od laku.
Fólie je velmi dobře přizpůsobivá a aplikovatelná i na 3D prolisy.
Síla fólie: 87-107 µm
Lepidlo: akrylové permanentní s technologí Easy Apply RS, které umožňuje rychlou asnadnou 
aplikaci bez bublin
Barevná škála: 5 odstínů brushed, 2 odstíny carbon fibre
Životnost: 4 roky

provedení šíře role
v cm

cena v Kč
za bm

barvy lesklé/matné 152 545,00
metalické lesklé/matné 152 545,00
perleťové 152 545,00

provedení šíře role
v cm

cena v Kč
za bm

brushed 152 1 328,00
carbon fibre 152 1 328,00



strana 35

Montážní papíry a fólie bez podkladového papíru

Avery Conform Chrome

Vysoce lesklá chromová fólie se zrcadlovým efektem Avery Conform Chrome je ideálním doplň-
kem k fóliím Supreme Wrapping Film a Supreme Wrapping Film Textured.
Lepidlo: akrylové permamentní lepidlo s technologií Easy Apply RS umožňující snadnou a rych-
lou aplikaci bez bublin
Životnost: 3 roky

Avery Conform Chrome vyžaduje šetrné zacházení při práci a je bez záruky pro celopolepové 
aplikace.

Před objednáním se prosím informujte o dostupnosti materiálu.

Poli-Tape 122
   
Montážní papír se střední lepivostí, který je vhodný i pro přenášení malých i velkých písmen.  
Lepidlo: přírodní kaučukové, snímatelné   
Návin: 100 bm , základní šíře: 50,100 a 122 cm. Ostatní šíře na požádání.  
Přenašecí papír řežeme na šíře: 10, 20, 30, 40 a 61 cm.   

Poli-Tape 160
  
Montážní polypropylénová fólie pro suché i mokré lepení, výborná rozměrová stálost.   
Lepidlo: akrylové, vysoká přilnavost   
Síla materiálu: 110 µm   
Návin: 100 bm , základní šíře: 50,100 a 122 cm. Ostatní šíře na požádání.   
Přenašecí fólii řežeme na šíře: 10, 20, 30, 40 a 61 cm.   

Poli-Tape 190
  
Montážní HDPE fólie s vysokou lepivostí, je vhodná i pro přenášení malých písmen.   
Lepidlo: akrylové, vysoká přilnavost   
Síla materiálu: 90 µm   
Návin: 100 bm , základní šíře: 50,100 a 122 cm. Ostatní šíře na požádání.  
Přenašecí fólii řežeme na šíře: 10, 20, 30, 40 a 61 cm.   

   

Poli-Tape
122

Poli-Tape
160

Poli-Tape
190

cena v Kč/m2 27,00   30,00   35,00   
návin 100 bm 100 bm 100 bm 

provedení šíře role
v cm

cena v Kč
za bm

brushed 122 2 818,00
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LT 52

Papírová wall art přenoska.
Šíře: 50 cm, návin: 50 bm

LT 95

Transparentní polyetylénová aplikační fólie bez podkladového papíru s jemnou strukturou.
Lepidlo: polyakrylátové, odstranitelné s extra nízkou lepivostí
Šíře: 50 cm nebo 100 cm, návin 50 bm skladem. Šíře 122 cm na objednávku
Aplikační fólie je určena především pro interiérové dekorační fólie na stěny Oracal 638 - Wall Art.

Poli-Tape 165
  
Transparentní polypropylenová fólie vhodná pro suché i mokré aplikace.
Fólie je opatřená krycím čtverečkovaným papírem.
Prodej možný po běžných metrech.   
Návin: 50 bm
Lepidlo: akrylové s vysokou přilnavostí   

Poli-Tape 170
  
Transparentní polypropylenová fólie vhodná pro suché i mokré aplikace.
Fólie je opatřená krycím čtverečkovaným papírem.
Prodej možný po běžných metrech.   
Návin: 50 bm

Fólie je adekvátní náhradou za JAC LF 300.

  

šíře v cm návin v bm cena v Kč/role
LT 52 50  50  700,00   

LT 95
50

50
850,00 

100 1700,00

Montážní fólie s podkladovým papírem

návin
v bm

šíře role
v cm

cena v Kč
do 1 role

cena v Kč
od 1 role

50
50 38,00   34,00   

100 76,00   68,00   

návin
v bm

šíře role
v cm

cena v Kč
do 1 role

cena v Kč
od 1 role

50
50 40,00   36,00   

100 80,00   72,00   
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Plachtoviny

ORATAPE MT 80P

Univerzální aplikační fólie vhodná pro všechny plotrové fólie. Je vhodná pro aplikace s opakova-
ným použitím
aplikační fólie.
Lepidlo: modifikovaný solventní polyakryl
Návin: 50 bm
Síla: 100 µm

Bezdřevý, vysoce bílý opacitní kopírovací papír v roli. 
Hmotnost: 75 g 

Sio-Line
   
Vysoce kvalitní plachtovina Sio-Line s PES tkaninou a PVC vrstvou.
Je vhodná pro potisk sítotiskem, pro nanášení barvy válečkem i pro polepení bannerovou fólií. 
Návin role: 20 bm    
Široká barevná škála: 20 odstínů v řadě B 8000

provedení šíře role
v cm

gramáž
g/m2

cena v Kč
do 1 role

cena v Kč
od 1 role

B 8000 bílý
218 630 311,00   295,00   
250 630 356,00   338,00   

B 8000 barevný 250 630 356,00   338,00   

Výkresový papír

šíře role
v cm návin v m cena v Kč

za 1 roli
59,4 175,00   836,00   
91,4 100,00   735,00   

návin
v bm

šíře role
v cm

cena v Kč
do 1 role

cena v Kč
od 1 role

50
50 40,00   36,00   

100 80,00   72,00   
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Plachtoviny s očky

Banner Cut Optiban
   
Banner Cut Optiban je olemovaný transparent (oboustranná páska, prošití), se vsazenými  
ocelovými očky.    
Dostupné barvy: bílá, žlutá, modrá, červená    
Návin: 25 bm.
    
Banner Cut Dax Eco

Oboustranný transparent se zalisovanými kovovými očky.  
Dostupné barvy: bílá, žlutá, modrá, červená    
Návin 20 bm    
Lze objednat i v šíři 145 cm.

 

Na zakázku vyrobíme i banner jiných rozměrů, cena dohodou.

provedení šíře role
v cm

gramáž
g/m2

cena v Kč
do 1 role

cena v Kč
od 1 role

Banner Cut Optiban
bílý 100 440 249,00   220,00   

barvy 85 340 249,00   220,00   
Banner Cut Dax Eco 

bílý 97 680 338,00   310,00   
barvy 97 600 320,00   290,00   
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Pomůcky a příslušenství pro práci s plachtovinami

Postup při výrobě transparentu  
  
1/ uřízněte požadovaný rozměr transparentu včetně přídavku na lemy cca 2,5 cm na každé  
     straně  
2/ po obvodu transparentu nalepte Banner pásku a přeložte tak, aby vznikl zpevněný okraj  
3/ aplikujte grafiku  
4/ pomocí šablony naznačte otvory v rozích  
5/ raznicí vysekněte otvory v rozích a upevněte Banner klip  
6/ rozpočítejte umístění oček po obvodu a raznicí vysekejte otvory pro očka  
7/ připevněte očka  
8/ do bannerového klipu a oček navlékněte kovové kroužky  
9/ pomocí lanka nebo gumy upevněte banner k nosné konstrukci, plotu, sloupu apod.  

označení výrobku popis výrobku cena za kus

Očko plastové dvoudílné plastové očko, upevnění bez raznice 9,00   
Očko zinkové 10 žárzinkové očko, průměr 10 mm 2,00   
Očko zinkové 13 žárzinkové očko, průměr 13 mm 3,00   
Očko zinkové 19 žárzinkové očko, průměr 19 mm 6,50   
Očko mosazné 13 mosazné očko, průměr 13 mm 4,00   
Očko mosazné 20 mosazné očko, průměr 20 mm 6,70   
Raznice 13 mm Ruční raznice průměr 13 mm 870,00   
Handy press Páková raznice Handypress 3 750,00
Ruční kleště Ruční kleště na očka 11 mm 3 796,00   
Adaptéry Nástavec k raznici  - průměr 6,35 mm 1 500,00   

Nástavec k raznici  - průměr 8 mm 1 500,00   
Nástavec k raznici  - průměr 9,5 mm 1 500,00   
Nástavec k raznici  - průměr 11 mm 1 500,00   

Guma 6 mm bílá, silná guma pro napnutí transparentu *12,00   
Guma 8 mm černá, silná guma k napnutí transperentu *17,00   
Orabond 1395 3 cm x 50 bm pro přelepování okrajů 240,00   
Banner páska 9605 2,5 cm x 50 bm pro přelepování okrajů 550,00   

* cena za metr



st
ra

na
 4

0

Vzorníky

RAL vějíř 351,00   
Pantone vějíř 4 200,00   
Vzorníky plotrových fólií vějíř 300,00   



strana 41

Objednávky
Prodávající přijímá objednávky ústně, písemně - poštou, e-mailem a faxem. Tyto objednávky jsou 
vždy závazné.
Minimální odběrové množství:
1. U plotrových fólií je minimální odběrové množství 1 bm a další odběry jako násobky 1 bm.
V případech, kdy je minimální odběrové množství celé balení, je toho uvedeno v ceníku u kon-
krétní položky.
2. U archových materiálů je minimální odběrové množství 1 arch. V případech, kdy je minimální
odběrové množství celé balení, je toho uvedeno v ceníku u konkrétní položky.
3. U deskových materiálů je minimálníodběr 1 ks. V případě formátování na požadovaný rozměr
je vždy účtován odběr celé desky.
4. U materiálů pro digitální tisk je minimální odběrové množství vždy celé balení. V případech,
kdy je minimální odběrové množství menší než celé balení, je toto uvedeno v ceníku u konkrétní 
položky.




