
o Ceny netto.
o Opłata za zamówienie poniżej 500zł : 50 zł, poniżej 1000zł : 35zł.
o Do zamówienia doliczana będzie opłata dystrybucyjna  w wysokości 1% jego wartości.
o Ceny mogą ulec zmianie. Prosimy o ich potwierdzenie przed zamówieniem.

Strona 1

Cennik VisCom: 21.11.2016

Płyty wypełnieniowe (74) Do kopiowania i wydruków - specjalistyczne (31)
Laminaty HPL (83) Kartony graficzne i opakowaniowe (GC1 I SBS) (10)

Opis produktu Jednostka cena  kat. (waluta) Waluta cena  kat. PLN Waluta

Płyty akrylowe ekstrudowane (66)PLAZCRYL XTL, HI

Płyty akrylowe ekstrudowane (66)PLAZCRYL XTL, HI

Płyty akrylowe ekstrudowane (66)PLAZCRYL XTL, HIPLAZCRYL XT – Ekstrudowane (wytłaczane) płyty z PMMA. Jeden z najpopularniejszych materiałów stosowanych w reklamie oraz przemyśle: do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Dobrze znosi warunki atmosferyczne, jest odporny na promienie UV. Jako lżejszy i mniej kruchy jest stosowany zamiennie ze szkłem. Płyty mają dużą sztywność i bardzo gładką powierzchnię. PLAZCRYL HI - Wysokoudarowe, ekstrudowane (wytłaczane) płyty PMMA stosowane są tam, gdzie potrzebny jest materiał o wyższej odporności na udary mechaniczne (Plazcryl HI 50% – 67 kJ/m2 wg. Charpy’ego bez karbu). Akryl HI stosowany jest w reklamie, przemyśle i przy projektowaniu przestrzeni miejskiej, np. przeszklenia przystanków autobusowych, gabloty, kasetony reklamowe. Płyty HI są bezbarwne.350111 Plazcryl, XTL, wytłaczany, błysk, akryl,transparentny, 1.500mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 13,36 EUR 57,99 PLN

Płyty akrylowe ekstrudowane (66)PLAZCRYL XTL, HIPLAZCRYL XT – Ekstrudowane (wytłaczane) płyty z PMMA. Jeden z najpopularniejszych materiałów stosowanych w reklamie oraz przemyśle: do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Dobrze znosi warunki atmosferyczne, jest odporny na promienie UV. Jako lżejszy i mniej kruchy jest stosowany zamiennie ze szkłem. Płyty mają dużą sztywność i bardzo gładką powierzchnię. PLAZCRYL HI - Wysokoudarowe, ekstrudowane (wytłaczane) płyty PMMA stosowane są tam, gdzie potrzebny jest materiał o wyższej odporności na udary mechaniczne (Plazcryl HI 50% – 67 kJ/m2 wg. Charpy’ego bez karbu). Akryl HI stosowany jest w reklamie, przemyśle i przy projektowaniu przestrzeni miejskiej, np. przeszklenia przystanków autobusowych, gabloty, kasetony reklamowe. Płyty HI są bezbarwne.349563 Plazcryl, XTL, wytłaczany, błysk, akryl,transparentny, 1.800mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 14,18 EUR 61,54 PLN

Płyty akrylowe ekstrudowane (66)PLAZCRYL XTL, HIPLAZCRYL XT – Ekstrudowane (wytłaczane) płyty z PMMA. Jeden z najpopularniejszych materiałów stosowanych w reklamie oraz przemyśle: do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Dobrze znosi warunki atmosferyczne, jest odporny na promienie UV. Jako lżejszy i mniej kruchy jest stosowany zamiennie ze szkłem. Płyty mają dużą sztywność i bardzo gładką powierzchnię. PLAZCRYL HI - Wysokoudarowe, ekstrudowane (wytłaczane) płyty PMMA stosowane są tam, gdzie potrzebny jest materiał o wyższej odporności na udary mechaniczne (Plazcryl HI 50% – 67 kJ/m2 wg. Charpy’ego bez karbu). Akryl HI stosowany jest w reklamie, przemyśle i przy projektowaniu przestrzeni miejskiej, np. przeszklenia przystanków autobusowych, gabloty, kasetony reklamowe. Płyty HI są bezbarwne.349565 Plazcryl, XTL, wytłaczany, błysk, akryl,transparentny, 2mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 15,81 EUR 68,59 PLN

Płyty akrylowe ekstrudowane (66)PLAZCRYL XTL, HIPLAZCRYL XT – Ekstrudowane (wytłaczane) płyty z PMMA. Jeden z najpopularniejszych materiałów stosowanych w reklamie oraz przemyśle: do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Dobrze znosi warunki atmosferyczne, jest odporny na promienie UV. Jako lżejszy i mniej kruchy jest stosowany zamiennie ze szkłem. Płyty mają dużą sztywność i bardzo gładką powierzchnię. PLAZCRYL HI - Wysokoudarowe, ekstrudowane (wytłaczane) płyty PMMA stosowane są tam, gdzie potrzebny jest materiał o wyższej odporności na udary mechaniczne (Plazcryl HI 50% – 67 kJ/m2 wg. Charpy’ego bez karbu). Akryl HI stosowany jest w reklamie, przemyśle i przy projektowaniu przestrzeni miejskiej, np. przeszklenia przystanków autobusowych, gabloty, kasetony reklamowe. Płyty HI są bezbarwne.349567 Plazcryl, XTL, wytłaczany, błysk, akryl,transparentny, 3mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 23,50 EUR 101,97 PLN

Płyty akrylowe ekstrudowane (66)PLAZCRYL XTL, HIPLAZCRYL XT – Ekstrudowane (wytłaczane) płyty z PMMA. Jeden z najpopularniejszych materiałów stosowanych w reklamie oraz przemyśle: do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Dobrze znosi warunki atmosferyczne, jest odporny na promienie UV. Jako lżejszy i mniej kruchy jest stosowany zamiennie ze szkłem. Płyty mają dużą sztywność i bardzo gładką powierzchnię. PLAZCRYL HI - Wysokoudarowe, ekstrudowane (wytłaczane) płyty PMMA stosowane są tam, gdzie potrzebny jest materiał o wyższej odporności na udary mechaniczne (Plazcryl HI 50% – 67 kJ/m2 wg. Charpy’ego bez karbu). Akryl HI stosowany jest w reklamie, przemyśle i przy projektowaniu przestrzeni miejskiej, np. przeszklenia przystanków autobusowych, gabloty, kasetony reklamowe. Płyty HI są bezbarwne.349569 Plazcryl, XTL, wytłaczany, błysk, akryl,transparentny, 4mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 31,59 EUR 137,11 PLN

Płyty akrylowe ekstrudowane (66)PLAZCRYL XTL, HIPLAZCRYL XT – Ekstrudowane (wytłaczane) płyty z PMMA. Jeden z najpopularniejszych materiałów stosowanych w reklamie oraz przemyśle: do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Dobrze znosi warunki atmosferyczne, jest odporny na promienie UV. Jako lżejszy i mniej kruchy jest stosowany zamiennie ze szkłem. Płyty mają dużą sztywność i bardzo gładką powierzchnię. PLAZCRYL HI - Wysokoudarowe, ekstrudowane (wytłaczane) płyty PMMA stosowane są tam, gdzie potrzebny jest materiał o wyższej odporności na udary mechaniczne (Plazcryl HI 50% – 67 kJ/m2 wg. Charpy’ego bez karbu). Akryl HI stosowany jest w reklamie, przemyśle i przy projektowaniu przestrzeni miejskiej, np. przeszklenia przystanków autobusowych, gabloty, kasetony reklamowe. Płyty HI są bezbarwne.349571 Plazcryl, XTL, wytłaczany, błysk, akryl,transparentny, 5mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 38,48 EUR 167,00 PLN

Płyty akrylowe ekstrudowane (66)PLAZCRYL XTL, HIPLAZCRYL XT – Ekstrudowane (wytłaczane) płyty z PMMA. Jeden z najpopularniejszych materiałów stosowanych w reklamie oraz przemyśle: do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Dobrze znosi warunki atmosferyczne, jest odporny na promienie UV. Jako lżejszy i mniej kruchy jest stosowany zamiennie ze szkłem. Płyty mają dużą sztywność i bardzo gładką powierzchnię. PLAZCRYL HI - Wysokoudarowe, ekstrudowane (wytłaczane) płyty PMMA stosowane są tam, gdzie potrzebny jest materiał o wyższej odporności na udary mechaniczne (Plazcryl HI 50% – 67 kJ/m2 wg. Charpy’ego bez karbu). Akryl HI stosowany jest w reklamie, przemyśle i przy projektowaniu przestrzeni miejskiej, np. przeszklenia przystanków autobusowych, gabloty, kasetony reklamowe. Płyty HI są bezbarwne.349573 Plazcryl, XTL, wytłaczany, błysk, akryl,transparentny, 6mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 46,17 EUR 200,37 PLN

Płyty akrylowe ekstrudowane (66)PLAZCRYL XTL, HIPLAZCRYL XT – Ekstrudowane (wytłaczane) płyty z PMMA. Jeden z najpopularniejszych materiałów stosowanych w reklamie oraz przemyśle: do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Dobrze znosi warunki atmosferyczne, jest odporny na promienie UV. Jako lżejszy i mniej kruchy jest stosowany zamiennie ze szkłem. Płyty mają dużą sztywność i bardzo gładką powierzchnię. PLAZCRYL HI - Wysokoudarowe, ekstrudowane (wytłaczane) płyty PMMA stosowane są tam, gdzie potrzebny jest materiał o wyższej odporności na udary mechaniczne (Plazcryl HI 50% – 67 kJ/m2 wg. Charpy’ego bez karbu). Akryl HI stosowany jest w reklamie, przemyśle i przy projektowaniu przestrzeni miejskiej, np. przeszklenia przystanków autobusowych, gabloty, kasetony reklamowe. Płyty HI są bezbarwne.349575 Plazcryl, XTL, wytłaczany, błysk, akryl,transparentny, 8mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 63,60 EUR 276,02 PLN

Płyty akrylowe ekstrudowane (66)PLAZCRYL XTL, HIPLAZCRYL XT – Ekstrudowane (wytłaczane) płyty z PMMA. Jeden z najpopularniejszych materiałów stosowanych w reklamie oraz przemyśle: do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Dobrze znosi warunki atmosferyczne, jest odporny na promienie UV. Jako lżejszy i mniej kruchy jest stosowany zamiennie ze szkłem. Płyty mają dużą sztywność i bardzo gładką powierzchnię. PLAZCRYL HI - Wysokoudarowe, ekstrudowane (wytłaczane) płyty PMMA stosowane są tam, gdzie potrzebny jest materiał o wyższej odporności na udary mechaniczne (Plazcryl HI 50% – 67 kJ/m2 wg. Charpy’ego bez karbu). Akryl HI stosowany jest w reklamie, przemyśle i przy projektowaniu przestrzeni miejskiej, np. przeszklenia przystanków autobusowych, gabloty, kasetony reklamowe. Płyty HI są bezbarwne.351478 Plazcryl, XTL, wytłaczany, błysk, akryl,transparentny, 8mm, 1525mm x 2050mm 1 M2 63,60 EUR 276,02 PLN

Płyty akrylowe ekstrudowane (66)PLAZCRYL XTL, HIPLAZCRYL XT – Ekstrudowane (wytłaczane) płyty z PMMA. Jeden z najpopularniejszych materiałów stosowanych w reklamie oraz przemyśle: do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Dobrze znosi warunki atmosferyczne, jest odporny na promienie UV. Jako lżejszy i mniej kruchy jest stosowany zamiennie ze szkłem. Płyty mają dużą sztywność i bardzo gładką powierzchnię. PLAZCRYL HI - Wysokoudarowe, ekstrudowane (wytłaczane) płyty PMMA stosowane są tam, gdzie potrzebny jest materiał o wyższej odporności na udary mechaniczne (Plazcryl HI 50% – 67 kJ/m2 wg. Charpy’ego bez karbu). Akryl HI stosowany jest w reklamie, przemyśle i przy projektowaniu przestrzeni miejskiej, np. przeszklenia przystanków autobusowych, gabloty, kasetony reklamowe. Płyty HI są bezbarwne.349577 Plazcryl, XTL, wytłaczany, błysk, akryl,transparentny, 10mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 79,39 EUR 344,57 PLN

Płyty akrylowe ekstrudowane (66)PLAZCRYL XTL, HIPLAZCRYL XT – Ekstrudowane (wytłaczane) płyty z PMMA. Jeden z najpopularniejszych materiałów stosowanych w reklamie oraz przemyśle: do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Dobrze znosi warunki atmosferyczne, jest odporny na promienie UV. Jako lżejszy i mniej kruchy jest stosowany zamiennie ze szkłem. Płyty mają dużą sztywność i bardzo gładką powierzchnię. PLAZCRYL HI - Wysokoudarowe, ekstrudowane (wytłaczane) płyty PMMA stosowane są tam, gdzie potrzebny jest materiał o wyższej odporności na udary mechaniczne (Plazcryl HI 50% – 67 kJ/m2 wg. Charpy’ego bez karbu). Akryl HI stosowany jest w reklamie, przemyśle i przy projektowaniu przestrzeni miejskiej, np. przeszklenia przystanków autobusowych, gabloty, kasetony reklamowe. Płyty HI są bezbarwne.449605 Plazcryl, XTL, wytłaczany, błysk, akryl,transparentny, 10mm, 1525mm x 2050mm 1 M2 79,39 EUR 344,57 PLN

Płyty akrylowe ekstrudowane (66)PLAZCRYL XTL, HIPLAZCRYL XT – Ekstrudowane (wytłaczane) płyty z PMMA. Jeden z najpopularniejszych materiałów stosowanych w reklamie oraz przemyśle: do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Dobrze znosi warunki atmosferyczne, jest odporny na promienie UV. Jako lżejszy i mniej kruchy jest stosowany zamiennie ze szkłem. Płyty mają dużą sztywność i bardzo gładką powierzchnię. PLAZCRYL HI - Wysokoudarowe, ekstrudowane (wytłaczane) płyty PMMA stosowane są tam, gdzie potrzebny jest materiał o wyższej odporności na udary mechaniczne (Plazcryl HI 50% – 67 kJ/m2 wg. Charpy’ego bez karbu). Akryl HI stosowany jest w reklamie, przemyśle i przy projektowaniu przestrzeni miejskiej, np. przeszklenia przystanków autobusowych, gabloty, kasetony reklamowe. Płyty HI są bezbarwne.351061 Plazcryl, XTL, wytłaczany, błysk, akryl,transparentny, 12mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 95,18 EUR 413,10 PLN

Płyty akrylowe ekstrudowane (66)PLAZCRYL XTL, HIPLAZCRYL XT – Ekstrudowane (wytłaczane) płyty z PMMA. Jeden z najpopularniejszych materiałów stosowanych w reklamie oraz przemyśle: do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Dobrze znosi warunki atmosferyczne, jest odporny na promienie UV. Jako lżejszy i mniej kruchy jest stosowany zamiennie ze szkłem. Płyty mają dużą sztywność i bardzo gładką powierzchnię. PLAZCRYL HI - Wysokoudarowe, ekstrudowane (wytłaczane) płyty PMMA stosowane są tam, gdzie potrzebny jest materiał o wyższej odporności na udary mechaniczne (Plazcryl HI 50% – 67 kJ/m2 wg. Charpy’ego bez karbu). Akryl HI stosowany jest w reklamie, przemyśle i przy projektowaniu przestrzeni miejskiej, np. przeszklenia przystanków autobusowych, gabloty, kasetony reklamowe. Płyty HI są bezbarwne.351201 Plazcryl, XTL, wytłaczany, błysk, akryl,transparentny, 12mm, 1525mm x 2050mm 1 M2 95,18 EUR 413,10 PLN

Płyty akrylowe ekstrudowane (66)PLAZCRYL XTL, HIPLAZCRYL XT – Ekstrudowane (wytłaczane) płyty z PMMA. Jeden z najpopularniejszych materiałów stosowanych w reklamie oraz przemyśle: do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Dobrze znosi warunki atmosferyczne, jest odporny na promienie UV. Jako lżejszy i mniej kruchy jest stosowany zamiennie ze szkłem. Płyty mają dużą sztywność i bardzo gładką powierzchnię. PLAZCRYL HI - Wysokoudarowe, ekstrudowane (wytłaczane) płyty PMMA stosowane są tam, gdzie potrzebny jest materiał o wyższej odporności na udary mechaniczne (Plazcryl HI 50% – 67 kJ/m2 wg. Charpy’ego bez karbu). Akryl HI stosowany jest w reklamie, przemyśle i przy projektowaniu przestrzeni miejskiej, np. przeszklenia przystanków autobusowych, gabloty, kasetony reklamowe. Płyty HI są bezbarwne.351062 Plazcryl, XTL, wytłaczany, błysk, akryl,transparentny, 15mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 131,80 EUR 572,00 PLN

Płyty akrylowe ekstrudowane (66)PLAZCRYL XTL, HIPLAZCRYL XT – Ekstrudowane (wytłaczane) płyty z PMMA. Jeden z najpopularniejszych materiałów stosowanych w reklamie oraz przemyśle: do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Dobrze znosi warunki atmosferyczne, jest odporny na promienie UV. Jako lżejszy i mniej kruchy jest stosowany zamiennie ze szkłem. Płyty mają dużą sztywność i bardzo gładką powierzchnię. PLAZCRYL HI - Wysokoudarowe, ekstrudowane (wytłaczane) płyty PMMA stosowane są tam, gdzie potrzebny jest materiał o wyższej odporności na udary mechaniczne (Plazcryl HI 50% – 67 kJ/m2 wg. Charpy’ego bez karbu). Akryl HI stosowany jest w reklamie, przemyśle i przy projektowaniu przestrzeni miejskiej, np. przeszklenia przystanków autobusowych, gabloty, kasetony reklamowe. Płyty HI są bezbarwne.351203 Plazcryl, XTL, wytłaczany, błysk, akryl,transparentny, 15mm, 1525mm x 2050mm 1 M2 131,80 EUR 572,00 PLN

Płyty akrylowe ekstrudowane (66)PLAZCRYL XTL, HIPLAZCRYL XT – Ekstrudowane (wytłaczane) płyty z PMMA. Jeden z najpopularniejszych materiałów stosowanych w reklamie oraz przemyśle: do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Dobrze znosi warunki atmosferyczne, jest odporny na promienie UV. Jako lżejszy i mniej kruchy jest stosowany zamiennie ze szkłem. Płyty mają dużą sztywność i bardzo gładką powierzchnię. PLAZCRYL HI - Wysokoudarowe, ekstrudowane (wytłaczane) płyty PMMA stosowane są tam, gdzie potrzebny jest materiał o wyższej odporności na udary mechaniczne (Plazcryl HI 50% – 67 kJ/m2 wg. Charpy’ego bez karbu). Akryl HI stosowany jest w reklamie, przemyśle i przy projektowaniu przestrzeni miejskiej, np. przeszklenia przystanków autobusowych, gabloty, kasetony reklamowe. Płyty HI są bezbarwne.351397 Plazcryl, XTL, wytłaczany, błysk, akryl,transparentny, 20mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 174,53 EUR 757,47 PLN

Płyty akrylowe ekstrudowane (66)PLAZCRYL XTL, HIPLAZCRYL XT – Ekstrudowane (wytłaczane) płyty z PMMA. Jeden z najpopularniejszych materiałów stosowanych w reklamie oraz przemyśle: do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Dobrze znosi warunki atmosferyczne, jest odporny na promienie UV. Jako lżejszy i mniej kruchy jest stosowany zamiennie ze szkłem. Płyty mają dużą sztywność i bardzo gładką powierzchnię. PLAZCRYL HI - Wysokoudarowe, ekstrudowane (wytłaczane) płyty PMMA stosowane są tam, gdzie potrzebny jest materiał o wyższej odporności na udary mechaniczne (Plazcryl HI 50% – 67 kJ/m2 wg. Charpy’ego bez karbu). Akryl HI stosowany jest w reklamie, przemyśle i przy projektowaniu przestrzeni miejskiej, np. przeszklenia przystanków autobusowych, gabloty, kasetony reklamowe. Płyty HI są bezbarwne.351479 Plazcryl, XTL, wytłaczany, błysk, akryl,transparentny, 20mm, 1525mm x 2050mm 1 M2 174,53 EUR 757,47 PLN

Płyty akrylowe ekstrudowane (66)PLAZCRYL XTL, HIPLAZCRYL XT – Ekstrudowane (wytłaczane) płyty z PMMA. Jeden z najpopularniejszych materiałów stosowanych w reklamie oraz przemyśle: do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Dobrze znosi warunki atmosferyczne, jest odporny na promienie UV. Jako lżejszy i mniej kruchy jest stosowany zamiennie ze szkłem. Płyty mają dużą sztywność i bardzo gładką powierzchnię. PLAZCRYL HI - Wysokoudarowe, ekstrudowane (wytłaczane) płyty PMMA stosowane są tam, gdzie potrzebny jest materiał o wyższej odporności na udary mechaniczne (Plazcryl HI 50% – 67 kJ/m2 wg. Charpy’ego bez karbu). Akryl HI stosowany jest w reklamie, przemyśle i przy projektowaniu przestrzeni miejskiej, np. przeszklenia przystanków autobusowych, gabloty, kasetony reklamowe. Płyty HI są bezbarwne.349579 Plazcryl, XTL, wytłaczany, błysk, akryl,mleczny, 2mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 16,55 EUR 71,81 PLN

Płyty akrylowe ekstrudowane (66)PLAZCRYL XTL, HIPLAZCRYL XT – Ekstrudowane (wytłaczane) płyty z PMMA. Jeden z najpopularniejszych materiałów stosowanych w reklamie oraz przemyśle: do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Dobrze znosi warunki atmosferyczne, jest odporny na promienie UV. Jako lżejszy i mniej kruchy jest stosowany zamiennie ze szkłem. Płyty mają dużą sztywność i bardzo gładką powierzchnię. PLAZCRYL HI - Wysokoudarowe, ekstrudowane (wytłaczane) płyty PMMA stosowane są tam, gdzie potrzebny jest materiał o wyższej odporności na udary mechaniczne (Plazcryl HI 50% – 67 kJ/m2 wg. Charpy’ego bez karbu). Akryl HI stosowany jest w reklamie, przemyśle i przy projektowaniu przestrzeni miejskiej, np. przeszklenia przystanków autobusowych, gabloty, kasetony reklamowe. Płyty HI są bezbarwne.349645 Plazcryl, XTL, wytłaczany, błysk, akryl,mleczny, 2916g, 2.500mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 20,79 EUR 90,23 PLN

Płyty akrylowe ekstrudowane (66)PLAZCRYL XTL, HIPLAZCRYL XT – Ekstrudowane (wytłaczane) płyty z PMMA. Jeden z najpopularniejszych materiałów stosowanych w reklamie oraz przemyśle: do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Dobrze znosi warunki atmosferyczne, jest odporny na promienie UV. Jako lżejszy i mniej kruchy jest stosowany zamiennie ze szkłem. Płyty mają dużą sztywność i bardzo gładką powierzchnię. PLAZCRYL HI - Wysokoudarowe, ekstrudowane (wytłaczane) płyty PMMA stosowane są tam, gdzie potrzebny jest materiał o wyższej odporności na udary mechaniczne (Plazcryl HI 50% – 67 kJ/m2 wg. Charpy’ego bez karbu). Akryl HI stosowany jest w reklamie, przemyśle i przy projektowaniu przestrzeni miejskiej, np. przeszklenia przystanków autobusowych, gabloty, kasetony reklamowe. Płyty HI są bezbarwne.349581 Plazcryl, XTL, wytłaczany, błysk, akryl,mleczny, 3mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 24,61 EUR 106,79 PLN

Płyty akrylowe ekstrudowane (66)PLAZCRYL XTL, HIPLAZCRYL XT – Ekstrudowane (wytłaczane) płyty z PMMA. Jeden z najpopularniejszych materiałów stosowanych w reklamie oraz przemyśle: do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Dobrze znosi warunki atmosferyczne, jest odporny na promienie UV. Jako lżejszy i mniej kruchy jest stosowany zamiennie ze szkłem. Płyty mają dużą sztywność i bardzo gładką powierzchnię. PLAZCRYL HI - Wysokoudarowe, ekstrudowane (wytłaczane) płyty PMMA stosowane są tam, gdzie potrzebny jest materiał o wyższej odporności na udary mechaniczne (Plazcryl HI 50% – 67 kJ/m2 wg. Charpy’ego bez karbu). Akryl HI stosowany jest w reklamie, przemyśle i przy projektowaniu przestrzeni miejskiej, np. przeszklenia przystanków autobusowych, gabloty, kasetony reklamowe. Płyty HI są bezbarwne.349583 Plazcryl, XTL, wytłaczany, błysk, akryl,mleczny, 4mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 33,10 EUR 143,66 PLN

Płyty akrylowe ekstrudowane (66)PLAZCRYL XTL, HIPLAZCRYL XT – Ekstrudowane (wytłaczane) płyty z PMMA. Jeden z najpopularniejszych materiałów stosowanych w reklamie oraz przemyśle: do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Dobrze znosi warunki atmosferyczne, jest odporny na promienie UV. Jako lżejszy i mniej kruchy jest stosowany zamiennie ze szkłem. Płyty mają dużą sztywność i bardzo gładką powierzchnię. PLAZCRYL HI - Wysokoudarowe, ekstrudowane (wytłaczane) płyty PMMA stosowane są tam, gdzie potrzebny jest materiał o wyższej odporności na udary mechaniczne (Plazcryl HI 50% – 67 kJ/m2 wg. Charpy’ego bez karbu). Akryl HI stosowany jest w reklamie, przemyśle i przy projektowaniu przestrzeni miejskiej, np. przeszklenia przystanków autobusowych, gabloty, kasetony reklamowe. Płyty HI są bezbarwne.349585 Plazcryl, XTL, wytłaczany, błysk, akryl,mleczny, 5mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 40,32 EUR 174,99 PLN

Płyty akrylowe ekstrudowane (66)PLAZCRYL XTL, HIPLAZCRYL XT – Ekstrudowane (wytłaczane) płyty z PMMA. Jeden z najpopularniejszych materiałów stosowanych w reklamie oraz przemyśle: do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Dobrze znosi warunki atmosferyczne, jest odporny na promienie UV. Jako lżejszy i mniej kruchy jest stosowany zamiennie ze szkłem. Płyty mają dużą sztywność i bardzo gładką powierzchnię. PLAZCRYL HI - Wysokoudarowe, ekstrudowane (wytłaczane) płyty PMMA stosowane są tam, gdzie potrzebny jest materiał o wyższej odporności na udary mechaniczne (Plazcryl HI 50% – 67 kJ/m2 wg. Charpy’ego bez karbu). Akryl HI stosowany jest w reklamie, przemyśle i przy projektowaniu przestrzeni miejskiej, np. przeszklenia przystanków autobusowych, gabloty, kasetony reklamowe. Płyty HI są bezbarwne.349555 Plazcryl, HI, wytłaczany, błysk, akryl,transparentny, 2142g, 2mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 19,82 EUR 86,03 PLN

Płyty akrylowe ekstrudowane (66)PLAZCRYL XTL, HIPLAZCRYL XT – Ekstrudowane (wytłaczane) płyty z PMMA. Jeden z najpopularniejszych materiałów stosowanych w reklamie oraz przemyśle: do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Dobrze znosi warunki atmosferyczne, jest odporny na promienie UV. Jako lżejszy i mniej kruchy jest stosowany zamiennie ze szkłem. Płyty mają dużą sztywność i bardzo gładką powierzchnię. PLAZCRYL HI - Wysokoudarowe, ekstrudowane (wytłaczane) płyty PMMA stosowane są tam, gdzie potrzebny jest materiał o wyższej odporności na udary mechaniczne (Plazcryl HI 50% – 67 kJ/m2 wg. Charpy’ego bez karbu). Akryl HI stosowany jest w reklamie, przemyśle i przy projektowaniu przestrzeni miejskiej, np. przeszklenia przystanków autobusowych, gabloty, kasetony reklamowe. Płyty HI są bezbarwne.349557 Plazcryl, HI, wytłaczany, błysk, akryl,transparentny, 3213g, 3mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 29,73 EUR 129,05 PLN

Płyty akrylowe ekstrudowane (66)AKRYLON XT, HI

Płyty akrylowe ekstrudowane (66)AKRYLON XT, HI

Płyty akrylowe ekstrudowane (66)AKRYLON XT, HIEkstrudowane (wytłaczane) płyty z PMMA. Jeden z najpopularniejszych materiałów stosowanych w reklamie oraz przemyśle do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Dobrze znosi warunki atmosferyczne, jest odporny na promienie UV. Jako lżejszy i mniej kruchy jest stosowany zamiennie ze szkłem. Płyty mają dużą sztywność i bardzo gładką powierzchnię. AKRYLON HI 630 Wysokoudarowe, ekstrudowane (wytłaczane) płyty PMMA stosowane są tam, gdzie potrzebny jest materiał o wyższejodporności na udary mechaniczne (Akrylon HI 630 – 25 kJ/m2 wg. Charpy’ego bez karbu). Akryl HI stosowany jest w reklamie, przemyśle i przy projektowaniu przestrzeni miejskiej, np. przeszklenia przystanków autobusowych, gabloty, kasetony reklamowe. Płyty HI są bezbarwne.431911 Akrylon, XT, wytłaczany, błysk, akryl,transparentny, 1.500mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 13,51 EUR 58,63 PLN

Płyty akrylowe ekstrudowane (66)AKRYLON XT, HIEkstrudowane (wytłaczane) płyty z PMMA. Jeden z najpopularniejszych materiałów stosowanych w reklamie oraz przemyśle do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Dobrze znosi warunki atmosferyczne, jest odporny na promienie UV. Jako lżejszy i mniej kruchy jest stosowany zamiennie ze szkłem. Płyty mają dużą sztywność i bardzo gładką powierzchnię. AKRYLON HI 630 Wysokoudarowe, ekstrudowane (wytłaczane) płyty PMMA stosowane są tam, gdzie potrzebny jest materiał o wyższejodporności na udary mechaniczne (Akrylon HI 630 – 25 kJ/m2 wg. Charpy’ego bez karbu). Akryl HI stosowany jest w reklamie, przemyśle i przy projektowaniu przestrzeni miejskiej, np. przeszklenia przystanków autobusowych, gabloty, kasetony reklamowe. Płyty HI są bezbarwne.351633 1 M2 14,08 EUR 61,10 PLN

Płyty akrylowe ekstrudowane (66)AKRYLON XT, HIEkstrudowane (wytłaczane) płyty z PMMA. Jeden z najpopularniejszych materiałów stosowanych w reklamie oraz przemyśle do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Dobrze znosi warunki atmosferyczne, jest odporny na promienie UV. Jako lżejszy i mniej kruchy jest stosowany zamiennie ze szkłem. Płyty mają dużą sztywność i bardzo gładką powierzchnię. AKRYLON HI 630 Wysokoudarowe, ekstrudowane (wytłaczane) płyty PMMA stosowane są tam, gdzie potrzebny jest materiał o wyższejodporności na udary mechaniczne (Akrylon HI 630 – 25 kJ/m2 wg. Charpy’ego bez karbu). Akryl HI stosowany jest w reklamie, przemyśle i przy projektowaniu przestrzeni miejskiej, np. przeszklenia przystanków autobusowych, gabloty, kasetony reklamowe. Płyty HI są bezbarwne.351634 Akrylon, XT, wytłaczany, błysk, akryl,transparentny, 2380g, 2mm, 2050mm x 3050mm, pal. 70 sztuk 1 M2 15,64 EUR 67,86 PLN

Płyty akrylowe ekstrudowane (66)AKRYLON XT, HIEkstrudowane (wytłaczane) płyty z PMMA. Jeden z najpopularniejszych materiałów stosowanych w reklamie oraz przemyśle do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Dobrze znosi warunki atmosferyczne, jest odporny na promienie UV. Jako lżejszy i mniej kruchy jest stosowany zamiennie ze szkłem. Płyty mają dużą sztywność i bardzo gładką powierzchnię. AKRYLON HI 630 Wysokoudarowe, ekstrudowane (wytłaczane) płyty PMMA stosowane są tam, gdzie potrzebny jest materiał o wyższejodporności na udary mechaniczne (Akrylon HI 630 – 25 kJ/m2 wg. Charpy’ego bez karbu). Akryl HI stosowany jest w reklamie, przemyśle i przy projektowaniu przestrzeni miejskiej, np. przeszklenia przystanków autobusowych, gabloty, kasetony reklamowe. Płyty HI są bezbarwne.351635 1 M2 19,55 EUR 84,84 PLN

Płyty akrylowe ekstrudowane (66)AKRYLON XT, HIEkstrudowane (wytłaczane) płyty z PMMA. Jeden z najpopularniejszych materiałów stosowanych w reklamie oraz przemyśle do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Dobrze znosi warunki atmosferyczne, jest odporny na promienie UV. Jako lżejszy i mniej kruchy jest stosowany zamiennie ze szkłem. Płyty mają dużą sztywność i bardzo gładką powierzchnię. AKRYLON HI 630 Wysokoudarowe, ekstrudowane (wytłaczane) płyty PMMA stosowane są tam, gdzie potrzebny jest materiał o wyższejodporności na udary mechaniczne (Akrylon HI 630 – 25 kJ/m2 wg. Charpy’ego bez karbu). Akryl HI stosowany jest w reklamie, przemyśle i przy projektowaniu przestrzeni miejskiej, np. przeszklenia przystanków autobusowych, gabloty, kasetony reklamowe. Płyty HI są bezbarwne.515237 Akrylon, XT, wytłaczany, błysk, akryl, transparentny, 3332g, 2.8mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 21,91 EUR 95,09 PLN

Płyty akrylowe ekstrudowane (66) Płyty HDPE (84)
Płyty akrylowe wylewane (68) Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)
Płyty SAN UV (67) Folie i laminaty specjalne - solwent, UV, latex (89)
PCW spienione (60) Banery - solwent, UV, latex (90)
PCW twarde (61) MEDIA POS - solwent, UV, latex (91)
PCW folie twarde S - Print  (59) Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)
Papiery syntetyczne (13) Tekstylia - solwent, UV, latex (94)
Folie syntetyczne Eplak (14) Wydruki wielkoformatowe tusze wodne (75)
Folie polipropylenowe – Priplak (95) Rolki do kopiarek (33)
Polipropylen komorowy (72) Folie sitodrukowe  (78)
Płyty piankowo - kartonowe (63) Folie ploterowe  (79)
Folie i płyty poliestrowe  (69) Folie ploterowe Premium (80)
Poliwęglan lity (70) Folie ploterowe Premium 3M (96)
Polistyreny + XPS (65) Folie specjalne (81)
Materiały pomocnicze (rakle, kleje, noże...) (82) Taśmy samoprzylepne 3M (97)
Płyty kompozytowe Al./PE/Al. (64) Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)
Poliwęglan komorowy (71) Koperty specjalistyczne (35)
Akcesoria do PC (58) Art. higieniczne (45)
Kartony graficzne i opakowaniowe (GC1 I SBS) (10) Digital - papiery (87)
PCW dachowe + akcesoria (73) Digital - specjalistyczne (88)
Kurtyny z tworzyw i akcesoria (86) Papiery dwustronnie powlekane (01)

Kod 
produktu

Płyty akrylowe ekstrudowane (66)

PLAZCRYL XT – Ekstrudowane (wytłaczane) płyty z PMMA. Jeden z najpopularniejszych materiałów stosowanych w reklamie oraz przemyśle: do zastosowań wewnętrznych i 
zewnętrznych. Dobrze znosi warunki atmosferyczne, jest odporny na promienie UV. Jako lżejszy i mniej kruchy jest stosowany zamiennie ze szkłem. Płyty mają dużą sztywność i bardzo 

gładką powierzchnię. PLAZCRYL HI - Wysokoudarowe, ekstrudowane (wytłaczane) płyty PMMA stosowane są tam, gdzie potrzebny jest materiał o wyższej odporności na udary 
mechaniczne (Plazcryl HI 50% – 67 kJ/m2 wg. Charpy’ego bez karbu). Akryl HI stosowany jest w reklamie, przemyśle i przy projektowaniu przestrzeni miejskiej, np. przeszklenia 

przystanków autobusowych, gabloty, kasetony reklamowe. Płyty HI są bezbarwne.

Ekstrudowane (wytłaczane) płyty z PMMA. Jeden z najpopularniejszych materiałów stosowanych w reklamie oraz przemyśle do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Dobrze znosi 
warunki atmosferyczne, jest odporny na promienie UV. Jako lżejszy i mniej kruchy jest stosowany zamiennie ze szkłem. Płyty mają dużą sztywność i bardzo gładką powierzchnię. 

AKRYLON HI 630 Wysokoudarowe, ekstrudowane (wytłaczane) płyty PMMA stosowane są tam, gdzie potrzebny jest materiał o wyższejodporności na udary mechaniczne (Akrylon HI 
630 – 25 kJ/m2 wg. Charpy’ego bez karbu). Akryl HI stosowany jest w reklamie, przemyśle i przy projektowaniu przestrzeni miejskiej, np. przeszklenia przystanków autobusowych, 

gabloty, kasetony reklamowe. Płyty HI są bezbarwne.

Akrylon, XT, wytłaczany, błysk, akryl,transparentny, 2142g, 1.800mm, 2050mm x 3050mm, pal. 75 
sztuk

Akrylon, XT, wytłaczany, błysk, akryl,transparentny, 2975g, 2.500mm, 2050mm x 3050mm, pal. 60 
sztuk
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o Ceny netto.
o Opłata za zamówienie poniżej 500zł : 50 zł, poniżej 1000zł : 35zł.
o Do zamówienia doliczana będzie opłata dystrybucyjna  w wysokości 1% jego wartości.
o Ceny mogą ulec zmianie. Prosimy o ich potwierdzenie przed zamówieniem.

Strona 2

Płyty akrylowe ekstrudowane (66)AKRYLON XT, HIEkstrudowane (wytłaczane) płyty z PMMA. Jeden z najpopularniejszych materiałów stosowanych w reklamie oraz przemyśle do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Dobrze znosi warunki atmosferyczne, jest odporny na promienie UV. Jako lżejszy i mniej kruchy jest stosowany zamiennie ze szkłem. Płyty mają dużą sztywność i bardzo gładką powierzchnię. AKRYLON HI 630 Wysokoudarowe, ekstrudowane (wytłaczane) płyty PMMA stosowane są tam, gdzie potrzebny jest materiał o wyższejodporności na udary mechaniczne (Akrylon HI 630 – 25 kJ/m2 wg. Charpy’ego bez karbu). Akryl HI stosowany jest w reklamie, przemyśle i przy projektowaniu przestrzeni miejskiej, np. przeszklenia przystanków autobusowych, gabloty, kasetony reklamowe. Płyty HI są bezbarwne.351636 Akrylon, XT, wytłaczany, błysk, akryl,transparentny, 3mm, 2050mm x 3050mm, pal. 50 sztuk 1 M2 23,46 EUR 101,81 PLN

Płyty akrylowe ekstrudowane (66)AKRYLON XT, HIEkstrudowane (wytłaczane) płyty z PMMA. Jeden z najpopularniejszych materiałów stosowanych w reklamie oraz przemyśle do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Dobrze znosi warunki atmosferyczne, jest odporny na promienie UV. Jako lżejszy i mniej kruchy jest stosowany zamiennie ze szkłem. Płyty mają dużą sztywność i bardzo gładką powierzchnię. AKRYLON HI 630 Wysokoudarowe, ekstrudowane (wytłaczane) płyty PMMA stosowane są tam, gdzie potrzebny jest materiał o wyższejodporności na udary mechaniczne (Akrylon HI 630 – 25 kJ/m2 wg. Charpy’ego bez karbu). Akryl HI stosowany jest w reklamie, przemyśle i przy projektowaniu przestrzeni miejskiej, np. przeszklenia przystanków autobusowych, gabloty, kasetony reklamowe. Płyty HI są bezbarwne.351637 Akrylon, XT, wytłaczany, błysk, akryl,transparentny, 4mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 31,27 EUR 135,73 PLN

Płyty akrylowe ekstrudowane (66)AKRYLON XT, HIEkstrudowane (wytłaczane) płyty z PMMA. Jeden z najpopularniejszych materiałów stosowanych w reklamie oraz przemyśle do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Dobrze znosi warunki atmosferyczne, jest odporny na promienie UV. Jako lżejszy i mniej kruchy jest stosowany zamiennie ze szkłem. Płyty mają dużą sztywność i bardzo gładką powierzchnię. AKRYLON HI 630 Wysokoudarowe, ekstrudowane (wytłaczane) płyty PMMA stosowane są tam, gdzie potrzebny jest materiał o wyższejodporności na udary mechaniczne (Akrylon HI 630 – 25 kJ/m2 wg. Charpy’ego bez karbu). Akryl HI stosowany jest w reklamie, przemyśle i przy projektowaniu przestrzeni miejskiej, np. przeszklenia przystanków autobusowych, gabloty, kasetony reklamowe. Płyty HI są bezbarwne.351638 Akrylon, XT, wytłaczany, błysk, akryl,transparentny, 5mm, 2050mm x 3050mm, pal. 30 sztuk 1 M2 39,10 EUR 169,68 PLN

Płyty akrylowe ekstrudowane (66)AKRYLON XT, HIEkstrudowane (wytłaczane) płyty z PMMA. Jeden z najpopularniejszych materiałów stosowanych w reklamie oraz przemyśle do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Dobrze znosi warunki atmosferyczne, jest odporny na promienie UV. Jako lżejszy i mniej kruchy jest stosowany zamiennie ze szkłem. Płyty mają dużą sztywność i bardzo gładką powierzchnię. AKRYLON HI 630 Wysokoudarowe, ekstrudowane (wytłaczane) płyty PMMA stosowane są tam, gdzie potrzebny jest materiał o wyższejodporności na udary mechaniczne (Akrylon HI 630 – 25 kJ/m2 wg. Charpy’ego bez karbu). Akryl HI stosowany jest w reklamie, przemyśle i przy projektowaniu przestrzeni miejskiej, np. przeszklenia przystanków autobusowych, gabloty, kasetony reklamowe. Płyty HI są bezbarwne.351639 Akrylon, XT, wytłaczany, błysk, akryl,transparentny, 6mm, 2050mm x 3050mm, pal. 25 sztuk 1 M2 46,91 EUR 203,59 PLN

Płyty akrylowe ekstrudowane (66)AKRYLON XT, HIEkstrudowane (wytłaczane) płyty z PMMA. Jeden z najpopularniejszych materiałów stosowanych w reklamie oraz przemyśle do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Dobrze znosi warunki atmosferyczne, jest odporny na promienie UV. Jako lżejszy i mniej kruchy jest stosowany zamiennie ze szkłem. Płyty mają dużą sztywność i bardzo gładką powierzchnię. AKRYLON HI 630 Wysokoudarowe, ekstrudowane (wytłaczane) płyty PMMA stosowane są tam, gdzie potrzebny jest materiał o wyższejodporności na udary mechaniczne (Akrylon HI 630 – 25 kJ/m2 wg. Charpy’ego bez karbu). Akryl HI stosowany jest w reklamie, przemyśle i przy projektowaniu przestrzeni miejskiej, np. przeszklenia przystanków autobusowych, gabloty, kasetony reklamowe. Płyty HI są bezbarwne.351640 Akrylon, XT, wytłaczany, błysk, akryl,transparentny,  8mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 62,56 EUR 271,49 PLN

Płyty akrylowe ekstrudowane (66)AKRYLON XT, HIEkstrudowane (wytłaczane) płyty z PMMA. Jeden z najpopularniejszych materiałów stosowanych w reklamie oraz przemyśle do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Dobrze znosi warunki atmosferyczne, jest odporny na promienie UV. Jako lżejszy i mniej kruchy jest stosowany zamiennie ze szkłem. Płyty mają dużą sztywność i bardzo gładką powierzchnię. AKRYLON HI 630 Wysokoudarowe, ekstrudowane (wytłaczane) płyty PMMA stosowane są tam, gdzie potrzebny jest materiał o wyższejodporności na udary mechaniczne (Akrylon HI 630 – 25 kJ/m2 wg. Charpy’ego bez karbu). Akryl HI stosowany jest w reklamie, przemyśle i przy projektowaniu przestrzeni miejskiej, np. przeszklenia przystanków autobusowych, gabloty, kasetony reklamowe. Płyty HI są bezbarwne.351641 Akrylon, XT, wytłaczany, błysk, akryl,transparentny, 10mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 78,20 EUR 339,40 PLN

Płyty akrylowe ekstrudowane (66)AKRYLON XT, HIEkstrudowane (wytłaczane) płyty z PMMA. Jeden z najpopularniejszych materiałów stosowanych w reklamie oraz przemyśle do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Dobrze znosi warunki atmosferyczne, jest odporny na promienie UV. Jako lżejszy i mniej kruchy jest stosowany zamiennie ze szkłem. Płyty mają dużą sztywność i bardzo gładką powierzchnię. AKRYLON HI 630 Wysokoudarowe, ekstrudowane (wytłaczane) płyty PMMA stosowane są tam, gdzie potrzebny jest materiał o wyższejodporności na udary mechaniczne (Akrylon HI 630 – 25 kJ/m2 wg. Charpy’ego bez karbu). Akryl HI stosowany jest w reklamie, przemyśle i przy projektowaniu przestrzeni miejskiej, np. przeszklenia przystanków autobusowych, gabloty, kasetony reklamowe. Płyty HI są bezbarwne.361502 Akrylon, XT, wytłaczany, błysk, akryl,transparentny, 10mm, 1525mm x 2050mm 1 M2 78,20 EUR 339,40 PLN

Płyty akrylowe ekstrudowane (66)AKRYLON XT, HIEkstrudowane (wytłaczane) płyty z PMMA. Jeden z najpopularniejszych materiałów stosowanych w reklamie oraz przemyśle do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Dobrze znosi warunki atmosferyczne, jest odporny na promienie UV. Jako lżejszy i mniej kruchy jest stosowany zamiennie ze szkłem. Płyty mają dużą sztywność i bardzo gładką powierzchnię. AKRYLON HI 630 Wysokoudarowe, ekstrudowane (wytłaczane) płyty PMMA stosowane są tam, gdzie potrzebny jest materiał o wyższejodporności na udary mechaniczne (Akrylon HI 630 – 25 kJ/m2 wg. Charpy’ego bez karbu). Akryl HI stosowany jest w reklamie, przemyśle i przy projektowaniu przestrzeni miejskiej, np. przeszklenia przystanków autobusowych, gabloty, kasetony reklamowe. Płyty HI są bezbarwne.376971 Akrylon, XT, wytłaczany, błysk, akryl,transparentny, 17850g, 15mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 134,98 EUR 585,81 PLN

Płyty akrylowe ekstrudowane (66)AKRYLON XT, HIEkstrudowane (wytłaczane) płyty z PMMA. Jeden z najpopularniejszych materiałów stosowanych w reklamie oraz przemyśle do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Dobrze znosi warunki atmosferyczne, jest odporny na promienie UV. Jako lżejszy i mniej kruchy jest stosowany zamiennie ze szkłem. Płyty mają dużą sztywność i bardzo gładką powierzchnię. AKRYLON HI 630 Wysokoudarowe, ekstrudowane (wytłaczane) płyty PMMA stosowane są tam, gdzie potrzebny jest materiał o wyższejodporności na udary mechaniczne (Akrylon HI 630 – 25 kJ/m2 wg. Charpy’ego bez karbu). Akryl HI stosowany jest w reklamie, przemyśle i przy projektowaniu przestrzeni miejskiej, np. przeszklenia przystanków autobusowych, gabloty, kasetony reklamowe. Płyty HI są bezbarwne.376973 Akrylon, XT, wytłaczany, błysk, akryl,transparentny, 17850g, 15mm, 1525mm x 2050mm 1 M2 134,99 EUR 585,86 PLN

Płyty akrylowe ekstrudowane (66)AKRYLON XT, HIEkstrudowane (wytłaczane) płyty z PMMA. Jeden z najpopularniejszych materiałów stosowanych w reklamie oraz przemyśle do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Dobrze znosi warunki atmosferyczne, jest odporny na promienie UV. Jako lżejszy i mniej kruchy jest stosowany zamiennie ze szkłem. Płyty mają dużą sztywność i bardzo gładką powierzchnię. AKRYLON HI 630 Wysokoudarowe, ekstrudowane (wytłaczane) płyty PMMA stosowane są tam, gdzie potrzebny jest materiał o wyższejodporności na udary mechaniczne (Akrylon HI 630 – 25 kJ/m2 wg. Charpy’ego bez karbu). Akryl HI stosowany jest w reklamie, przemyśle i przy projektowaniu przestrzeni miejskiej, np. przeszklenia przystanków autobusowych, gabloty, kasetony reklamowe. Płyty HI są bezbarwne.351628 1 M2 16,46 EUR 71,42 PLN

Płyty akrylowe ekstrudowane (66)AKRYLON XT, HIEkstrudowane (wytłaczane) płyty z PMMA. Jeden z najpopularniejszych materiałów stosowanych w reklamie oraz przemyśle do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Dobrze znosi warunki atmosferyczne, jest odporny na promienie UV. Jako lżejszy i mniej kruchy jest stosowany zamiennie ze szkłem. Płyty mają dużą sztywność i bardzo gładką powierzchnię. AKRYLON HI 630 Wysokoudarowe, ekstrudowane (wytłaczane) płyty PMMA stosowane są tam, gdzie potrzebny jest materiał o wyższejodporności na udary mechaniczne (Akrylon HI 630 – 25 kJ/m2 wg. Charpy’ego bez karbu). Akryl HI stosowany jest w reklamie, przemyśle i przy projektowaniu przestrzeni miejskiej, np. przeszklenia przystanków autobusowych, gabloty, kasetony reklamowe. Płyty HI są bezbarwne.351630 Akrylon, XT, wytłaczany, błysk, akryl, 2940 mleczny, 3mm, 2050mm x 3050mm, pal. 50 sztuk 1 M2 24,70 EUR 107,20 PLN

Płyty akrylowe ekstrudowane (66)AKRYLON XT, HIEkstrudowane (wytłaczane) płyty z PMMA. Jeden z najpopularniejszych materiałów stosowanych w reklamie oraz przemyśle do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Dobrze znosi warunki atmosferyczne, jest odporny na promienie UV. Jako lżejszy i mniej kruchy jest stosowany zamiennie ze szkłem. Płyty mają dużą sztywność i bardzo gładką powierzchnię. AKRYLON HI 630 Wysokoudarowe, ekstrudowane (wytłaczane) płyty PMMA stosowane są tam, gdzie potrzebny jest materiał o wyższejodporności na udary mechaniczne (Akrylon HI 630 – 25 kJ/m2 wg. Charpy’ego bez karbu). Akryl HI stosowany jest w reklamie, przemyśle i przy projektowaniu przestrzeni miejskiej, np. przeszklenia przystanków autobusowych, gabloty, kasetony reklamowe. Płyty HI są bezbarwne.351631 Akrylon, XT, wytłaczany, błysk, akryl, 2940 mleczny, 4mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 32,93 EUR 142,93 PLN

Płyty akrylowe ekstrudowane (66)AKRYLON XT, HIEkstrudowane (wytłaczane) płyty z PMMA. Jeden z najpopularniejszych materiałów stosowanych w reklamie oraz przemyśle do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Dobrze znosi warunki atmosferyczne, jest odporny na promienie UV. Jako lżejszy i mniej kruchy jest stosowany zamiennie ze szkłem. Płyty mają dużą sztywność i bardzo gładką powierzchnię. AKRYLON HI 630 Wysokoudarowe, ekstrudowane (wytłaczane) płyty PMMA stosowane są tam, gdzie potrzebny jest materiał o wyższejodporności na udary mechaniczne (Akrylon HI 630 – 25 kJ/m2 wg. Charpy’ego bez karbu). Akryl HI stosowany jest w reklamie, przemyśle i przy projektowaniu przestrzeni miejskiej, np. przeszklenia przystanków autobusowych, gabloty, kasetony reklamowe. Płyty HI są bezbarwne.504896 Akrylon, XT, wytłaczany, błysk, akryl 2940 mleczny, 4mm 2050mm x 4050mm, 1 M2 35,43 EUR 153,77 PLN

Płyty akrylowe ekstrudowane (66)AKRYLON XT, HIEkstrudowane (wytłaczane) płyty z PMMA. Jeden z najpopularniejszych materiałów stosowanych w reklamie oraz przemyśle do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Dobrze znosi warunki atmosferyczne, jest odporny na promienie UV. Jako lżejszy i mniej kruchy jest stosowany zamiennie ze szkłem. Płyty mają dużą sztywność i bardzo gładką powierzchnię. AKRYLON HI 630 Wysokoudarowe, ekstrudowane (wytłaczane) płyty PMMA stosowane są tam, gdzie potrzebny jest materiał o wyższejodporności na udary mechaniczne (Akrylon HI 630 – 25 kJ/m2 wg. Charpy’ego bez karbu). Akryl HI stosowany jest w reklamie, przemyśle i przy projektowaniu przestrzeni miejskiej, np. przeszklenia przystanków autobusowych, gabloty, kasetony reklamowe. Płyty HI są bezbarwne.351632 Akrylon, XT, wytłaczany, błysk, akryl, 2940 mleczny, 5mm, 2050mm x 3050mm, pal. 30 sztuk 1 M2 41,17 EUR 178,66 PLN

Płyty akrylowe ekstrudowane (66)AKRYLON XT, HIEkstrudowane (wytłaczane) płyty z PMMA. Jeden z najpopularniejszych materiałów stosowanych w reklamie oraz przemyśle do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Dobrze znosi warunki atmosferyczne, jest odporny na promienie UV. Jako lżejszy i mniej kruchy jest stosowany zamiennie ze szkłem. Płyty mają dużą sztywność i bardzo gładką powierzchnię. AKRYLON HI 630 Wysokoudarowe, ekstrudowane (wytłaczane) płyty PMMA stosowane są tam, gdzie potrzebny jest materiał o wyższejodporności na udary mechaniczne (Akrylon HI 630 – 25 kJ/m2 wg. Charpy’ego bez karbu). Akryl HI stosowany jest w reklamie, przemyśle i przy projektowaniu przestrzeni miejskiej, np. przeszklenia przystanków autobusowych, gabloty, kasetony reklamowe. Płyty HI są bezbarwne.504897 Akrylon, XT, wytłaczany, błysk, akryl 2940 mleczny, 5mm 2050mm x 4050mm, 1 M2 44,29 EUR 192,22 PLN

Płyty akrylowe ekstrudowane (66)AKRYLON XT, HIEkstrudowane (wytłaczane) płyty z PMMA. Jeden z najpopularniejszych materiałów stosowanych w reklamie oraz przemyśle do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Dobrze znosi warunki atmosferyczne, jest odporny na promienie UV. Jako lżejszy i mniej kruchy jest stosowany zamiennie ze szkłem. Płyty mają dużą sztywność i bardzo gładką powierzchnię. AKRYLON HI 630 Wysokoudarowe, ekstrudowane (wytłaczane) płyty PMMA stosowane są tam, gdzie potrzebny jest materiał o wyższejodporności na udary mechaniczne (Akrylon HI 630 – 25 kJ/m2 wg. Charpy’ego bez karbu). Akryl HI stosowany jest w reklamie, przemyśle i przy projektowaniu przestrzeni miejskiej, np. przeszklenia przystanków autobusowych, gabloty, kasetony reklamowe. Płyty HI są bezbarwne.402044 Akrylon, XT, wytłaczany, błysk, akryl 2910 mleczny, 2380g, 2mm 2050mm x 3050mm, pal. 70 sztuk 1 M2 16,46 EUR 71,42 PLN

Płyty akrylowe ekstrudowane (66)AKRYLON XT, HIEkstrudowane (wytłaczane) płyty z PMMA. Jeden z najpopularniejszych materiałów stosowanych w reklamie oraz przemyśle do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Dobrze znosi warunki atmosferyczne, jest odporny na promienie UV. Jako lżejszy i mniej kruchy jest stosowany zamiennie ze szkłem. Płyty mają dużą sztywność i bardzo gładką powierzchnię. AKRYLON HI 630 Wysokoudarowe, ekstrudowane (wytłaczane) płyty PMMA stosowane są tam, gdzie potrzebny jest materiał o wyższejodporności na udary mechaniczne (Akrylon HI 630 – 25 kJ/m2 wg. Charpy’ego bez karbu). Akryl HI stosowany jest w reklamie, przemyśle i przy projektowaniu przestrzeni miejskiej, np. przeszklenia przystanków autobusowych, gabloty, kasetony reklamowe. Płyty HI są bezbarwne.393883 Akrylon, XT, wytłaczany, błysk, akryl 2910 mleczny, 3mm 2050mm x 3050mm, pal. 50 sztuk 1 M2 24,70 EUR 107,20 PLN

Płyty akrylowe ekstrudowane (66)AKRYLON XT, HIEkstrudowane (wytłaczane) płyty z PMMA. Jeden z najpopularniejszych materiałów stosowanych w reklamie oraz przemyśle do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Dobrze znosi warunki atmosferyczne, jest odporny na promienie UV. Jako lżejszy i mniej kruchy jest stosowany zamiennie ze szkłem. Płyty mają dużą sztywność i bardzo gładką powierzchnię. AKRYLON HI 630 Wysokoudarowe, ekstrudowane (wytłaczane) płyty PMMA stosowane są tam, gdzie potrzebny jest materiał o wyższejodporności na udary mechaniczne (Akrylon HI 630 – 25 kJ/m2 wg. Charpy’ego bez karbu). Akryl HI stosowany jest w reklamie, przemyśle i przy projektowaniu przestrzeni miejskiej, np. przeszklenia przystanków autobusowych, gabloty, kasetony reklamowe. Płyty HI są bezbarwne.382460 Akrylon, XT, wytłaczany, błysk, akryl, 2220 czerwony, 3mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 26,90 EUR 116,76 PLN

Płyty akrylowe ekstrudowane (66)AKRYLON XT, HIEkstrudowane (wytłaczane) płyty z PMMA. Jeden z najpopularniejszych materiałów stosowanych w reklamie oraz przemyśle do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Dobrze znosi warunki atmosferyczne, jest odporny na promienie UV. Jako lżejszy i mniej kruchy jest stosowany zamiennie ze szkłem. Płyty mają dużą sztywność i bardzo gładką powierzchnię. AKRYLON HI 630 Wysokoudarowe, ekstrudowane (wytłaczane) płyty PMMA stosowane są tam, gdzie potrzebny jest materiał o wyższejodporności na udary mechaniczne (Akrylon HI 630 – 25 kJ/m2 wg. Charpy’ego bez karbu). Akryl HI stosowany jest w reklamie, przemyśle i przy projektowaniu przestrzeni miejskiej, np. przeszklenia przystanków autobusowych, gabloty, kasetony reklamowe. Płyty HI są bezbarwne.382468 Akrylon, XT, wytłaczany, błysk, akryl, 2220 czerwony, 3mm, 1525mm x 2050mm 1 M2 26,90 EUR 116,76 PLN

Płyty akrylowe ekstrudowane (66)AKRYLON XT, HIEkstrudowane (wytłaczane) płyty z PMMA. Jeden z najpopularniejszych materiałów stosowanych w reklamie oraz przemyśle do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Dobrze znosi warunki atmosferyczne, jest odporny na promienie UV. Jako lżejszy i mniej kruchy jest stosowany zamiennie ze szkłem. Płyty mają dużą sztywność i bardzo gładką powierzchnię. AKRYLON HI 630 Wysokoudarowe, ekstrudowane (wytłaczane) płyty PMMA stosowane są tam, gdzie potrzebny jest materiał o wyższejodporności na udary mechaniczne (Akrylon HI 630 – 25 kJ/m2 wg. Charpy’ego bez karbu). Akryl HI stosowany jest w reklamie, przemyśle i przy projektowaniu przestrzeni miejskiej, np. przeszklenia przystanków autobusowych, gabloty, kasetony reklamowe. Płyty HI są bezbarwne.382459 Akrylon, XT, wytłaczany, błysk, akryl, 2240 czerwony, 3mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 26,90 EUR 116,76 PLN

Płyty akrylowe ekstrudowane (66)AKRYLON XT, HIEkstrudowane (wytłaczane) płyty z PMMA. Jeden z najpopularniejszych materiałów stosowanych w reklamie oraz przemyśle do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Dobrze znosi warunki atmosferyczne, jest odporny na promienie UV. Jako lżejszy i mniej kruchy jest stosowany zamiennie ze szkłem. Płyty mają dużą sztywność i bardzo gładką powierzchnię. AKRYLON HI 630 Wysokoudarowe, ekstrudowane (wytłaczane) płyty PMMA stosowane są tam, gdzie potrzebny jest materiał o wyższejodporności na udary mechaniczne (Akrylon HI 630 – 25 kJ/m2 wg. Charpy’ego bez karbu). Akryl HI stosowany jest w reklamie, przemyśle i przy projektowaniu przestrzeni miejskiej, np. przeszklenia przystanków autobusowych, gabloty, kasetony reklamowe. Płyty HI są bezbarwne.382467 Akrylon, XT, wytłaczany, błysk, akryl, 2240 czerwony, 3mm, 1525mm x 2050mm 1 M2 26,90 EUR 116,76 PLN

Płyty akrylowe ekstrudowane (66)AKRYLON XT, HIEkstrudowane (wytłaczane) płyty z PMMA. Jeden z najpopularniejszych materiałów stosowanych w reklamie oraz przemyśle do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Dobrze znosi warunki atmosferyczne, jest odporny na promienie UV. Jako lżejszy i mniej kruchy jest stosowany zamiennie ze szkłem. Płyty mają dużą sztywność i bardzo gładką powierzchnię. AKRYLON HI 630 Wysokoudarowe, ekstrudowane (wytłaczane) płyty PMMA stosowane są tam, gdzie potrzebny jest materiał o wyższejodporności na udary mechaniczne (Akrylon HI 630 – 25 kJ/m2 wg. Charpy’ego bez karbu). Akryl HI stosowany jest w reklamie, przemyśle i przy projektowaniu przestrzeni miejskiej, np. przeszklenia przystanków autobusowych, gabloty, kasetony reklamowe. Płyty HI są bezbarwne.382469 Akrylon, XT, wytłaczany, błysk, akryl, 2650 niebieski, 3mm, 1525mm x 2050mm 1 M2 26,72 EUR 115,96 PLN

Płyty akrylowe ekstrudowane (66)AKRYLON XT, HIEkstrudowane (wytłaczane) płyty z PMMA. Jeden z najpopularniejszych materiałów stosowanych w reklamie oraz przemyśle do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Dobrze znosi warunki atmosferyczne, jest odporny na promienie UV. Jako lżejszy i mniej kruchy jest stosowany zamiennie ze szkłem. Płyty mają dużą sztywność i bardzo gładką powierzchnię. AKRYLON HI 630 Wysokoudarowe, ekstrudowane (wytłaczane) płyty PMMA stosowane są tam, gdzie potrzebny jest materiał o wyższejodporności na udary mechaniczne (Akrylon HI 630 – 25 kJ/m2 wg. Charpy’ego bez karbu). Akryl HI stosowany jest w reklamie, przemyśle i przy projektowaniu przestrzeni miejskiej, np. przeszklenia przystanków autobusowych, gabloty, kasetony reklamowe. Płyty HI są bezbarwne.382462 Akrylon, XT, wytłaczany, błysk, akryl, 2450 jasny zólty, 3mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 26,90 EUR 116,76 PLN

Płyty akrylowe ekstrudowane (66)AKRYLON XT, HIEkstrudowane (wytłaczane) płyty z PMMA. Jeden z najpopularniejszych materiałów stosowanych w reklamie oraz przemyśle do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Dobrze znosi warunki atmosferyczne, jest odporny na promienie UV. Jako lżejszy i mniej kruchy jest stosowany zamiennie ze szkłem. Płyty mają dużą sztywność i bardzo gładką powierzchnię. AKRYLON HI 630 Wysokoudarowe, ekstrudowane (wytłaczane) płyty PMMA stosowane są tam, gdzie potrzebny jest materiał o wyższejodporności na udary mechaniczne (Akrylon HI 630 – 25 kJ/m2 wg. Charpy’ego bez karbu). Akryl HI stosowany jest w reklamie, przemyśle i przy projektowaniu przestrzeni miejskiej, np. przeszklenia przystanków autobusowych, gabloty, kasetony reklamowe. Płyty HI są bezbarwne.382463 Akrylon, XT, wytłaczany, błysk, akryl, 2020 czarny, 3mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 26,90 EUR 116,76 PLN

Płyty akrylowe ekstrudowane (66)AKRYLON XT, HIEkstrudowane (wytłaczane) płyty z PMMA. Jeden z najpopularniejszych materiałów stosowanych w reklamie oraz przemyśle do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Dobrze znosi warunki atmosferyczne, jest odporny na promienie UV. Jako lżejszy i mniej kruchy jest stosowany zamiennie ze szkłem. Płyty mają dużą sztywność i bardzo gładką powierzchnię. AKRYLON HI 630 Wysokoudarowe, ekstrudowane (wytłaczane) płyty PMMA stosowane są tam, gdzie potrzebny jest materiał o wyższejodporności na udary mechaniczne (Akrylon HI 630 – 25 kJ/m2 wg. Charpy’ego bez karbu). Akryl HI stosowany jest w reklamie, przemyśle i przy projektowaniu przestrzeni miejskiej, np. przeszklenia przystanków autobusowych, gabloty, kasetony reklamowe. Płyty HI są bezbarwne.382471 Akrylon, XT, wytłaczany, błysk, akryl, 2020 czarny, 3mm, 1525mm x 2050mm 1 M2 26,90 EUR 116,76 PLN

Płyty akrylowe ekstrudowane (66)AKRYLON XT, HIEkstrudowane (wytłaczane) płyty z PMMA. Jeden z najpopularniejszych materiałów stosowanych w reklamie oraz przemyśle do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Dobrze znosi warunki atmosferyczne, jest odporny na promienie UV. Jako lżejszy i mniej kruchy jest stosowany zamiennie ze szkłem. Płyty mają dużą sztywność i bardzo gładką powierzchnię. AKRYLON HI 630 Wysokoudarowe, ekstrudowane (wytłaczane) płyty PMMA stosowane są tam, gdzie potrzebny jest materiał o wyższejodporności na udary mechaniczne (Akrylon HI 630 – 25 kJ/m2 wg. Charpy’ego bez karbu). Akryl HI stosowany jest w reklamie, przemyśle i przy projektowaniu przestrzeni miejskiej, np. przeszklenia przystanków autobusowych, gabloty, kasetony reklamowe. Płyty HI są bezbarwne.389392 Akrylon, XT, wytłaczany, błysk, akryl, 2020 czarny, 5mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 44,82 EUR 194,53 PLN

Płyty akrylowe ekstrudowane (66)AKRYLON XT, HIEkstrudowane (wytłaczane) płyty z PMMA. Jeden z najpopularniejszych materiałów stosowanych w reklamie oraz przemyśle do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Dobrze znosi warunki atmosferyczne, jest odporny na promienie UV. Jako lżejszy i mniej kruchy jest stosowany zamiennie ze szkłem. Płyty mają dużą sztywność i bardzo gładką powierzchnię. AKRYLON HI 630 Wysokoudarowe, ekstrudowane (wytłaczane) płyty PMMA stosowane są tam, gdzie potrzebny jest materiał o wyższejodporności na udary mechaniczne (Akrylon HI 630 – 25 kJ/m2 wg. Charpy’ego bez karbu). Akryl HI stosowany jest w reklamie, przemyśle i przy projektowaniu przestrzeni miejskiej, np. przeszklenia przystanków autobusowych, gabloty, kasetony reklamowe. Płyty HI są bezbarwne.479108 Akrylon, XT, wytłaczany, błysk, akryl 2020 czarny, 5mm 1525mm x 2050mm 1 M2 44,82 EUR 194,53 PLN

Płyty akrylowe ekstrudowane (66)PERSPEX XT

Płyty akrylowe ekstrudowane (66)PERSPEX XT

Płyty akrylowe ekstrudowane (66)PERSPEX XTEkstrudowane (wytłaczane) płyty z PMMA. Jeden z najpopularniejszych materiałów stosowanych w reklamie oraz przemyśle do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Dobrze znosi warunki atmosferyczne, jest odporny na promienie UV. Jako lżejszy i mniej kruchy jest stosowany zamiennie ze szkłem. Płyty mają dużą sztywność i bardzo gładką powierzchnię.526584 Perspex, XT Clear, wytłaczany, błysk,akryl, 0X00 transparent, 10mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 75,86 EUR 329,23 PLN

Płyty akrylowe ekstrudowane (66)PERSPEX XTEkstrudowane (wytłaczane) płyty z PMMA. Jeden z najpopularniejszych materiałów stosowanych w reklamie oraz przemyśle do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Dobrze znosi warunki atmosferyczne, jest odporny na promienie UV. Jako lżejszy i mniej kruchy jest stosowany zamiennie ze szkłem. Płyty mają dużą sztywność i bardzo gładką powierzchnię.526578 Perspex, XT Clear, wytłaczany, błysk,akryl, 0X00 transparent, 2380g, 2mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 15,17 EUR 65,84 PLN

Płyty akrylowe ekstrudowane (66)PERSPEX XTEkstrudowane (wytłaczane) płyty z PMMA. Jeden z najpopularniejszych materiałów stosowanych w reklamie oraz przemyśle do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Dobrze znosi warunki atmosferyczne, jest odporny na promienie UV. Jako lżejszy i mniej kruchy jest stosowany zamiennie ze szkłem. Płyty mają dużą sztywność i bardzo gładką powierzchnię.526579 Perspex, XT Clear, wytłaczany, błysk,akryl, 0X00 transparent, 3mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 22,77 EUR 98,82 PLN

Płyty akrylowe ekstrudowane (66)PERSPEX XTEkstrudowane (wytłaczane) płyty z PMMA. Jeden z najpopularniejszych materiałów stosowanych w reklamie oraz przemyśle do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Dobrze znosi warunki atmosferyczne, jest odporny na promienie UV. Jako lżejszy i mniej kruchy jest stosowany zamiennie ze szkłem. Płyty mają dużą sztywność i bardzo gładką powierzchnię.526580 Perspex, XT Clear, wytłaczany, błysk,akryl, 0X00 transparent, 4mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 30,34 EUR 131,68 PLN

Płyty akrylowe ekstrudowane (66)PERSPEX XTEkstrudowane (wytłaczane) płyty z PMMA. Jeden z najpopularniejszych materiałów stosowanych w reklamie oraz przemyśle do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Dobrze znosi warunki atmosferyczne, jest odporny na promienie UV. Jako lżejszy i mniej kruchy jest stosowany zamiennie ze szkłem. Płyty mają dużą sztywność i bardzo gładką powierzchnię.526581 Perspex, XT Clear, wytłaczany, błysk,akryl, 0X00 transparent, 5mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 37,94 EUR 164,66 PLN

Płyty akrylowe ekstrudowane (66)PERSPEX XTEkstrudowane (wytłaczane) płyty z PMMA. Jeden z najpopularniejszych materiałów stosowanych w reklamie oraz przemyśle do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Dobrze znosi warunki atmosferyczne, jest odporny na promienie UV. Jako lżejszy i mniej kruchy jest stosowany zamiennie ze szkłem. Płyty mają dużą sztywność i bardzo gładką powierzchnię.526582 Perspex, XT Clear, wytłaczany, błysk,akryl, 0X00 transparent, 6mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 45,52 EUR 197,56 PLN

Płyty akrylowe ekstrudowane (66)PERSPEX XTEkstrudowane (wytłaczane) płyty z PMMA. Jeden z najpopularniejszych materiałów stosowanych w reklamie oraz przemyśle do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Dobrze znosi warunki atmosferyczne, jest odporny na promienie UV. Jako lżejszy i mniej kruchy jest stosowany zamiennie ze szkłem. Płyty mają dużą sztywność i bardzo gładką powierzchnię.526583 Perspex, XT Clear, wytłaczany, błysk,akryl, 0X00 transparent,  8mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 60,69 EUR 263,39 PLN

Płyty akrylowe ekstrudowane (66)
PMMA XT

Płyty akrylowe ekstrudowane (66)PMMA XT

Płyty akrylowe ekstrudowane (66)PMMA XTEkstrudowane (wytłaczane) płyty z PMMA. Jeden z najpopularniejszych materiałów stosowanych w reklamie oraz przemyśle do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Dobrze znosi warunki atmosferyczne, jest odporny na promienie UV. Jako lżejszy i mniej kruchy jest stosowany zamiennie ze szkłem. Płyty mają dużą sztywność i bardzo gładką powierzchnię.529787 1 M2 14,58 EUR 63,29 PLN

Płyty akrylowe ekstrudowane (66)PMMA XTEkstrudowane (wytłaczane) płyty z PMMA. Jeden z najpopularniejszych materiałów stosowanych w reklamie oraz przemyśle do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Dobrze znosi warunki atmosferyczne, jest odporny na promienie UV. Jako lżejszy i mniej kruchy jest stosowany zamiennie ze szkłem. Płyty mają dużą sztywność i bardzo gładką powierzchnię.507153 PMMA, XT, wytłaczany, błysk, akryl transparentny, 3570g, 3mm 2050mm x 3050mm 1 M2 21,68 EUR 94,08 PLN

Płyty akrylowe ekstrudowane (66)LUSTRO XT

Płyty akrylowe ekstrudowane (66)LUSTRO XT

Płyty akrylowe ekstrudowane (66)LUSTRO XTEkstrudowane (wytłaczane) płyty z PMMA, powleczone warstwą lustrzaną w dwóch kolorach: złotym i srebrnym.W wielu przypadkach z powodzeniem zastępują tradycyjne lustra. W porównaniu z nimi są lżejsze i łatwiejsze doadaptacji do określonych potrzeb. Są łatwe w obróbce: cięciu, nawiercaniu.350288 Lustro, XT, wytłaczany, lustro, akryl,srebrny, 2420g, 2mm, 1525mm x 2050mm 1 M2 32,29 EUR 140,12 PLN

Płyty akrylowe ekstrudowane (66)LUSTRO XTEkstrudowane (wytłaczane) płyty z PMMA, powleczone warstwą lustrzaną w dwóch kolorach: złotym i srebrnym.W wielu przypadkach z powodzeniem zastępują tradycyjne lustra. W porównaniu z nimi są lżejsze i łatwiejsze doadaptacji do określonych potrzeb. Są łatwe w obróbce: cięciu, nawiercaniu.513377 Lustro, XT, wytłaczany, lustro, akryl srebrny, 2420g, 2mm 2030mm x 3050mm 1 M2 32,60 EUR 141,50 PLN

Płyty akrylowe ekstrudowane (66)LUSTRO XTEkstrudowane (wytłaczane) płyty z PMMA, powleczone warstwą lustrzaną w dwóch kolorach: złotym i srebrnym.W wielu przypadkach z powodzeniem zastępują tradycyjne lustra. W porównaniu z nimi są lżejsze i łatwiejsze doadaptacji do określonych potrzeb. Są łatwe w obróbce: cięciu, nawiercaniu.350290 Lustro, XT, wytłaczany, lustro, akryl srebrny, 3610g, 3mm 1525mm x 2030mm 1 M2 37,29 EUR 161,85 PLN

Płyty akrylowe ekstrudowane (66)LUSTRO XTEkstrudowane (wytłaczane) płyty z PMMA, powleczone warstwą lustrzaną w dwóch kolorach: złotym i srebrnym.W wielu przypadkach z powodzeniem zastępują tradycyjne lustra. W porównaniu z nimi są lżejsze i łatwiejsze doadaptacji do określonych potrzeb. Są łatwe w obróbce: cięciu, nawiercaniu.350110 Lustro, XT, wytłaczany, lustro, akryl srebrny, 3610g, 3mm 2030mm x 3050mm 1 M2 37,29 EUR 161,85 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)
PERSPEX

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEX

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.526575 Perspex, Cast Opal, wylewany, błysk TL 36%, akryl, 050 opal,  3, 2030mm x 3050mm 1 M2 25,35 EUR 110,00 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.526576 Perspex, Cast Opal, wylewany, błysk TL 29%, akryl, 050 opal,  4, 2030mm x 3050mm 1 M2 33,79 EUR 146,65 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.526577 Perspex, Cast Opal, wylewany, błysk TL 24%, akryl, 050 opal,  5, 2030mm x 3050mm 1 M2 42,23 EUR 183,28 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.312272 Perspex, wylewany, błysk, UV-odporny,akryl, 000 clear, 3mm, 2030mm x 3050mm 1 M2 24,24 EUR 105,20 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.312273 Perspex, wylewany, błysk, UV-odporny,akryl, 000 clear, 4mm, 2030mm x 3050mm 1 M2 32,35 EUR 140,40 PLN

Akrylon, XT, wytłaczany, błysk, akryl, 2940 mleczny, 2380g, 2mm, 2050mm x 3050mm, pal. 70 sztuk

Ekstrudowane (wytłaczane) płyty z PMMA. Jeden z najpopularniejszych materiałów stosowanych w reklamie oraz przemyśle do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Dobrze znosi 
warunki atmosferyczne, jest odporny na promienie UV. Jako lżejszy i mniej kruchy jest stosowany zamiennie ze szkłem. Płyty mają dużą sztywność i bardzo gładką powierzchnię.

Ekstrudowane (wytłaczane) płyty z PMMA. Jeden z najpopularniejszych materiałów stosowanych w reklamie oraz przemyśle do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Dobrze znosi 
warunki atmosferyczne, jest odporny na promienie UV. Jako lżejszy i mniej kruchy jest stosowany zamiennie ze szkłem. Płyty mają dużą sztywność i bardzo gładką powierzchnię.

PMMA, XT, wytłaczany, transparentny akryl, transparentny, 2380g, 2mm, 2050mm x 3050mm, pal. 
75 sztuk

Ekstrudowane (wytłaczane) płyty z PMMA, powleczone warstwą lustrzaną w dwóch kolorach: złotym i srebrnym.W wielu przypadkach z powodzeniem zastępują tradycyjne lustra. W 
porównaniu z nimi są lżejsze i łatwiejsze doadaptacji do określonych potrzeb. Są łatwe w obróbce: cięciu, nawiercaniu.

Płyty akrylowe wylewane (68)

Wylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do 
produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste 

świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.
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o Ceny netto.
o Opłata za zamówienie poniżej 500zł : 50 zł, poniżej 1000zł : 35zł.
o Do zamówienia doliczana będzie opłata dystrybucyjna  w wysokości 1% jego wartości.
o Ceny mogą ulec zmianie. Prosimy o ich potwierdzenie przed zamówieniem.
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Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.312274 Perspex, wylewany, błysk, UV-odporny,akryl, 000 clear, 5mm, 2030mm x 3050mm 1 M2 40,41 EUR 175,38 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.351377 Perspex, wylewany, błysk, UV-odporny,akryl, 000 clear, 5mm, 1525mm x 2030mm 1 M2 40,41 EUR 175,38 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.312275 Perspex, wylewany, błysk, UV-odporny,akryl, 000 clear, 6mm, 2030mm x 3050mm 1 M2 48,51 EUR 210,53 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.357113 Perspex, wylewany, błysk, UV-odporny akryl, 000 clear, 6mm 1525mm x 2030mm 1 M2 48,51 EUR 210,53 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.312281 Perspex, wylewany, błysk, UV-odporny,akryl, 000 clear,  8mm, 2030mm x 3050mm 1 M2 64,66 EUR 280,62 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.351380 Perspex, wylewany, błysk, UV-odporny,akryl, 000 clear,  8mm, 1525mm x 2030mm 1 M2 64,66 EUR 280,62 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.312282 Perspex, wylewany, błysk, UV-odporny,akryl, 000 clear, 10mm, 2030mm x 3050mm 1 M2 80,82 EUR 350,76 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.350928 Perspex, wylewany, błysk, UV-odporny,akryl, 000 clear, 10mm, 1525mm x 2030mm 1 M2 80,82 EUR 350,76 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.328137 Perspex, wylewany, błysk, UV-odporny,akryl, 000 clear, 17850g, 15mm, 2030mm x 3050mm 1 M2 126,72 EUR 549,96 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.350930 Perspex, wylewany, błysk, UV-odporny,akryl, 000 clear, 17850g, 15mm, 1525mm x 2030mm 1 M2 126,72 EUR 549,96 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.328142 Perspex, wylewany, błysk, UV-odporny,akryl, 000 clear, 2, 20mm, 2030mm x 3050mm 1 M2 176,23 EUR 764,84 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.350931 Perspex, wylewany, błysk, UV-odporny,akryl, 000 clear, 2, 20mm, 1525mm x 2030mm 1 M2 176,23 EUR 764,84 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.327956 Perspex, wylewany, błysk, TL 26%,UV-odporny, akryl, 028 opal, 3mm, 2030mm x 3050mm 1 M2 25,34 EUR 109,98 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.350326 Perspex, wylewany, błysk, TL 26%,UV-odporny, akryl, 028 opal, 3mm, 1525mm x 2030mm 1 M2 25,34 EUR 109,98 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.327968 Perspex, wylewany, błysk, TL 26%,UV-odporny, akryl, 028 opal, 4mm, 2030mm x 3050mm 1 M2 33,79 EUR 146,65 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.350328 Perspex, wylewany, błysk, TL 26%,UV-odporny, akryl, 028 opal, 4mm, 1525mm x 2030mm 1 M2 33,79 EUR 146,65 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.327987 Perspex, wylewany, błysk, TL 26%,UV-odporny, akryl, 028 opal,5mm, 2030mm x 3050mm 1 M2 42,23 EUR 183,28 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.350330 Perspex, wylewany, błysk, TL 26%,UV-odporny, akryl, 028 opal,5mm, 1525mm x 2030mm 1 M2 42,23 EUR 183,28 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.350258 Perspex, wylewany, błysk, TL 26%,UV-odporny, akryl, 028 opal, 6mm, 2030mm x 3050mm 1 M2 50,69 EUR 219,99 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.350332 Perspex, wylewany, błysk, TL 26%,UV-odporny, akryl, 028 opal, 6mm, 1525mm x 2030mm 1 M2 50,69 EUR 219,99 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.350432 Perspex, wylewany, błysk, TL 26%,UV-odporny, akryl, 028 opal, 8mm, 2030mm x 3050mm 1 M2 67,58 EUR 293,30 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.350975 Perspex, wylewany, błysk, TL 26%,UV-odporny, akryl, 028 opal, 8mm, 1525mm x 2030mm 1 M2 67,58 EUR 293,30 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.350434 Perspex, wylewany, błysk, TL 26%,UV-odporny, akryl, 028 opal, 10mm, 2030mm x 3050mm 1 M2 84,46 EUR 366,56 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.350891 Perspex, wylewany, błysk, TL 26%,UV-odporny, akryl, 028 opal, 10mm, 1525mm x 2030mm 1 M2 84,46 EUR 366,56 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.350992 Perspex, wylewany, błysk, UV-odporny,akryl, 030 opal, 3mm, 2030mm x 3050mm 1 M2 25,34 EUR 109,98 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.356957 Perspex, wylewany, błysk, UV-odporny,akryl, 030 opal, 4mm, 2030mm x 3050mm 1 M2 33,79 EUR 146,65 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.312269 Perspex, wylewany, błysk, TL 9% UV-odporny, akryl, 069 opal,  3mm 3050mm x 2030mm 1 M2 25,34 EUR 109,98 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.456603 Perspex, wylewany, błysk, TL 9%, UV-odporny, akryl, 069 opal, 3mm, 1525mm x 2030mm 1 M2 25,34 EUR 109,98 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.312271 Perspex, wylewany, błysk, TL 9% UV-odporny, akryl, 069 opal,  5mm 3050mm x 2030mm 1 M2 42,23 EUR 183,28 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX KOLOR

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX KOLORWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.507755 Perspex, Kolor, wylewany, błysk UV-odporny, akryl, 9T4E Neutral  8mm 2030mm x 3050mm 1 M2 85,33 EUR 370,33 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX KOLORWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.507756 Perspex, Kolor, wylewany, błysk UV-odporny, akryl, 9T5E Neutral  8mm 2030mm x 3050mm 1 M2 85,33 EUR 370,33 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX KOLORWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.350254 Perspex, Kolor, wylewany, błysk,UV-odporny, akryl, 9T30 black, 3mm, 2030mm x 3050mm 1 M2 31,09 EUR 134,93 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX KOLORWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.350314 Perspex, Kolor, wylewany, błysk,UV-odporny, akryl, 9T30 black, 3mm, 1525mm x 2030mm 1 M2 31,09 EUR 134,93 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX KOLORWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.328221 Perspex, Kolor, wylewany, błysk,UV-odporny, akryl, 962 czarny,5mm, 3050mm x 2030mm 1 M2 51,84 EUR 224,99 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX KOLORWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.373028 Perspex, Kolor, wylewany, błysk UV-odporny, akryl, 9T30 black,  8mm 2030mm x 3050mm 1 M2 82,89 EUR 359,74 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX KOLORWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.480030 Perspex, Kolor, wylewany, błysk UV-odporny, akryl, 9T30 black,  8mm 1525mm x 2030mm 1 M2 82,10 EUR 356,31 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX KOLORWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.328004 Perspex, Kolor, wylewany, błysk,UV-odporny, akryl, 727 blue, 3mm, 2030mm x 3050mm 1 M2 31,09 EUR 134,93 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX KOLORWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.350312 Perspex, Kolor, wylewany, błysk,UV-odporny, akryl, 727 blue, 3mm, 1525mm x 2030mm 1 M2 31,09 EUR 134,93 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX KOLORWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.328008 Perspex, Kolor, wylewany, błysk,UV-odporny, akryl, 743 blue, 3mm, 2030mm x 3050mm 1 M2 31,09 EUR 134,93 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX KOLORWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.350310 Perspex, Kolor, wylewany, błysk,UV-odporny, akryl, 743 blue, 3mm, 1525mm x 2030mm 1 M2 31,09 EUR 134,93 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX KOLORWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.328014 Perspex, Kolor, wylewany, błysk,UV-odporny, akryl, 744 blue, 3mm, 2030mm x 3050mm 1 M2 31,09 EUR 134,93 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX KOLORWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.350308 Perspex, Kolor, wylewany, błysk,UV-odporny, akryl, 744 blue, 3mm, 1525mm x 2030mm 1 M2 31,09 EUR 134,93 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX KOLORWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.328018 Perspex, Kolor, wylewany, błysk,UV-odporny, akryl, 750 blau, 3mm, 2030mm x 3050mm 1 M2 31,09 EUR 134,93 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX KOLORWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.350306 Perspex, Kolor, wylewany, błysk,UV-odporny, akryl, 750 blau, 3mm, 1525mm x 2030mm 1 M2 31,09 EUR 134,93 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX KOLORWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.328022 Perspex, Kolor, wylewany, błysk,UV-odporny, akryl, 751 blue, 3mm, 2030mm x 3050mm 1 M2 31,09 EUR 134,93 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX KOLORWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.350835 Perspex, Kolor, wylewany, błysk,UV-odporny, akryl, 751 blue, 3mm, 1525mm x 2030mm 1 M2 31,09 EUR 134,93 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX KOLORWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.513467 Perspex, Kolor, wylewany, błysk UV-odporny, akryl, 6T08 green,  8mm 2030mm x 3050mm 1 M2 76,46 EUR 331,83 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX KOLORWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.327995 Perspex, Kolor, wylewany, błysk,UV-odporny, akryl, 650 green, 3mm, 2030mm x 3050mm 1 M2 31,09 EUR 134,93 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX KOLORWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.350831 Perspex, Kolor, wylewany, błysk,UV-odporny, akryl, 650 green, 3mm, 1525mm x 2030mm 1 M2 31,09 EUR 134,93 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX KOLORWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.328000 Perspex, Kolor, wylewany, błysk,UV-odporny, akryl, 692 green, 3mm, 2030mm x 3050mm 1 M2 31,09 EUR 134,93 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX KOLORWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.350320 Perspex, Kolor, wylewany, błysk,UV-odporny, akryl, 692 green, 3mm, 1525mm x 2030mm 1 M2 31,09 EUR 134,93 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX KOLORWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.396747 Perspex, Kolor, wylewany, błysk,UV-odporny, akryl, 6205 green, 3mm, 2030mm x 3050mm 1 M2 31,09 EUR 134,93 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX KOLORWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.456113 Perspex, Kolor, wylewany, błysk UV-odporny, akryl, 6205 green,  3mm 1525mm x 2030mm 1 M2 31,09 EUR 134,93 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX KOLORWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.328232 Perspex, Kolor, wylewany, błysk,UV-odporny, akryl, 9981 grey, 3mm, 2030mm x 3050mm 1 M2 31,09 EUR 134,93 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX KOLORWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.350833 Perspex, Kolor, wylewany, błysk,UV-odporny, akryl, 9981 grey, 3mm, 1525mm x 2030mm 1 M2 31,09 EUR 134,93 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX KOLORWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.327869 Perspex, Kolor, wylewany, błysk,UV-odporny, akryl, 133 ivory, 3mm, 2030mm x 3050mm 1 M2 31,09 EUR 134,93 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX KOLORWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.350318 Perspex, Kolor, wylewany, błysk,UV-odporny, akryl, 133 ivory, 3mm, 1525mm x 2030mm 1 M2 31,09 EUR 134,93 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX KOLORWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.327962 Perspex, Kolor, wylewany, błysk,UV-odporny, akryl, 363 orange, 3mm, 2030mm x 3050mm 1 M2 31,09 EUR 134,93 PLN



o Ceny netto.
o Opłata za zamówienie poniżej 500zł : 50 zł, poniżej 1000zł : 35zł.
o Do zamówienia doliczana będzie opłata dystrybucyjna  w wysokości 1% jego wartości.
o Ceny mogą ulec zmianie. Prosimy o ich potwierdzenie przed zamówieniem.

Strona 4

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX KOLORWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.350805 Perspex, Kolor, wylewany, błysk,UV-odporny, akryl, 363 orange, 3mm, 1525mm x 2030mm 1 M2 31,09 EUR 134,93 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX KOLORWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.520904 Perspex, Kolor, wylewany, błysk UV-odporny, akryl, 363 orange, 5mm, 2030mm x 3050mm 1 M2 51,84 EUR 224,99 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX KOLORWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.327972 Perspex, Kolor, wylewany, błysk,UV-odporny, akryl, 431 red, 3mm, 2030mm x 3050mm 1 M2 31,09 EUR 134,93 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX KOLORWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.350823 Perspex, Kolor, wylewany, błysk,UV-odporny, akryl, 431 red, 3mm, 1525mm x 2030mm 1 M2 31,09 EUR 134,93 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX KOLORWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.327977 Perspex, Kolor, wylewany, błysk,UV-odporny, akryl, 433 red, 3mm, 2030mm x 3050mm 1 M2 31,09 EUR 134,93 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX KOLORWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.350336 Perspex, Kolor, wylewany, błysk,UV-odporny, akryl, 433 red, 3mm, 1525mm x 2030mm 1 M2 31,09 EUR 134,93 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX KOLORWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.327982 Perspex, Kolor, wylewany, błysk,UV-odporny, akryl, 440 red, 3mm, 2030mm x 3050mm 1 M2 31,09 EUR 134,93 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX KOLORWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.350825 Perspex, Kolor, wylewany, błysk,UV-odporny, akryl, 440 red, 3mm, 1525mm x 2030mm 1 M2 31,09 EUR 134,93 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX KOLORWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.384408 Perspex, Kolor, wylewany, błysk,UV Protection, akryl, 440 red, 4mm, 2030mm x 3050mm 1 M2 41,44 EUR 179,85 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX KOLORWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.328173 Perspex, Kolor, wylewany, błysk,UV-odporny, akryl, 4401 red, 3mm, 2030mm x 3050mm 1 M2 31,09 EUR 134,93 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX KOLORWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.350338 Perspex, Kolor, wylewany, błysk,UV-odporny, akryl, 4401 red, 3mm, 1525mm x 2030mm 1 M2 31,09 EUR 134,93 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX KOLORWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.327874 Perspex, Kolor, wylewany, błysk,UV-odporny, akryl, 229 yellow, 3mm, 2030mm x 3050mm 1 M2 31,09 EUR 134,93 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX KOLORWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.350324 Perspex, Kolor, wylewany, błysk,UV-odporny, akryl, 229 yellow, 3mm, 1525mm x 2030mm 1 M2 31,09 EUR 134,93 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX KOLORWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.327886 Perspex, Kolor, wylewany, błysk,UV-odporny, akryl, 260 yellow, 3mm, 2030mm x 3050mm 1 M2 31,09 EUR 134,93 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX KOLORWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.350821 Perspex, Kolor, wylewany, błysk,UV-odporny, akryl, 260 yellow, 3mm, 1525mm x 2030mm 1 M2 31,09 EUR 134,93 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX KOLORWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.351304 Perspex, Kolor, wylewany, błysk,UV-odporny, akryl, 4415 pink, 3mm, 2030mm x 3050mm 1 M2 31,09 EUR 134,93 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX KOLORWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.351305 Perspex, Kolor, wylewany, błysk,UV-odporny, akryl, 4415 pink, 3mm, 1525mm x 2030mm 1 M2 31,09 EUR 134,93 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX KOLORWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.445936 Perspex, Kolor, wylewany, błysk,UV-odporny, akryl, 886 fioletowy, 3mm, 2030mm x 3050mm, 1 M2 31,09 EUR 134,93 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX KOLORWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.480569 Perspex, Kolor, wylewany, błysk  UV-odporny, akryl, 886 fioletowy 3mm 1525mm x 2030mm 1 M2 31,09 EUR 134,93 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX KOLORWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.351079 Perspex, Kolor, wylewany, błysk,UV-odporny, akryl, 9T13 neutral, 3mm, 2030mm x 3050mm 1 M2 31,09 EUR 134,93 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX KOLORWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.351438 Perspex, Kolor, wylewany, błysk,UV-odporny, akryl, 9T13 neutral, 3mm, 1525mm x 2030mm 1 M2 31,09 EUR 134,93 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX KOLORWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.351080 Perspex, Kolor, wylewany, błysk,UV-odporny, akryl, 9T13 neutral,, 5mm, 2030mm x 3050mm 1 M2 51,84 EUR 224,99 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX KOLORWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.351439 Perspex, Kolor, wylewany, błysk,UV-odporny, akryl, 9T13 neutral,, 5mm, 1525mm x 2030mm 1 M2 51,84 EUR 224,99 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX KOLORWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.351373 Perspex, Kolor, wylewany, błysk UV-odporny, akryl, 9T20 neutral 3mm 2030mm x 3050mm 1 M2 31,09 EUR 134,93 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX KOLORWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.423191 Perspex, Kolor, wylewany, błysk,UV-odporny, akryl, 9T20 neutral, 8mm, 2030mm x 3050mm 1 M2 82,89 EUR 359,74 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX KOLORWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.424024 Perspex, Kolor, wylewany, błysk,UV-odporny, akryl, 9T20 neutral, 8mm, 1525mm x 2030mm 1 M2 82,89 EUR 359,74 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX KOLORWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.328125 Perspex, Kolor, wylewany, błysk,UV-odporny, akryl, 923 neutral, 3mm, 2030mm x 3050mm 1 M2 31,09 EUR 134,93 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX KOLORWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.351471 Perspex, Kolor, wylewany, błysk,UV-odporny, akryl, 923 neutral, 3mm, 1525mm x 2030mm 1 M2 31,09 EUR 134,93 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX KOLORWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.328216 Perspex, Kolor, wylewany, błysk,UV-odporny, akryl, 923 neutral,5mm, 2030mm x 3050mm 1 M2 51,84 EUR 224,99 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX KOLORWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.351209 Perspex, Kolor, wylewany, błysk,UV-odporny, akryl, 923 neutral,5mm, 1525mm x 2030mm 1 M2 51,84 EUR 224,99 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX SPECRTUM LED

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX SPECRTUM LEDWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.470375 Perspex, Kolor, wylewany, błysk,UV-odporny, akryl, 4TL3 red, 3mm, 2030mm x 3050mm, 1 M2 32,16 EUR 139,57 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX SPECRTUM LEDWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.474783 Perspex, Kolor, wylewany, błysk,UV-odporny, akryl, 4TL3 red, 3mm, 1525mm x 2030mm 1 M2 32,16 EUR 139,57 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX SPECRTUM LEDWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.428907 Perspex, wylewany, błysk, UV-odporny,akryl, 1TL2 Mleczny LED, 3mm, 2030mm x 3050mm 1 M2 29,50 EUR 128,03 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX SPECRTUM LEDWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.428908 Perspex, wylewany, błysk, UV-odporny,akryl, 1TL2 Mleczny LED, 3mm, 1525mm x 2030mm 1 M2 29,50 EUR 128,03 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX SPECRTUM LEDWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.484649 Perspex, wylewany, błysk, UV-odporny akryl, 1TL2 Mleczny LED,  5mm 2030mm x 2030mm 1 M2 49,14 EUR 213,27 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX SPECRTUM LEDWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.484650 Perspex, wylewany, błysk, UV-odporny akryl, 1TL2 Mleczny LED,  5mm 1525mm x 2030mm 1 M2 49,14 EUR 213,27 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX SPECRTUM LEDWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.475453 Perspex, wylewany, błysk, UV-odporny akryl, 1TL1 LED, 3mm 2030mm x 3050mm 1 M2 29,50 EUR 128,03 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX SPECRTUM LEDWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.475454 Perspex, wylewany, błysk, UV-odporny akryl, 1TL1 LED, 3mm 1525mm x 2030mm 1 M2 29,50 EUR 128,03 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX FROST

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX FROSTWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.312287 Perspex, Frost, wylewany, frost,UV-odporny, akryl, polar white S2 030, 3mm, 2030mm x 3050mm 1 M2 39,89 EUR 173,12 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX FROSTWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.520640 1 M2 44,40 EUR 192,70 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX FROSTWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.312294 Perspex, Frost, wylewany, frost UV-odporny, akryl, polar white S2 030 , 5mm 2030mm x 3050mm 1 M2 66,45 EUR 288,39 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX FROSTWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.312286 Perspex, Frost, wylewany, frost UV-odporny, akryl, crystal S2 000 3mm 2030mm x 3050mm 1 M2 38,18 EUR 165,70 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX FROSTWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.312293 Perspex, Frost, wylewany, frost UV-odporny, akryl, crystal S2 000 , 5mm 2030mm x 3050mm 1 M2 63,63 EUR 276,15 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX FROSTWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.361273 Perspex, Frost, wylewany, frost UV-odporny, akryl, 000 clear,  8mm 2030mm x 3050mm 1 M2 101,84 EUR 441,99 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX KOLOR, BLACK&WHITE, 3MM

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX KOLOR, BLACK&WHITE, 3MMWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.350385 Perspex, Kolor, wylewany, mat UV-odporny, akryl, 9T25 black & white 3mm 2030mm x 3050mm 1 M2 42,71 EUR 185,36 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX KOLOR, BLACK&WHITE, 3MMWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.455480  PERSPEX,KOL,MA,9T25 B, 3.00, 1525x2030,P 1 M2 42,71 EUR 185,36 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX FLUORESCENT

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX FLUORESCENTWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.350480 1 M2 45,33 EUR 196,73 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX FLUORESCENTWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.351511 1 M2 45,33 EUR 196,73 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PERSPEXPERSPEX FLUORESCENTWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzają się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu itd. Produkowane są w wielu kolorach. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów itp. Bardzo dobrze łączą się za pomocą klejów i długo  zachowują kolor. Płyty przezroczyste świetnie zastępują szkło - szczególnie, jeśli konieczne jest użycie materiału łatwego w obróbce.350942 1 M2 45,33 EUR 196,73 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PLAZCAST

Płyty akrylowe wylewane (68)PLAZCAST

Płyty akrylowe wylewane (68)PLAZCASTWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzające się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów.480932 PLAZCAST, CLEAR, wylewany, błysk UV-odporny, akryl, Bezbarwny,  3mm 2050mm x 3050mm 1 M2 21,16 EUR 91,83 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PLAZCASTWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzające się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów.480933 PLAZCAST, CLEAR, wylewany, błysk UV-odporny, akryl, Bezbarwny,  4mm 2050mm x 3050mm 1 M2 28,20 EUR 122,41 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PLAZCASTWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzające się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów.480391 1 M2 35,19 EUR 152,70 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PLAZCASTWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzające się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów.480934 1 M2 42,31 EUR 183,61 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PLAZCASTWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzające się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów.475515 PLAZCAST, CLEAR, wylewany, błysk,UV-odporny, akryl, Bezbarwny,  8mm 2030mm x 3050mm 1 M2 56,42 EUR 244,85 PLN

Perspex, Frost, wylewany, frost UV-odporny, akryl Midnight Black S2 9221, 3mm 2030mm x 
3050mm

Perspex, Fluorescent, wylewany fluorescencyjny, UV Protection, akryl 3T19 lava orange, 3mm 
2030mm x 3050mm
Perspex, Fluorescent, wylewany fluorescencyjny, UV Protection, akryl 6T66 green, 3mm 2030mm x 
3050mm 
Perspex, Fluorescent, wylewany fluorescencyjny, UV Protection, akryl 4T56 mars red, 3mm 2030mm 
x 3050mm

Wylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzające się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, 
elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów.

PLAZCAST, CLEAR, wylewany, błysk UV-odporny, akryl, Bezbarwny, 6000g 5mm 2050mm x 
3050mm
PLAZCAST, CLEAR, wylewany, błysk UV-odporny, akryl, Bezbarwny, 7200g 6mm 2050mm x 
3050mm



o Ceny netto.
o Opłata za zamówienie poniżej 500zł : 50 zł, poniżej 1000zł : 35zł.
o Do zamówienia doliczana będzie opłata dystrybucyjna  w wysokości 1% jego wartości.
o Ceny mogą ulec zmianie. Prosimy o ich potwierdzenie przed zamówieniem.

Strona 5

Płyty akrylowe wylewane (68)PLAZCASTWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzające się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów.475516 PLAZCAST, CLEAR, wylewany, błysk,UV-odporny, akryl, Bezbarwny,  10mm 2030mm x 3050mm 1 M2 70,52 EUR 306,06 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)PLAZCASTWylewane płyty z PMMA, świetnie sprawdzające się w obróbce mechanicznej - frezowaniu, grawerowaniu, cięciu, termoformowaniu. Stosowane są do produkcji reklam podświetlanych, elementów frezowanych, galanterii biurowej, prezenterów.480720 PLAZCAST, COLOR, wylewany, błysk, akryl black 8135NN, 3mm 2050mm x 3050mm 1 M2 24,05 EUR 104,37 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)
SETACRYL

Płyty akrylowe wylewane (68)SETACRYL

Płyty akrylowe wylewane (68)SETACRYL
Setacryl Metallic, 3mm

Płyty akrylowe wylewane (68)SETACRYLSetacryl Metallic, 3mmBarwione w masie, wylewane płyty z PMMA akrylowe o błyszczącej powierzchni. Najciekawsze efekty uzyskuje sięprzy ich termoformowaniu. Z powodzeniem imitują metalowe elementy, zachowując gładką, szklistą powierzchnię.Tolerancje wymiarowe jak wszyskich płyt wylewanych - patrz informcje poniżej.350277 Setacryl, Mettalic, wylewany, błysk,akryl, 4785 light silver, 3mm, 1540mm x 2030mm 1 M2 60,82 EUR 263,96 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)SETACRYLSetacryl Metallic, 3mmBarwione w masie, wylewane płyty z PMMA akrylowe o błyszczącej powierzchni. Najciekawsze efekty uzyskuje sięprzy ich termoformowaniu. Z powodzeniem imitują metalowe elementy, zachowując gładką, szklistą powierzchnię.Tolerancje wymiarowe jak wszyskich płyt wylewanych - patrz informcje poniżej.350279 Setacryl, Mettalic, wylewany, błysk,akryl, 4789 silver, 3mm, 1540mm x 2030mm 1 M2 60,82 EUR 263,96 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)SETACRYLSetacryl Metallic, 3mmBarwione w masie, wylewane płyty z PMMA akrylowe o błyszczącej powierzchni. Najciekawsze efekty uzyskuje sięprzy ich termoformowaniu. Z powodzeniem imitują metalowe elementy, zachowując gładką, szklistą powierzchnię.Tolerancje wymiarowe jak wszyskich płyt wylewanych - patrz informcje poniżej.350297 Setacryl, Mettalic, wylewany, błysk,akryl, 4193 gold, 3mm, 1540mm x 2030mm 1 M2 60,82 EUR 263,96 PLN

Płyty akrylowe wylewane (68)SETACRYLSetacryl Metallic, 3mmBarwione w masie, wylewane płyty z PMMA akrylowe o błyszczącej powierzchni. Najciekawsze efekty uzyskuje sięprzy ich termoformowaniu. Z powodzeniem imitują metalowe elementy, zachowując gładką, szklistą powierzchnię.Tolerancje wymiarowe jak wszyskich płyt wylewanych - patrz informcje poniżej.350285 Setacryl, Mettalic, wylewany, błysk,akryl, 4260 antique gold, 3mm, 1540mm x 2030mm 1 M2 60,82 EUR 263,96 PLN

Płyty SAN UV (67)
SAN UV

Płyty SAN UV (67)SAN UV
Płyty syntetyczne SAN bardzo dobrze sprawdzają się w tłoczeniu, gięciu na gorąco oraz cięciu.  Przed przetwarzaniem płyt polecamy wykonanie rzetelnych prób.

Płyty SAN UV (67)SAN UVPłyty syntetyczne SAN bardzo dobrze sprawdzają się w tłoczeniu, gięciu na gorąco oraz cięciu.  Przed przetwarzaniem płyt polecamy wykonanie rzetelnych prób.468607 SAN, UV, błysk, SAN, bezbarwny,  2.500mm 2050mm x 3050mm 1 M2 14,44 EUR 62,66 PLN

PCW spienione (60)
FOAMALITE

PCW spienione (60)FOAMALITE

PCW spienione (60)FOAMALITEPłyty ze spienionego PCW - to podstawowy materiał stosowany w reklamie jako podłoże do druku, wyklejania oraz materiał konstrukcyjny do produkcji stojaków, prezenterów i innych. Wszechstronny, łatwy w obróbce, lekki a zarazem odporny na uszkodzenia mechaniczne.427773 Foamalite Premium, spieniony, półmat, PVC,Śnieżnobiały, 1400g, 1mm, 1220mm x 3050mm 1 M2 4,01 EUR 17,40 PLN

PCW spienione (60)FOAMALITEPłyty ze spienionego PCW - to podstawowy materiał stosowany w reklamie jako podłoże do druku, wyklejania oraz materiał konstrukcyjny do produkcji stojaków, prezenterów i innych. Wszechstronny, łatwy w obróbce, lekki a zarazem odporny na uszkodzenia mechaniczne.391303 Foamalite Premium, spieniony, półmat, PVC,Śnieżnobiały, 1400g, 2mm, 1220mm x 3050mm 1 M2 5,64 EUR 24,48 PLN

PCW spienione (60)FOAMALITEPłyty ze spienionego PCW - to podstawowy materiał stosowany w reklamie jako podłoże do druku, wyklejania oraz materiał konstrukcyjny do produkcji stojaków, prezenterów i innych. Wszechstronny, łatwy w obróbce, lekki a zarazem odporny na uszkodzenia mechaniczne.391304 Foamalite Premium, spieniony, półmat, PVC,Śnieżnobiały, 1400g, 2mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 5,64 EUR 24,48 PLN

PCW spienione (60)FOAMALITEPłyty ze spienionego PCW - to podstawowy materiał stosowany w reklamie jako podłoże do druku, wyklejania oraz materiał konstrukcyjny do produkcji stojaków, prezenterów i innych. Wszechstronny, łatwy w obróbce, lekki a zarazem odporny na uszkodzenia mechaniczne.391305 Foamalite Premium, spieniony, półmat, PVC,Śnieżnobiały, 2100g, 3mm, 1220mm x 3050mm 1 M2 7,19 EUR 31,20 PLN

PCW spienione (60)FOAMALITEPłyty ze spienionego PCW - to podstawowy materiał stosowany w reklamie jako podłoże do druku, wyklejania oraz materiał konstrukcyjny do produkcji stojaków, prezenterów i innych. Wszechstronny, łatwy w obróbce, lekki a zarazem odporny na uszkodzenia mechaniczne.391306 Foamalite Premium, spieniony, półmat, PVC,Śnieżnobiały, 2100g, 3mm, 1560mm x 3050mm 1 M2 7,19 EUR 31,20 PLN

PCW spienione (60)FOAMALITEPłyty ze spienionego PCW - to podstawowy materiał stosowany w reklamie jako podłoże do druku, wyklejania oraz materiał konstrukcyjny do produkcji stojaków, prezenterów i innych. Wszechstronny, łatwy w obróbce, lekki a zarazem odporny na uszkodzenia mechaniczne.391307 Foamalite Premium, spieniony, półmat, PVC,Śnieżnobiały, 2100g, 3mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 7,19 EUR 31,20 PLN

PCW spienione (60)FOAMALITEPłyty ze spienionego PCW - to podstawowy materiał stosowany w reklamie jako podłoże do druku, wyklejania oraz materiał konstrukcyjny do produkcji stojaków, prezenterów i innych. Wszechstronny, łatwy w obróbce, lekki a zarazem odporny na uszkodzenia mechaniczne.391308 Foamalite Premium, spieniony, półmat, PVC,Śnieżnobiały, 2200g, 4mm, 1220mm x 3050mm 1 M2 8,86 EUR 38,45 PLN

PCW spienione (60)FOAMALITEPłyty ze spienionego PCW - to podstawowy materiał stosowany w reklamie jako podłoże do druku, wyklejania oraz materiał konstrukcyjny do produkcji stojaków, prezenterów i innych. Wszechstronny, łatwy w obróbce, lekki a zarazem odporny na uszkodzenia mechaniczne.391309 Foamalite Premium, spieniony, półmat, PVC,Śnieżnobiały, 2200g, 4mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 8,86 EUR 38,45 PLN

PCW spienione (60)FOAMALITEPłyty ze spienionego PCW - to podstawowy materiał stosowany w reklamie jako podłoże do druku, wyklejania oraz materiał konstrukcyjny do produkcji stojaków, prezenterów i innych. Wszechstronny, łatwy w obróbce, lekki a zarazem odporny na uszkodzenia mechaniczne.391310 Foamalite Premium, spieniony, półmat, PVC,Śnieżnobiały, 2750g, 5mm, 1220mm x 3050mm 1 M2 11,36 EUR 49,30 PLN

PCW spienione (60)FOAMALITEPłyty ze spienionego PCW - to podstawowy materiał stosowany w reklamie jako podłoże do druku, wyklejania oraz materiał konstrukcyjny do produkcji stojaków, prezenterów i innych. Wszechstronny, łatwy w obróbce, lekki a zarazem odporny na uszkodzenia mechaniczne.391311 Foamalite Premium, spieniony, półmat, PVC,Śnieżnobiały, 2750g, 5mm, 1560mm x 3050mm 1 M2 11,36 EUR 49,30 PLN

PCW spienione (60)FOAMALITEPłyty ze spienionego PCW - to podstawowy materiał stosowany w reklamie jako podłoże do druku, wyklejania oraz materiał konstrukcyjny do produkcji stojaków, prezenterów i innych. Wszechstronny, łatwy w obróbce, lekki a zarazem odporny na uszkodzenia mechaniczne.391312 Foamalite Premium, spieniony, półmat, PVC,Śnieżnobiały, 2750g, 5mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 11,36 EUR 49,30 PLN

PCW spienione (60)FOAMALITEPłyty ze spienionego PCW - to podstawowy materiał stosowany w reklamie jako podłoże do druku, wyklejania oraz materiał konstrukcyjny do produkcji stojaków, prezenterów i innych. Wszechstronny, łatwy w obróbce, lekki a zarazem odporny na uszkodzenia mechaniczne.391314 Foamalite Premium, spieniony, półmat, PVC,Śnieżnobiały, 3300g, 6mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 13,34 EUR 57,90 PLN

PCW spienione (60)FOAMALITEPłyty ze spienionego PCW - to podstawowy materiał stosowany w reklamie jako podłoże do druku, wyklejania oraz materiał konstrukcyjny do produkcji stojaków, prezenterów i innych. Wszechstronny, łatwy w obróbce, lekki a zarazem odporny na uszkodzenia mechaniczne.391316 Foamalite Premium, spieniony, półmat, PVC,Śnieżnobiały, 4400g, 8mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 17,52 EUR 76,04 PLN

PCW spienione (60)FOAMALITEPłyty ze spienionego PCW - to podstawowy materiał stosowany w reklamie jako podłoże do druku, wyklejania oraz materiał konstrukcyjny do produkcji stojaków, prezenterów i innych. Wszechstronny, łatwy w obróbce, lekki a zarazem odporny na uszkodzenia mechaniczne.391317 Foamalite Premium, spieniony, półmat, PVC,Śnieżnobiały, 5500g, 10mm, 1220mm x 3050mm 1 M2 21,88 EUR 94,96 PLN

PCW spienione (60)FOAMALITEPłyty ze spienionego PCW - to podstawowy materiał stosowany w reklamie jako podłoże do druku, wyklejania oraz materiał konstrukcyjny do produkcji stojaków, prezenterów i innych. Wszechstronny, łatwy w obróbce, lekki a zarazem odporny na uszkodzenia mechaniczne.391319 Foamalite Premium, spieniony, półmat, PVC,Śnieżnobiały, 5500g, 10mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 21,87 EUR 94,92 PLN

PCW spienione (60)FOAMALITE Kolor

PCW spienione (60)FOAMALITE Kolor 497924 Foamalite, Color, spieniony, półmat, PVC F23 czerwony, 1740g, 3mm 1560mm x 3050mm, 1 M2 9,05 EUR 39,28 PLN

PCW spienione (60)FOAMALITE Kolor 497926 Foamalite, Color, spieniony, półmat, PVC,F28 czarny, 1740g, 3mm, 1560mm x 3050mm 1 M2 9,05 EUR 39,28 PLN

PCW spienione (60)FOAMALITE Kolor 497923 Foamalite, Color, spieniony, półmat, PVC F20 jasnożółty, 1740g, 3mm 1560mm x 3050mm 1 M2 9,05 EUR 39,28 PLN

PCW spienione (60)FOAMALITE Kolor 497927 Foamalite, Color, spieniony, półmat, PVC,F28 czarny, 5mm, 1560mm x 3050mm 1 M2 14,23 EUR 61,76 PLN

PCW spienione (60)FOAMALITE PLUS

PCW spienione (60)FOAMALITE PLUS

PCW spienione (60)FOAMALITE PLUSPłyty warstwowe ze spienionego PCW (warstwy zewnętrzne ze spienionego PCW, rdzeń z regranulatu) - to podstawowy materiał stosowany w reklamie jako podłoże do druku, wyklejania oraz materiał konstrukcyjny do produkcji stojaków, prezenterów i innych. Wszechstronny, łatwy w obróbce, lekki a zarazem odporny na udary i uszkodzenia mechaniczne. Wyróżnia się wyższą sztywnością od standardowych płyt PCW.441339 Foamalite, Plus, spieniony, półmat, PVC,biały, 3500g, 5mm, 1560mm x 3050mm 1 M2 11,37 EUR 49,35 PLN

PCW spienione (60)FOAMALITE PLUSPłyty warstwowe ze spienionego PCW (warstwy zewnętrzne ze spienionego PCW, rdzeń z regranulatu) - to podstawowy materiał stosowany w reklamie jako podłoże do druku, wyklejania oraz materiał konstrukcyjny do produkcji stojaków, prezenterów i innych. Wszechstronny, łatwy w obróbce, lekki a zarazem odporny na udary i uszkodzenia mechaniczne. Wyróżnia się wyższą sztywnością od standardowych płyt PCW.394460 Foamalite, Plus, spieniony, półmat, PVC biały, 7000g, 10mm, 1560mm x 3050mm, pal. 40 sztuk 1 M2 22,12 EUR 96,00 PLN

PCW spienione (60)FOAMALITE - dwustronnie foliowany

PCW spienione (60)FOAMALITE - dwustronnie foliowany467084 1 M2 7,49 EUR 32,51 PLN

PCW spienione (60)FOAMALITE - dwustronnie foliowany467085 1 M2 12,18 EUR 52,86 PLN

PCW spienione (60)FOAMALITE - XPRESS

PCW spienione (60)FOAMALITE - XPRESS 444290 Foamalite XPRESS, śnieżnobiały, 1180g, 2mm, 2050mm x 3050mm, 1 M2 4,11 EUR 17,83 PLN

PCW spienione (60)FOAMALITE - XPRESS 484724 1 M2 5,77 EUR 25,04 PLN

PCW spienione (60)FOAMALITE - XPRESS 484727 Foamalite XPRESS, śnieżnobiały, 1500g, 3mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 5,49 EUR 23,85 PLN

PCW spienione (60)FOAMALITE - XPRESS 498926 Foamalite XPRESS, śnieżnobiały, 2000g, 4mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 7,37 EUR 31,99 PLN

PCW spienione (60)FOAMALITE - XPRESS 484728 1 M2 9,68 EUR 42,03 PLN

PCW spienione (60)FOAMALITE - XPRESS 484731 Foamalite XPRESS, śnieżnobiały, 5mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 9,22 EUR 40,00 PLN

PCW spienione (60)FOAMALITE - XPRESS 498927 Foamalite XPRESS, śnieżnobiały, 3000g, 6mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 11,06 EUR 48,01 PLN

PCW spienione (60)FOAMALITE - XPRESS 498928 Foamalite XPRESS, śnieżnobiały, 4000g, 8mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 14,71 EUR 63,85 PLN

PCW spienione (60)FOAMALITE - XPRESS 498932 Foamalite XPRESS, śnieżnobiały, 5000g, 10mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 18,34 EUR 79,60 PLN

Barwione w masie, wylewane płyty z PMMA akrylowe o błyszczącej powierzchni. Najciekawsze efekty uzyskuje sięprzy ich termoformowaniu. Z powodzeniem imitują metalowe 
elementy, zachowując gładką, szklistą powierzchnię.Tolerancje wymiarowe jak wszyskich płyt wylewanych - patrz informcje poniżej.

Płyty SAN UV (67)

PCW spienione (60)

Płyty ze spienionego PCW - to podstawowy materiał stosowany w reklamie jako podłoże do druku, wyklejania oraz materiał konstrukcyjny do produkcji stojaków, prezenterów i innych. 
Wszechstronny, łatwy w obróbce, lekki a zarazem odporny na uszkodzenia mechaniczne.

Płyty warstwowe ze spienionego PCW (warstwy zewnętrzne ze spienionego PCW, rdzeń z regranulatu) - to podstawowy materiał stosowany w reklamie jako podłoże do druku, wyklejania 
oraz materiał konstrukcyjny do produkcji stojaków, prezenterów i innych. Wszechstronny, łatwy w obróbce, lekki a zarazem odporny na udary i uszkodzenia mechaniczne. Wyróżnia się 

wyższą sztywnością od standardowych płyt PCW.

Foamalite Premium, Protection film 2 sides,półmat, PVC, Śnieżnobiały, 2100g, 3mm, 2050mm x 
3050mm
Foamalite Premium, Protection film 2 sides,półmat, PVC, Śnieżnobiały, 2750g,5mm, 2050mm x 
3050mm

Foamalite, XPRESS,Protection film 1 side, mat,obniżona palnośc M1, expanded PVC, biały,1500g/m2, 
3.000mm,1220mm x 2440mm, ryza 1 ark.,

Foamalite, XPRESS,Protection film 1 side, mat,obniżona palnośc M1, expanded PVC, biały,2500g/m2, 
5.000mm,1220mm x 2440mm, ryza 1 ark.,
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o Ceny netto.
o Opłata za zamówienie poniżej 500zł : 50 zł, poniżej 1000zł : 35zł.
o Do zamówienia doliczana będzie opłata dystrybucyjna  w wysokości 1% jego wartości.
o Ceny mogą ulec zmianie. Prosimy o ich potwierdzenie przed zamówieniem.

Strona 6

PCW spienione (60)FOAMALUX

PCW spienione (60)FOAMALUX

PCW spienione (60)FOAMALUXLekkie płyty ze spienionego PCW, stosowane w reklamie jako podłoże do druku (dedykowany do druku cyfrowego), wyklejania oraz materiał konstrukcyjny do produkcji stojaków, prezenterów i innych. Wszechstronny, łatwy w obróbce, lekki a zarazem odporny na uderzenia.340875 Foamalux, Super Light, spieniony, półmat,PVC, white, 3mm, 1220mm x 3050mm 1 M2 6,33 EUR 27,45 PLN

PCW spienione (60)FOAMALUXLekkie płyty ze spienionego PCW, stosowane w reklamie jako podłoże do druku (dedykowany do druku cyfrowego), wyklejania oraz materiał konstrukcyjny do produkcji stojaków, prezenterów i innych. Wszechstronny, łatwy w obróbce, lekki a zarazem odporny na uderzenia.340879 Foamalux, Super Light, spieniony, półmat PVC, white, 3mm 1560mm x 3050mm 1 M2 6,33 EUR 27,45 PLN

PCW spienione (60)FOAMALUXLekkie płyty ze spienionego PCW, stosowane w reklamie jako podłoże do druku (dedykowany do druku cyfrowego), wyklejania oraz materiał konstrukcyjny do produkcji stojaków, prezenterów i innych. Wszechstronny, łatwy w obróbce, lekki a zarazem odporny na uderzenia.340882 Foamalux, Super Light, spieniony, półmat,PVC, white, 3mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 6,33 EUR 27,45 PLN

PCW spienione (60)FOAMALUXLekkie płyty ze spienionego PCW, stosowane w reklamie jako podłoże do druku (dedykowany do druku cyfrowego), wyklejania oraz materiał konstrukcyjny do produkcji stojaków, prezenterów i innych. Wszechstronny, łatwy w obróbce, lekki a zarazem odporny na uderzenia.429413 Foamalux, Super Light, spieniony, półmat,PVC, white, 5mm, 1220mm x 3050mm 1 M2 10,27 EUR 44,59 PLN

PCW spienione (60)FOAMALUXLekkie płyty ze spienionego PCW, stosowane w reklamie jako podłoże do druku (dedykowany do druku cyfrowego), wyklejania oraz materiał konstrukcyjny do produkcji stojaków, prezenterów i innych. Wszechstronny, łatwy w obróbce, lekki a zarazem odporny na uderzenia.340880 Foamalux, Super Light, spieniony, półmat PVC, white, 5mm 1560mm x 3050mm 1 M2 10,27 EUR 44,58 PLN

PCW spienione (60)FOAMALUXLekkie płyty ze spienionego PCW, stosowane w reklamie jako podłoże do druku (dedykowany do druku cyfrowego), wyklejania oraz materiał konstrukcyjny do produkcji stojaków, prezenterów i innych. Wszechstronny, łatwy w obróbce, lekki a zarazem odporny na uderzenia.340883 Foamalux, Super Light, spieniony, półmat,PVC, white, 5mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 10,27 EUR 44,59 PLN

PCW spienione (60)FOAMALUXLekkie płyty ze spienionego PCW, stosowane w reklamie jako podłoże do druku (dedykowany do druku cyfrowego), wyklejania oraz materiał konstrukcyjny do produkcji stojaków, prezenterów i innych. Wszechstronny, łatwy w obróbce, lekki a zarazem odporny na uderzenia.340884 Foamalux, Super Light, spieniony, półmat,PVC, white, 10mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 18,98 EUR 82,36 PLN

PCW spienione (60)FOAMALUXLekkie płyty ze spienionego PCW, stosowane w reklamie jako podłoże do druku (dedykowany do druku cyfrowego), wyklejania oraz materiał konstrukcyjny do produkcji stojaków, prezenterów i innych. Wszechstronny, łatwy w obróbce, lekki a zarazem odporny na uderzenia.474640 Foamalux, Super Light, spieniony, półmat PVC, white, 19mm 1560mm x 3050mm 1 M2 42,56 EUR 184,70 PLN

PCW spienione (60)STADUR

PCW spienione (60)STADUR

PCW spienione (60)STADURStadur SF – płyty warstwowe, dwustronnie zabezpieczone folią ochronną. Warstwy zewnętrzne – białe, spienione PCW o grubości 1mm. Materiał wypełniający – XPS. Płyty o wyjątkowej sztywności i bardzo niskiej wadze są stosowane jako podłoże do zadruku na ploterach UV, do produkcji elementów reklamowych i ekspozycyjnych oraz przy produkcji POS.445725 1 M2 14,24 EUR 61,80 PLN

PCW spienione (60)STARFOAM

PCW spienione (60)STARFOAM

PCW spienione (60)STARFOAMLekkie płyty ze spienionego PCW, stosowane w reklamie jako podłoże do druku, wyklejania oraz materiał konstrukcyjny do produkcji stojaków, prezenterów i innych. Wszechstronny, łatwy w obróbce, lekki a zarazem odporny na uderzenia.490940 PCW spienione, półmat, PVC,śnieżnobiały, 1mm, 1560mm x 3050mm 1 M2 3,11 EUR 13,50 PLN

PCW spienione (60)STARFOAMLekkie płyty ze spienionego PCW, stosowane w reklamie jako podłoże do druku, wyklejania oraz materiał konstrukcyjny do produkcji stojaków, prezenterów i innych. Wszechstronny, łatwy w obróbce, lekki a zarazem odporny na uderzenia.476579 PCW spienione, półmat, PVC,ŚNIEŻNOBIAŁY, 1mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 3,11 EUR 13,50 PLN

PCW spienione (60)STARFOAMLekkie płyty ze spienionego PCW, stosowane w reklamie jako podłoże do druku, wyklejania oraz materiał konstrukcyjny do produkcji stojaków, prezenterów i innych. Wszechstronny, łatwy w obróbce, lekki a zarazem odporny na uderzenia.490941 PCW spienione, półmat, PVC,śnieżnobiały, 2mm, 1560mm x 3050mm 1 M2 4,78 EUR 20,75 PLN

PCW spienione (60)STARFOAMLekkie płyty ze spienionego PCW, stosowane w reklamie jako podłoże do druku, wyklejania oraz materiał konstrukcyjny do produkcji stojaków, prezenterów i innych. Wszechstronny, łatwy w obróbce, lekki a zarazem odporny na uderzenia.476580 PCW spienione, półmat, PVC,ŚNIEŻNOBIAŁY, 2mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 4,78 EUR 20,75 PLN

PCW spienione (60)STARFOAMLekkie płyty ze spienionego PCW, stosowane w reklamie jako podłoże do druku, wyklejania oraz materiał konstrukcyjny do produkcji stojaków, prezenterów i innych. Wszechstronny, łatwy w obróbce, lekki a zarazem odporny na uderzenia.484402 PCW spienione, półmat, PVC, biały 3mm 1, 220m x 3,05m 1 M2 5,36 EUR 23,26 PLN

PCW spienione (60)STARFOAMLekkie płyty ze spienionego PCW, stosowane w reklamie jako podłoże do druku, wyklejania oraz materiał konstrukcyjny do produkcji stojaków, prezenterów i innych. Wszechstronny, łatwy w obróbce, lekki a zarazem odporny na uderzenia.475938 PCW spienione, półmat, PVC, biały 3mm 1560mm x 3050mmpal. 120 ark., 1 M2 5,36 EUR 23,26 PLN

PCW spienione (60)STARFOAMLekkie płyty ze spienionego PCW, stosowane w reklamie jako podłoże do druku, wyklejania oraz materiał konstrukcyjny do produkcji stojaków, prezenterów i innych. Wszechstronny, łatwy w obróbce, lekki a zarazem odporny na uderzenia.476581 PCW spienione, półmat, PVC,ŚNIEŻNOBIAŁY, 3mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 5,36 EUR 23,26 PLN

PCW spienione (60)STARFOAMLekkie płyty ze spienionego PCW, stosowane w reklamie jako podłoże do druku, wyklejania oraz materiał konstrukcyjny do produkcji stojaków, prezenterów i innych. Wszechstronny, łatwy w obróbce, lekki a zarazem odporny na uderzenia.528725 1 M2 4,96 EUR 21,54 PLN

PCW spienione (60)STARFOAMLekkie płyty ze spienionego PCW, stosowane w reklamie jako podłoże do druku, wyklejania oraz materiał konstrukcyjny do produkcji stojaków, prezenterów i innych. Wszechstronny, łatwy w obróbce, lekki a zarazem odporny na uderzenia.484403 PCW spienione, półmat, PVC, biały 4mm 1, 220m x 3,05m 1 M2 7,14 EUR 30,99 PLN

PCW spienione (60)STARFOAMLekkie płyty ze spienionego PCW, stosowane w reklamie jako podłoże do druku, wyklejania oraz materiał konstrukcyjny do produkcji stojaków, prezenterów i innych. Wszechstronny, łatwy w obróbce, lekki a zarazem odporny na uderzenia.476582 PCW spienione, półmat, PVC,ŚNIEŻNOBIAŁY, 4mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 6,90 EUR 29,95 PLN

PCW spienione (60)STARFOAMLekkie płyty ze spienionego PCW, stosowane w reklamie jako podłoże do druku, wyklejania oraz materiał konstrukcyjny do produkcji stojaków, prezenterów i innych. Wszechstronny, łatwy w obróbce, lekki a zarazem odporny na uderzenia.484404 PCW spienione, półmat, PVC, biały 5mm 1, 22m x 3,05m 1 M2 8,93 EUR 38,76 PLN

PCW spienione (60)STARFOAMLekkie płyty ze spienionego PCW, stosowane w reklamie jako podłoże do druku, wyklejania oraz materiał konstrukcyjny do produkcji stojaków, prezenterów i innych. Wszechstronny, łatwy w obróbce, lekki a zarazem odporny na uderzenia.475939 PCW spienione, półmat, PVC, biały 5mm 1560mm x 3050mmpal. 80 ark., 1 M2 8,93 EUR 38,76 PLN

PCW spienione (60)STARFOAMLekkie płyty ze spienionego PCW, stosowane w reklamie jako podłoże do druku, wyklejania oraz materiał konstrukcyjny do produkcji stojaków, prezenterów i innych. Wszechstronny, łatwy w obróbce, lekki a zarazem odporny na uderzenia.476584 PCW spienione, półmat, PVC,ŚNIEŻNOBIAŁY, 5mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 8,93 EUR 38,76 PLN

PCW spienione (60)STARFOAMLekkie płyty ze spienionego PCW, stosowane w reklamie jako podłoże do druku, wyklejania oraz materiał konstrukcyjny do produkcji stojaków, prezenterów i innych. Wszechstronny, łatwy w obróbce, lekki a zarazem odporny na uderzenia.528726 1 M2 8,18 EUR 35,52 PLN

PCW spienione (60)STARFOAMLekkie płyty ze spienionego PCW, stosowane w reklamie jako podłoże do druku, wyklejania oraz materiał konstrukcyjny do produkcji stojaków, prezenterów i innych. Wszechstronny, łatwy w obróbce, lekki a zarazem odporny na uderzenia.484405 PCW spienione, półmat, PVC, biały 6mm 1, 22m x 3,05m 1 M2 10,72 EUR 46,52 PLN

PCW spienione (60)STARFOAMLekkie płyty ze spienionego PCW, stosowane w reklamie jako podłoże do druku, wyklejania oraz materiał konstrukcyjny do produkcji stojaków, prezenterów i innych. Wszechstronny, łatwy w obróbce, lekki a zarazem odporny na uderzenia.476585 PCW spienione, półmat, PVC,ŚNIEŻNOBIAŁY, 6mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 10,72 EUR 46,52 PLN

PCW spienione (60)STARFOAMLekkie płyty ze spienionego PCW, stosowane w reklamie jako podłoże do druku, wyklejania oraz materiał konstrukcyjny do produkcji stojaków, prezenterów i innych. Wszechstronny, łatwy w obróbce, lekki a zarazem odporny na uderzenia.484406 PCW spienione, półmat, PVC, biały 8mm 1, 22m x 3,05m 1 M2 14,29 EUR 62,02 PLN

PCW spienione (60)STARFOAMLekkie płyty ze spienionego PCW, stosowane w reklamie jako podłoże do druku, wyklejania oraz materiał konstrukcyjny do produkcji stojaków, prezenterów i innych. Wszechstronny, łatwy w obróbce, lekki a zarazem odporny na uderzenia.476586 PCW spienione, półmat, PVC,ŚNIEŻNOBIAŁY, 8mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 14,29 EUR 62,02 PLN

PCW spienione (60)STARFOAMLekkie płyty ze spienionego PCW, stosowane w reklamie jako podłoże do druku, wyklejania oraz materiał konstrukcyjny do produkcji stojaków, prezenterów i innych. Wszechstronny, łatwy w obróbce, lekki a zarazem odporny na uderzenia.484407 PCW spienione, półmat, PVC, biały 10mm 1, 22m x 3,05m 1 M2 17,86 EUR 77,51 PLN

PCW spienione (60)STARFOAMLekkie płyty ze spienionego PCW, stosowane w reklamie jako podłoże do druku, wyklejania oraz materiał konstrukcyjny do produkcji stojaków, prezenterów i innych. Wszechstronny, łatwy w obróbce, lekki a zarazem odporny na uderzenia.476587 PCW spienione, półmat, PVC,ŚNIEŻNOBIAŁY, 10mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 17,86 EUR 77,51 PLN

PCW spienione (60)STARFOAMLekkie płyty ze spienionego PCW, stosowane w reklamie jako podłoże do druku, wyklejania oraz materiał konstrukcyjny do produkcji stojaków, prezenterów i innych. Wszechstronny, łatwy w obróbce, lekki a zarazem odporny na uderzenia.528727 1 M2 16,27 EUR 70,61 PLN

PCW twarde (61)
KOMADUR

PCW twarde (61)KOMADUR
Płyty z twardego PCW z wykończeniem powierzchni połysk/połysk. Dobrze poddają się obróbce termicznej.

PCW twarde (61)KOMADURPłyty z twardego PCW z wykończeniem powierzchni połysk/połysk. Dobrze poddają się obróbce termicznej.349624 Komadur, D, błysk, twarde PVC, biały, 1430g, 1mm, 1000mm x 2000mm 1 M2 5,59 EUR 24,26 PLN

PCW twarde (61)KOMADURPłyty z twardego PCW z wykończeniem powierzchni połysk/połysk. Dobrze poddają się obróbce termicznej.350240 Komadur, D, błysk, twarde PVC, biały, 2145g, 1.500mm, 1000mm x 2000mm, pal. 240 sztuk 1 M2 8,39 EUR 36,41 PLN

PCW twarde (61)KOMADURPłyty z twardego PCW z wykończeniem powierzchni połysk/połysk. Dobrze poddają się obróbce termicznej.349628 Komadur, D, błysk, twarde PVC, biały, 2860g, 2mm, 1000mm x 2000mm, pal. 180 sztuk 1 M2 11,20 EUR 48,61 PLN

PCW twarde (61)KOMADURPłyty z twardego PCW z wykończeniem powierzchni połysk/połysk. Dobrze poddają się obróbce termicznej.349660 Komadur, D, błysk, twarde PVC, biały, 4290g, 3mm, 1000mm x 2000mm, pal. 120 sztuk 1 M2 16,79 EUR 72,87 PLN

PCW twarde (61)KOMADURPłyty z twardego PCW z wykończeniem powierzchni połysk/połysk. Dobrze poddają się obróbce termicznej.474398 Komadur, WA, błysk, twarde PVC, biały, 1430g, 1mm, 1000mm x 2000mm 1 M2 4,37 EUR 18,98 PLN

PCW twarde (61)KOMADURPłyty z twardego PCW z wykończeniem powierzchni połysk/połysk. Dobrze poddają się obróbce termicznej.474399 Komadur, WA, błysk, twarde PVC, biały, 1430g, 1mm, 1220mm x 2440mm 1 M2 4,37 EUR 18,98 PLN

PCW twarde (61)KOMADURPłyty z twardego PCW z wykończeniem powierzchni połysk/połysk. Dobrze poddają się obróbce termicznej.474401 Komadur, WA, błysk, twarde PVC, biały, 2145g, 1.500mm, 1220mm x 3050mm 1 M2 6,55 EUR 28,45 PLN

PCW twarde (61)KOMADURPłyty z twardego PCW z wykończeniem powierzchni połysk/połysk. Dobrze poddają się obróbce termicznej.474402 Komadur, WA, błysk, twarde PVC, biały, 2860g, 2mm, 1000mm x 2000mm 1 M2 8,75 EUR 37,96 PLN

PCW twarde (61)KOMADURPłyty z twardego PCW z wykończeniem powierzchni połysk/połysk. Dobrze poddają się obróbce termicznej.481844 Komadur, WA, błysk, twarde PVC, biały 2860g, 2mm 1220mm x 2440mm 1 M2 8,75 EUR 37,96 PLN

PCW twarde (61)KOMADURPłyty z twardego PCW z wykończeniem powierzchni połysk/połysk. Dobrze poddają się obróbce termicznej.474403 Komadur, WA, błysk, twarde PVC, biały, 2860g, 2mm, 1220mm x 3050mm 1 M2 8,75 EUR 37,96 PLN

PCW twarde (61)KOMADURPłyty z twardego PCW z wykończeniem powierzchni połysk/połysk. Dobrze poddają się obróbce termicznej.474404 Komadur, WA, błysk, twarde PVC, biały, 4290g, 3mm, 1000mm x 2000mm 1 M2 13,12 EUR 56,94 PLN

PCW twarde (61)KOMADURPłyty z twardego PCW z wykończeniem powierzchni połysk/połysk. Dobrze poddają się obróbce termicznej.474405 Komadur, WA, błysk, twarde PVC, biały, 4290g, 3mm, 1220mm x 2440mm 1 M2 13,12 EUR 56,94 PLN

PCW twarde (61)KOMADURPłyty z twardego PCW z wykończeniem powierzchni połysk/połysk. Dobrze poddają się obróbce termicznej.474406 Komadur, WA, błysk, twarde PVC, biały, 4290g, 3mm, 1220mm x 3050mm 1 M2 13,12 EUR 56,94 PLN

Lekkie płyty ze spienionego PCW, stosowane w reklamie jako podłoże do druku (dedykowany do druku cyfrowego), wyklejania oraz materiał konstrukcyjny do produkcji stojaków, 
prezenterów i innych. Wszechstronny, łatwy w obróbce, lekki a zarazem odporny na uderzenia.

Stadur SF – płyty warstwowe, dwustronnie zabezpieczone folią ochronną. Warstwy zewnętrzne – białe, spienione PCW o grubości 1mm. Materiał wypełniający – XPS. Płyty o wyjątkowej 
sztywności i bardzo niskiej wadze są stosowane jako podłoże do zadruku na ploterach UV, do produkcji elementów reklamowych i ekspozycyjnych oraz przy produkcji POS.

Stadur, Sign SF, spieniony, mat, PVC, biały, 2150g, 10mm, 2030mm x 3050mm, nieryzowane na pal. 
108 ark. 

Lekkie płyty ze spienionego PCW, stosowane w reklamie jako podłoże do druku, wyklejania oraz materiał konstrukcyjny do produkcji stojaków, prezenterów i innych. Wszechstronny, łatwy 
w obróbce, lekki a zarazem odporny na uderzenia.

PCW, spienione, spieniony, półmat, nowa jakość, PVC, śnieżnobiały, 3mm, 2050mm x 3050mm, pal. 
100 sztuk

PCW, spienione, spieniony, półmat, nowa jakość, PVC, śnieżnobiały, 5mm, 2050mm x 3050mm, pal. 
60 sztuk

PCW, spienione, spieniony, półmat, nowa jakość, PVC, śnieżnobiały, 10mm, 2050mm x 3050mm, pal. 
40 sztuk

PCW twarde (61)
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o Ceny netto.
o Opłata za zamówienie poniżej 500zł : 50 zł, poniżej 1000zł : 35zł.
o Do zamówienia doliczana będzie opłata dystrybucyjna  w wysokości 1% jego wartości.
o Ceny mogą ulec zmianie. Prosimy o ich potwierdzenie przed zamówieniem.
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PCW twarde (61)KOMADURPłyty z twardego PCW z wykończeniem powierzchni połysk/połysk. Dobrze poddają się obróbce termicznej.474407 Komadur, WA, błysk, twarde PVC, biały,5720g, 4mm, 1000mm x 2000mm 1 M2 17,48 EUR 75,88 PLN

PCW twarde (61)KOMADURPłyty z twardego PCW z wykończeniem powierzchni połysk/połysk. Dobrze poddają się obróbce termicznej.474408 Komadur, WA, błysk, twarde PVC, biały,5720g, 4mm, 1220mm x 2440mm 1 M2 17,48 EUR 75,88 PLN

PCW twarde (61)KOMADURPłyty z twardego PCW z wykończeniem powierzchni połysk/połysk. Dobrze poddają się obróbce termicznej.474409 Komadur, WA, błysk, twarde PVC, biały,5720g, 4mm, 1220mm x 3050mm 1 M2 17,48 EUR 75,88 PLN

PCW twarde (61)KOMADURPłyty z twardego PCW z wykończeniem powierzchni połysk/połysk. Dobrze poddają się obróbce termicznej.474410 Komadur, WA, błysk, twarde PVC, biały,7150g, 5mm, 1000mm x 2000mm 1 M2 21,87 EUR 94,90 PLN

PCW twarde (61)KOMADURPłyty z twardego PCW z wykończeniem powierzchni połysk/połysk. Dobrze poddają się obróbce termicznej.479209 Komadur, WA, błysk, twarde PVC, biały, 14000g, 10mm, 1000mm x 2000mm 1 M2 42,82 EUR 185,82 PLN

PCW folie twarde S - Print  (59)
S-PRINT

PCW folie twarde S - Print  (59)S-PRINT

PCW folie twarde S - Print  (59)S-PRINTNajwyższej jakości folie z PCW w niskich grubościach do 1 mm. Materiał przezroczysty i gładki lub z delikatnie zaznaczoną fakturą, przypominającą drobny piasek. Powierzchnia dobrze przyjmuje farby sitodrukowe - możliwy jest też druk offsetowy, po uprzedniej próbie. Oprócz zadruku, S - Print nadaje się do termoformowania: zaginania, tłoczenia, zgrzewania, cięcia gilotyną lub nożem.437472 1 M2 1,50 EUR 6,50 PLN

PCW folie twarde S - Print  (59)S-PRINTNajwyższej jakości folie z PCW w niskich grubościach do 1 mm. Materiał przezroczysty i gładki lub z delikatnie zaznaczoną fakturą, przypominającą drobny piasek. Powierzchnia dobrze przyjmuje farby sitodrukowe - możliwy jest też druk offsetowy, po uprzedniej próbie. Oprócz zadruku, S - Print nadaje się do termoformowania: zaginania, tłoczenia, zgrzewania, cięcia gilotyną lub nożem.437474 1 M2 2,00 EUR 8,67 PLN

PCW folie twarde S - Print  (59)S-PRINTNajwyższej jakości folie z PCW w niskich grubościach do 1 mm. Materiał przezroczysty i gładki lub z delikatnie zaznaczoną fakturą, przypominającą drobny piasek. Powierzchnia dobrze przyjmuje farby sitodrukowe - możliwy jest też druk offsetowy, po uprzedniej próbie. Oprócz zadruku, S - Print nadaje się do termoformowania: zaginania, tłoczenia, zgrzewania, cięcia gilotyną lub nożem.437477 1 M2 2,50 EUR 10,83 PLN

PCW folie twarde S - Print  (59)S-PRINTNajwyższej jakości folie z PCW w niskich grubościach do 1 mm. Materiał przezroczysty i gładki lub z delikatnie zaznaczoną fakturą, przypominającą drobny piasek. Powierzchnia dobrze przyjmuje farby sitodrukowe - możliwy jest też druk offsetowy, po uprzedniej próbie. Oprócz zadruku, S - Print nadaje się do termoformowania: zaginania, tłoczenia, zgrzewania, cięcia gilotyną lub nożem.437479 1 M2 2,99 EUR 12,99 PLN

PCW folie twarde S - Print  (59)S-PRINTNajwyższej jakości folie z PCW w niskich grubościach do 1 mm. Materiał przezroczysty i gładki lub z delikatnie zaznaczoną fakturą, przypominającą drobny piasek. Powierzchnia dobrze przyjmuje farby sitodrukowe - możliwy jest też druk offsetowy, po uprzedniej próbie. Oprócz zadruku, S - Print nadaje się do termoformowania: zaginania, tłoczenia, zgrzewania, cięcia gilotyną lub nożem.437481 1 M2 3,49 EUR 15,17 PLN

PCW folie twarde S - Print  (59)S-PRINTNajwyższej jakości folie z PCW w niskich grubościach do 1 mm. Materiał przezroczysty i gładki lub z delikatnie zaznaczoną fakturą, przypominającą drobny piasek. Powierzchnia dobrze przyjmuje farby sitodrukowe - możliwy jest też druk offsetowy, po uprzedniej próbie. Oprócz zadruku, S - Print nadaje się do termoformowania: zaginania, tłoczenia, zgrzewania, cięcia gilotyną lub nożem.437469 1 M2 3,99 EUR 17,33 PLN

PCW folie twarde S - Print  (59)S-PRINTNajwyższej jakości folie z PCW w niskich grubościach do 1 mm. Materiał przezroczysty i gładki lub z delikatnie zaznaczoną fakturą, przypominającą drobny piasek. Powierzchnia dobrze przyjmuje farby sitodrukowe - możliwy jest też druk offsetowy, po uprzedniej próbie. Oprócz zadruku, S - Print nadaje się do termoformowania: zaginania, tłoczenia, zgrzewania, cięcia gilotyną lub nożem.350509 S-Print, blue, błysk, twarde PVC,bezbarwny, 1400g, 1mm, 1000mm x 1400mm, opakowanie 25 ark. 1 M2 4,99 EUR 21,66 PLN

PCW folie twarde S - Print  (59)S-PRINTNajwyższej jakości folie z PCW w niskich grubościach do 1 mm. Materiał przezroczysty i gładki lub z delikatnie zaznaczoną fakturą, przypominającą drobny piasek. Powierzchnia dobrze przyjmuje farby sitodrukowe - możliwy jest też druk offsetowy, po uprzedniej próbie. Oprócz zadruku, S - Print nadaje się do termoformowania: zaginania, tłoczenia, zgrzewania, cięcia gilotyną lub nożem.437473 1 M2 1,50 EUR 6,50 PLN

PCW folie twarde S - Print  (59)S-PRINTNajwyższej jakości folie z PCW w niskich grubościach do 1 mm. Materiał przezroczysty i gładki lub z delikatnie zaznaczoną fakturą, przypominającą drobny piasek. Powierzchnia dobrze przyjmuje farby sitodrukowe - możliwy jest też druk offsetowy, po uprzedniej próbie. Oprócz zadruku, S - Print nadaje się do termoformowania: zaginania, tłoczenia, zgrzewania, cięcia gilotyną lub nożem.437475 1 M2 2,00 EUR 8,67 PLN

PCW folie twarde S - Print  (59)S-PRINTNajwyższej jakości folie z PCW w niskich grubościach do 1 mm. Materiał przezroczysty i gładki lub z delikatnie zaznaczoną fakturą, przypominającą drobny piasek. Powierzchnia dobrze przyjmuje farby sitodrukowe - możliwy jest też druk offsetowy, po uprzedniej próbie. Oprócz zadruku, S - Print nadaje się do termoformowania: zaginania, tłoczenia, zgrzewania, cięcia gilotyną lub nożem.437478 1 M2 2,50 EUR 10,83 PLN

PCW folie twarde S - Print  (59)S-PRINTNajwyższej jakości folie z PCW w niskich grubościach do 1 mm. Materiał przezroczysty i gładki lub z delikatnie zaznaczoną fakturą, przypominającą drobny piasek. Powierzchnia dobrze przyjmuje farby sitodrukowe - możliwy jest też druk offsetowy, po uprzedniej próbie. Oprócz zadruku, S - Print nadaje się do termoformowania: zaginania, tłoczenia, zgrzewania, cięcia gilotyną lub nożem.350519 1 M2 3,49 EUR 15,17 PLN

PCW folie twarde S - Print  (59)S-PRINTNajwyższej jakości folie z PCW w niskich grubościach do 1 mm. Materiał przezroczysty i gładki lub z delikatnie zaznaczoną fakturą, przypominającą drobny piasek. Powierzchnia dobrze przyjmuje farby sitodrukowe - możliwy jest też druk offsetowy, po uprzedniej próbie. Oprócz zadruku, S - Print nadaje się do termoformowania: zaginania, tłoczenia, zgrzewania, cięcia gilotyną lub nożem.437470 1 M2 4,99 EUR 21,66 PLN

PCW folie twarde S - Print  (59)S-PRINTNajwyższej jakości folie z PCW w niskich grubościach do 1 mm. Materiał przezroczysty i gładki lub z delikatnie zaznaczoną fakturą, przypominającą drobny piasek. Powierzchnia dobrze przyjmuje farby sitodrukowe - możliwy jest też druk offsetowy, po uprzedniej próbie. Oprócz zadruku, S - Print nadaje się do termoformowania: zaginania, tłoczenia, zgrzewania, cięcia gilotyną lub nożem.437471 S-Print, blue, błysk, twarde PVC, biały, 420g, 0.300mm, 1000mm x 1400mm, opakowanie 50 ark. 1 M2 1,54 EUR 6,67 PLN

PCW folie twarde S - Print  (59)S-PRINTNajwyższej jakości folie z PCW w niskich grubościach do 1 mm. Materiał przezroczysty i gładki lub z delikatnie zaznaczoną fakturą, przypominającą drobny piasek. Powierzchnia dobrze przyjmuje farby sitodrukowe - możliwy jest też druk offsetowy, po uprzedniej próbie. Oprócz zadruku, S - Print nadaje się do termoformowania: zaginania, tłoczenia, zgrzewania, cięcia gilotyną lub nożem.437476 S-Print, blue, błysk, twarde PVC, biały,700g, 0.500mm, 1000mm x 1400mm, opakowanie 50 ark. 1 M2 2,56 EUR 11,10 PLN

PCW folie twarde S - Print  (59)S-PRINTNajwyższej jakości folie z PCW w niskich grubościach do 1 mm. Materiał przezroczysty i gładki lub z delikatnie zaznaczoną fakturą, przypominającą drobny piasek. Powierzchnia dobrze przyjmuje farby sitodrukowe - możliwy jest też druk offsetowy, po uprzedniej próbie. Oprócz zadruku, S - Print nadaje się do termoformowania: zaginania, tłoczenia, zgrzewania, cięcia gilotyną lub nożem.437480 S-Print, blue, błysk, twarde PVC, biały,980g, 0.700mm, 1000mm x 1400mm, opakowanie 25 ark. 1 M2 3,59 EUR 15,56 PLN

PCW folie twarde S - Print  (59)S-PRINTNajwyższej jakości folie z PCW w niskich grubościach do 1 mm. Materiał przezroczysty i gładki lub z delikatnie zaznaczoną fakturą, przypominającą drobny piasek. Powierzchnia dobrze przyjmuje farby sitodrukowe - możliwy jest też druk offsetowy, po uprzedniej próbie. Oprócz zadruku, S - Print nadaje się do termoformowania: zaginania, tłoczenia, zgrzewania, cięcia gilotyną lub nożem.437468 S-Print, blue, błysk, twarde PVC, biały, 1120g, 0.800mm, 1000mm x 1400mm, opakowanie 25 ark. 1 M2 4,10 EUR 17,78 PLN

Papiery syntetyczne (13)
POLYART

Papiery syntetyczne (13)POLYART 308024 Polyart, 2-str. powl., mat,polietylen, biały, 75g/m2, 0.095mm,700mm x 1000mm, ryza 250 ark. 1000 ARK 518,57 EUR 2250,58 PLN

Papiery syntetyczne (13)POLYART 308014 Polyart, 2-str. powl., mat,polietylen, biały, 90g/m2, 0.110mm,700mm x 1000mm, ryza 250 ark. 1000 ARK 622,28 EUR 2700,71 PLN

Papiery syntetyczne (13)POLYART 308015 Polyart, 2-str. powl., mat,polietylen, biały, 110g/m2, 0.140mm,700mm x 1000mm, ryza 250 ark. 1000 ARK 760,57 EUR 3300,86 PLN

Papiery syntetyczne (13)POLYART 308017 Polyart, 2-str. powl., mat,polietylen, biały, 140g/m2, 0.175mm,700mm x 1000mm, ryza 125 ark. 1000 ARK 968,00 EUR 4201,12 PLN

Papiery syntetyczne (13)POLYART 308013 Polyart, 2-str. powl., mat,polietylen, biały, 170g/m2, 0.215mm,700mm x 1000mm, ryza 125 ark. 1000 ARK 1175,41 EUR 5101,30 PLN

Papiery syntetyczne (13)POLYART 308016 Polyart, 2-str. powl., mat,polietylen, biały, 200g/m2, 0.250mm,700mm x 1000mm, ryza 125 ark. 1000 ARK 1382,85 EUR 6001,57 PLN

Papiery syntetyczne (13)POLYART 308027 Polyart, 2-str. powl., mat,polietylen, biały, 240g/m2, 0.300mm,700mm x 1000mm, ryza 125 ark. 1000 ARK 1659,42 EUR 7201,87 PLN

Papiery syntetyczne (13)
TYVEK

Papiery syntetyczne (13)TYVEK 317133 Tyvek, 1057D Classic, polietylen, biały,55g/m2, 1.600mm,700mm x 1000mm, ryza 250 ark. 1000 ARK 852,11 EUR 3698,15 PLN

Papiery syntetyczne (13)TYVEK 350906 Tyvek, 1057D Classic, polietylen, biały 55g/m2 700mm x 1000mm 1000 ARK 847,54 EUR 3678,33 PLN

Papiery syntetyczne (13)TYVEK 351549 Tyvek, 1057D Classic, polietylen, biały,55g/m2,235mm 1000 MB 269,49 EUR 1169,59 PLN

Papiery syntetyczne (13)TYVEK 317130 Tyvek, 1073D Classic, polietylen, biały,75g/m2, 2.050mm,700mm x 1000mm, ryza 125 ark. 1000 ARK 1370,61 EUR 5948,43 PLN

Papiery syntetyczne (13)TYVEK 357944 Tyvek, 1073D Classic, polietylen, biały,75g/m2,230mm 1000 MB 426,40 EUR 1850,58 PLN

Folie syntetyczne Eplak (14)
Eplak

Folie syntetyczne Eplak (14)Eplak

Folie syntetyczne Eplak (14)EplakPolipropylen lity, biały i bezbarwny. Materiał sprężysty i miękki. Bardzo dobrze poddaje się zadrukowi (sitodruk, solwent, offset - polecamy wykonanie prób) oraz cięciu (sztancowanie). Popularny materiał do wyrobu opakowań czy drobnej galanterii reklamowej.449901 Eplak, M/M mat/mat, polipropylen, biały, 276g/m2, 0.300mm,700mm x 1000mm, 449901 1000 ARK 685,34 EUR 2974,37 PLN

Folie syntetyczne Eplak (14)EplakPolipropylen lity, biały i bezbarwny. Materiał sprężysty i miękki. Bardzo dobrze poddaje się zadrukowi (sitodruk, solwent, offset - polecamy wykonanie prób) oraz cięciu (sztancowanie). Popularny materiał do wyrobu opakowań czy drobnej galanterii reklamowej.449902 Eplak, MM matt/matt, polipropylen, biały, 368g/m2, 0.400mm, 700mm x 1000mm, 44902 1000 ARK 913,79 EUR 3965,84 PLN

Folie syntetyczne Eplak (14)EplakPolipropylen lity, biały i bezbarwny. Materiał sprężysty i miękki. Bardzo dobrze poddaje się zadrukowi (sitodruk, solwent, offset - polecamy wykonanie prób) oraz cięciu (sztancowanie). Popularny materiał do wyrobu opakowań czy drobnej galanterii reklamowej.449903 1000 ARK 1142,25 EUR 4957,37 PLN

Folie syntetyczne Eplak (14)EplakPolipropylen lity, biały i bezbarwny. Materiał sprężysty i miękki. Bardzo dobrze poddaje się zadrukowi (sitodruk, solwent, offset - polecamy wykonanie prób) oraz cięciu (sztancowanie). Popularny materiał do wyrobu opakowań czy drobnej galanterii reklamowej.456655 EPLAK, BIAŁY, 0.80 mm, 736 g/m2, mat/mat, 700x1000 mm  1000 ARK 1827,58 EUR 7931,70 PLN

PCW folie twarde S - Print  (59)

Najwyższej jakości folie z PCW w niskich grubościach do 1 mm. Materiał przezroczysty i gładki lub z delikatnie zaznaczoną fakturą, przypominającą drobny piasek. Powierzchnia dobrze 
przyjmuje farby sitodrukowe - możliwy jest też druk offsetowy, po uprzedniej próbie. Oprócz zadruku, S - Print nadaje się do termoformowania: zaginania, tłoczenia, zgrzewania, cięcia 

gilotyną lub nożem.
S-Print, blue, błysk, twarde PVC,bezbarwny, 420g, 0.300mm, 1000mm x 1400mm, opakowanie 50 
ark.

S-Print, blue, błysk, twarde PVC,bezbarwny, 560g, 0.400mm, 1000mm x 1400mm, opakowanie 50 
ark.

S-Print, blue, błysk, twarde PVC,bezbarwny, 700g, 0.500mm, 1000mm x 1400mm, opakowanie 50 
ark.

S-Print, blue, błysk, twarde PVC,bezbarwny, 840g, 0.600mm, 1000mm x 1400mm, opakowanie 25 
ark.

S-Print, blue, błysk, twarde PVC,bezbarwny, 980g, 0.700mm, 1000mm x 1400mm, opakowanie 25 
ark.

S-Print, blue, błysk, twarde PVC,bezbarwny, 1120g, 0.800mm, 1000mm x 1400mm, opakowanie 25 
ark.

S-Print, blue, 1-stron.mat/1-stron.błysk,twarde PVC, bezbarwny, 420g, 0.300mm, 1000mm x 
1400mm, opakowanie 50 ark.

S-Print, blue, 1-stron.mat/1-stron.błysk,twarde PVC, bezbarwny, 560g, 0.400mm, 1000mm x 
1400mm, opakowanie 50 ark.

S-Print, blue, 1-stron.mat/1-stron.błysk,twarde PVC, bezbarwny, 700g, 0.500mm, 1000mm x 
1400mm, opakowanie 50 ark.

S-Print, blue, 1-stron.mat/1-stron.błysk,twarde PVC, bezbarwny, 980g, 0.700mm, 1000mm x 
1400mm, opakowanie 25 ark.

S-Print, blue, 1-stron.mat/1-stron.błysk,twarde PVC, bezbarwny, 1400g, 1mm, 1000mm x 1400mm, 
opakowanie 25 ark.

Papiery syntetyczne (13)

Folie syntetyczne Eplak (14)

Polipropylen lity, biały i bezbarwny. Materiał sprężysty i miękki. Bardzo dobrze poddaje się zadrukowi (sitodruk, solwent, offset - polecamy wykonanie prób) oraz cięciu (sztancowanie). 
Popularny materiał do wyrobu opakowań czy drobnej galanterii reklamowej.

Eplak, M/M, wodoodporny i ługoodporny polipropylen, biały - bi050, 460g/m2 0.500mm 700mm x 
1000mm

file:///E:/
file:///E:/
file:///E:/


o Ceny netto.
o Opłata za zamówienie poniżej 500zł : 50 zł, poniżej 1000zł : 35zł.
o Do zamówienia doliczana będzie opłata dystrybucyjna  w wysokości 1% jego wartości.
o Ceny mogą ulec zmianie. Prosimy o ich potwierdzenie przed zamówieniem.

Strona 8

Folie syntetyczne Eplak (14)EplakPolipropylen lity, biały i bezbarwny. Materiał sprężysty i miękki. Bardzo dobrze poddaje się zadrukowi (sitodruk, solwent, offset - polecamy wykonanie prób) oraz cięciu (sztancowanie). Popularny materiał do wyrobu opakowań czy drobnej galanterii reklamowej.449897 Eplak, M/M mat/mat, polipropylen, przeźroczysty, 276g/m2, 0.300mm,700mm x 1000mm, 1000 ARK 685,34 EUR 2974,37 PLN

Folie syntetyczne Eplak (14)EplakPolipropylen lity, biały i bezbarwny. Materiał sprężysty i miękki. Bardzo dobrze poddaje się zadrukowi (sitodruk, solwent, offset - polecamy wykonanie prób) oraz cięciu (sztancowanie). Popularny materiał do wyrobu opakowań czy drobnej galanterii reklamowej.449898 Eplak, Mat/Mat, Polipropylen przeźroczysty 369g/m2 0,4 mm, format 700x1000 mm 1000 ARK 913,79 EUR 3965,84 PLN

Folie syntetyczne Eplak (14)EplakPolipropylen lity, biały i bezbarwny. Materiał sprężysty i miękki. Bardzo dobrze poddaje się zadrukowi (sitodruk, solwent, offset - polecamy wykonanie prób) oraz cięciu (sztancowanie). Popularny materiał do wyrobu opakowań czy drobnej galanterii reklamowej.449899 1000 ARK 1142,25 EUR 4957,37 PLN

Folie syntetyczne Eplak (14)EplakPolipropylen lity, biały i bezbarwny. Materiał sprężysty i miękki. Bardzo dobrze poddaje się zadrukowi (sitodruk, solwent, offset - polecamy wykonanie prób) oraz cięciu (sztancowanie). Popularny materiał do wyrobu opakowań czy drobnej galanterii reklamowej.449900 1000 ARK 1827,58 EUR 7931,70 PLN

Folie polipropylenowe – Priplak (95)
PRIPLAK

Folie polipropylenowe – Priplak (95)PRIPLAK

Folie polipropylenowe – Priplak (95)PRIPLAKPolipropylen lity, biały i bezbarwny. Materiał sprężysty i miękki. Bardzo dobrze poddaje się zadrukowi (sitodruk, solwent, offset - polecamy wykonanie prób) oraz cięciu (sztancowanie). Popularny materiał do wyrobu opakowań czy drobnej galanterii reklamowej.476117 1 M2 1,30 EUR 5,63 PLN

Folie polipropylenowe – Priplak (95)PRIPLAKPolipropylen lity, biały i bezbarwny. Materiał sprężysty i miękki. Bardzo dobrze poddaje się zadrukowi (sitodruk, solwent, offset - polecamy wykonanie prób) oraz cięciu (sztancowanie). Popularny materiał do wyrobu opakowań czy drobnej galanterii reklamowej.468054 1 M2 1,30 EUR 5,63 PLN

Folie polipropylenowe – Priplak (95)PRIPLAKPolipropylen lity, biały i bezbarwny. Materiał sprężysty i miękki. Bardzo dobrze poddaje się zadrukowi (sitodruk, solwent, offset - polecamy wykonanie prób) oraz cięciu (sztancowanie). Popularny materiał do wyrobu opakowań czy drobnej galanterii reklamowej.389360 1 M2 2,16 EUR 9,38 PLN

Folie polipropylenowe – Priplak (95)PRIPLAKPolipropylen lity, biały i bezbarwny. Materiał sprężysty i miękki. Bardzo dobrze poddaje się zadrukowi (sitodruk, solwent, offset - polecamy wykonanie prób) oraz cięciu (sztancowanie). Popularny materiał do wyrobu opakowań czy drobnej galanterii reklamowej.468055 1 M2 2,16 EUR 9,38 PLN

Folie polipropylenowe – Priplak (95)PRIPLAKPolipropylen lity, biały i bezbarwny. Materiał sprężysty i miękki. Bardzo dobrze poddaje się zadrukowi (sitodruk, solwent, offset - polecamy wykonanie prób) oraz cięciu (sztancowanie). Popularny materiał do wyrobu opakowań czy drobnej galanterii reklamowej.476118 1 M2 3,49 EUR 15,16 PLN

Folie polipropylenowe – Priplak (95)PRIPLAKPolipropylen lity, biały i bezbarwny. Materiał sprężysty i miękki. Bardzo dobrze poddaje się zadrukowi (sitodruk, solwent, offset - polecamy wykonanie prób) oraz cięciu (sztancowanie). Popularny materiał do wyrobu opakowań czy drobnej galanterii reklamowej.468056 Priplak, Opaline, polipropylen,naturel transparent, 0.800mm, 1000mm x 1400mm, ryza 25 ark. 1 M2 3,49 EUR 15,16 PLN

Folie polipropylenowe – Priplak (95)PRIPLAKPolipropylen lity, biały i bezbarwny. Materiał sprężysty i miękki. Bardzo dobrze poddaje się zadrukowi (sitodruk, solwent, offset - polecamy wykonanie prób) oraz cięciu (sztancowanie). Popularny materiał do wyrobu opakowań czy drobnej galanterii reklamowej.443840 Priplak, Classic, polipropylen, biały, 0.300mm,700mm x 1000mm, ryza 100 ark. 1 M2 1,30 EUR 5,63 PLN

Folie polipropylenowe – Priplak (95)PRIPLAKPolipropylen lity, biały i bezbarwny. Materiał sprężysty i miękki. Bardzo dobrze poddaje się zadrukowi (sitodruk, solwent, offset - polecamy wykonanie prób) oraz cięciu (sztancowanie). Popularny materiał do wyrobu opakowań czy drobnej galanterii reklamowej.468057 Priplak, Classic, polipropylen, biały, 0.300mm, 1000mm x 1400mm, ryza 75 ark. 1 M2 1,30 EUR 5,63 PLN

Folie polipropylenowe – Priplak (95)PRIPLAKPolipropylen lity, biały i bezbarwny. Materiał sprężysty i miękki. Bardzo dobrze poddaje się zadrukowi (sitodruk, solwent, offset - polecamy wykonanie prób) oraz cięciu (sztancowanie). Popularny materiał do wyrobu opakowań czy drobnej galanterii reklamowej.389285 Priplak, Classic, błysk, polipropylen, biały, 0.500mm,700mm x 1000mm, pal. 2000 ark. 1 M2 2,16 EUR 9,38 PLN

Folie polipropylenowe – Priplak (95)PRIPLAKPolipropylen lity, biały i bezbarwny. Materiał sprężysty i miękki. Bardzo dobrze poddaje się zadrukowi (sitodruk, solwent, offset - polecamy wykonanie prób) oraz cięciu (sztancowanie). Popularny materiał do wyrobu opakowań czy drobnej galanterii reklamowej.468058 Priplak, Classic, polipropylen, biały, 0.500mm, 1000mm x 1400mm, ryza 40 ark. 1 M2 2,16 EUR 9,38 PLN

Folie polipropylenowe – Priplak (95)PRIPLAKPolipropylen lity, biały i bezbarwny. Materiał sprężysty i miękki. Bardzo dobrze poddaje się zadrukowi (sitodruk, solwent, offset - polecamy wykonanie prób) oraz cięciu (sztancowanie). Popularny materiał do wyrobu opakowań czy drobnej galanterii reklamowej.389033 Priplak, Classic, błysk, polipropylen, biały, 0.800mm,700mm x 1000mm, pal. 1000 ark. 1 M2 3,49 EUR 15,16 PLN

Folie polipropylenowe – Priplak (95)PRIPLAKPolipropylen lity, biały i bezbarwny. Materiał sprężysty i miękki. Bardzo dobrze poddaje się zadrukowi (sitodruk, solwent, offset - polecamy wykonanie prób) oraz cięciu (sztancowanie). Popularny materiał do wyrobu opakowań czy drobnej galanterii reklamowej.468059 Priplak, Classic, polipropylen, biały, 0.800mm, 1000mm x 1400mm, ryza 25 ark. 1 M2 3,49 EUR 15,16 PLN

Folie polipropylenowe – Priplak (95)PRIPLAKPolipropylen lity, biały i bezbarwny. Materiał sprężysty i miękki. Bardzo dobrze poddaje się zadrukowi (sitodruk, solwent, offset - polecamy wykonanie prób) oraz cięciu (sztancowanie). Popularny materiał do wyrobu opakowań czy drobnej galanterii reklamowej.478561 Priplak, Classic, mat/błysk, polipropylen, czarny 960, 0.500mm 700mm x 1000mm, ryza 50 ark. 1 M2 2,00 EUR 8,69 PLN

Folie polipropylenowe – Priplak (95)PRIPLAKPolipropylen lity, biały i bezbarwny. Materiał sprężysty i miękki. Bardzo dobrze poddaje się zadrukowi (sitodruk, solwent, offset - polecamy wykonanie prób) oraz cięciu (sztancowanie). Popularny materiał do wyrobu opakowań czy drobnej galanterii reklamowej.478560 Priplak, Classic, mat/błysk, polipropylen, czarny 960, 0.500mm 1000mm x 1400mm, ryza 50 ark., 1 M2 2,00 EUR 8,69 PLN

Folie polipropylenowe – Priplak (95)PRIPLAKPolipropylen lity, biały i bezbarwny. Materiał sprężysty i miękki. Bardzo dobrze poddaje się zadrukowi (sitodruk, solwent, offset - polecamy wykonanie prób) oraz cięciu (sztancowanie). Popularny materiał do wyrobu opakowań czy drobnej galanterii reklamowej.470970 Priplak, Opaline, polipropylen, naturel transparent, 0.500mm,720mm x 1020mm, ryza 75 ark. 1 M2 2,22 EUR 9,63 PLN

Folie polipropylenowe – Priplak (95)PRIPLAKPolipropylen lity, biały i bezbarwny. Materiał sprężysty i miękki. Bardzo dobrze poddaje się zadrukowi (sitodruk, solwent, offset - polecamy wykonanie prób) oraz cięciu (sztancowanie). Popularny materiał do wyrobu opakowań czy drobnej galanterii reklamowej.470972 1 M2 2,47 EUR 10,74 PLN

Folie polipropylenowe – Priplak (95)PRIPLAKPolipropylen lity, biały i bezbarwny. Materiał sprężysty i miękki. Bardzo dobrze poddaje się zadrukowi (sitodruk, solwent, offset - polecamy wykonanie prób) oraz cięciu (sztancowanie). Popularny materiał do wyrobu opakowań czy drobnej galanterii reklamowej.464134 Priplak, Backlit, silk, polipropylen, biały, 0.300mm, 1000mm x 1400mm, ryza 75 ark. 1 M2 1,52 EUR 6,59 PLN

Folie polipropylenowe – Priplak (95)PRIPLAKPolipropylen lity, biały i bezbarwny. Materiał sprężysty i miękki. Bardzo dobrze poddaje się zadrukowi (sitodruk, solwent, offset - polecamy wykonanie prób) oraz cięciu (sztancowanie). Popularny materiał do wyrobu opakowań czy drobnej galanterii reklamowej.470978 Priplak, Izilyss Opaque, polipropylen, biały, 0.280mm, 1000mm x 1400mm, ryza 75 ark. 1 M2 1,52 EUR 6,60 PLN

Folie polipropylenowe – Priplak (95)PRIPLAKPolipropylen lity, biały i bezbarwny. Materiał sprężysty i miękki. Bardzo dobrze poddaje się zadrukowi (sitodruk, solwent, offset - polecamy wykonanie prób) oraz cięciu (sztancowanie). Popularny materiał do wyrobu opakowań czy drobnej galanterii reklamowej.474990 Priplak, Classic, półbłysk, polipropylen, biały, 0.500mm,720mm x 1020mm, ryza 75 ark. 1 M2 2,21 EUR 9,60 PLN

Folie polipropylenowe – Priplak (95)PRIPLAKPolipropylen lity, biały i bezbarwny. Materiał sprężysty i miękki. Bardzo dobrze poddaje się zadrukowi (sitodruk, solwent, offset - polecamy wykonanie prób) oraz cięciu (sztancowanie). Popularny materiał do wyrobu opakowań czy drobnej galanterii reklamowej.474992 Priplak, Classic, półbłysk, polipropylen, czerwony 345, 0.800mm,700mm x 1000mm, ryza 50 ark. 1 M2 3,68 EUR 15,99 PLN

Folie polipropylenowe – Priplak (95)PRIPLAKPolipropylen lity, biały i bezbarwny. Materiał sprężysty i miękki. Bardzo dobrze poddaje się zadrukowi (sitodruk, solwent, offset - polecamy wykonanie prób) oraz cięciu (sztancowanie). Popularny materiał do wyrobu opakowań czy drobnej galanterii reklamowej.474991 Priplak, Classic, mat/błysk, polipropylen, czarny 960, 0.800mm,700mm x 1000mm, ryza 50 ark. 1 M2 3,51 EUR 15,24 PLN

Polipropylen komorowy (72)Polipropylen o strukturze plastra miodu

Polipropylen komorowy (72)Polipropylen o strukturze plastra miodu527915 1 M2 7,92 EUR 34,38 PLN

Polipropylen komorowy (72)Polipropylen o strukturze plastra miodu527916 1 M2 2,31 EUR 10,03 PLN

Polipropylen komorowy (72)Polipropylen o strukturze plastra miodu527917 1 M2 4,49 EUR 19,50 PLN

Polipropylen komorowy (72)
KARTONPLAST

Polipropylen komorowy (72)KARTONPLAST

Polipropylen komorowy (72)KARTONPLASTPłyty kanalikowe z polipropylenu łączą trzy zalety: niską wagę, dużą sztywność oraz atrakcyjną cenę. Dzięki temu mają różnorodne zastosowanie w reklamie oraz w przemysłowej produkcji opakowań. Najczęściej wykonuje się z nich teczki, przekładki, pudełka, używa jako podłoża do reklam podświetlanych (w kasetonach), jako wypełnienie w systemach wystawienniczych itd.466533 Kartonplast, mat, 1K, polipropylen, biały, 400g, 3mm, 1400mm x 2000mm 1 M2 1,34 EUR 5,82 PLN

Polipropylen komorowy (72)KARTONPLASTPłyty kanalikowe z polipropylenu łączą trzy zalety: niską wagę, dużą sztywność oraz atrakcyjną cenę. Dzięki temu mają różnorodne zastosowanie w reklamie oraz w przemysłowej produkcji opakowań. Najczęściej wykonuje się z nich teczki, przekładki, pudełka, używa jako podłoża do reklam podświetlanych (w kasetonach), jako wypełnienie w systemach wystawienniczych itd.466534 Kartonplast, mat, 1K, polipropylen, biały, 400g, 3mm, 2000mm x 3000mm 1 M2 1,34 EUR 5,81 PLN

Polipropylen komorowy (72)KARTONPLASTPłyty kanalikowe z polipropylenu łączą trzy zalety: niską wagę, dużą sztywność oraz atrakcyjną cenę. Dzięki temu mają różnorodne zastosowanie w reklamie oraz w przemysłowej produkcji opakowań. Najczęściej wykonuje się z nich teczki, przekładki, pudełka, używa jako podłoża do reklam podświetlanych (w kasetonach), jako wypełnienie w systemach wystawienniczych itd.390466 Kartonplast, mat, UV-odporny,polipropylen, biały, 1000g, 5mm, 2000mm x 3000mm 1 M2 3,44 EUR 14,94 PLN

Polipropylen komorowy (72)KARTONPLASTPłyty kanalikowe z polipropylenu łączą trzy zalety: niską wagę, dużą sztywność oraz atrakcyjną cenę. Dzięki temu mają różnorodne zastosowanie w reklamie oraz w przemysłowej produkcji opakowań. Najczęściej wykonuje się z nich teczki, przekładki, pudełka, używa jako podłoża do reklam podświetlanych (w kasetonach), jako wypełnienie w systemach wystawienniczych itd.446952 Kartonplast, mat, 1K, UV-odporny, polipropylen, biały, 2000g, 10mm, 2000mm x 6000mm 1 M2 7,09 EUR 30,77 PLN

Polipropylen komorowy (72)KARTONPLASTPłyty kanalikowe z polipropylenu łączą trzy zalety: niską wagę, dużą sztywność oraz atrakcyjną cenę. Dzięki temu mają różnorodne zastosowanie w reklamie oraz w przemysłowej produkcji opakowań. Najczęściej wykonuje się z nich teczki, przekładki, pudełka, używa jako podłoża do reklam podświetlanych (w kasetonach), jako wypełnienie w systemach wystawienniczych itd.356852 Kartonplast, mat, 2K, UV-odporny, polipropylen, biały, 2000g, 10mm, 2000mm x 6000mm 1 M2 8,78 EUR 38,13 PLN

Polipropylen komorowy (72)KARTONPLASTPłyty kanalikowe z polipropylenu łączą trzy zalety: niską wagę, dużą sztywność oraz atrakcyjną cenę. Dzięki temu mają różnorodne zastosowanie w reklamie oraz w przemysłowej produkcji opakowań. Najczęściej wykonuje się z nich teczki, przekładki, pudełka, używa jako podłoża do reklam podświetlanych (w kasetonach), jako wypełnienie w systemach wystawienniczych itd.350908 Kartonplast, mat, 2K, UV-odporny polipropylen, biały, 2000g, 10mm 2000mm x 3000mm 1 M2 8,78 EUR 38,13 PLN

Polipropylen komorowy (72)KARTONPLASTPłyty kanalikowe z polipropylenu łączą trzy zalety: niską wagę, dużą sztywność oraz atrakcyjną cenę. Dzięki temu mają różnorodne zastosowanie w reklamie oraz w przemysłowej produkcji opakowań. Najczęściej wykonuje się z nich teczki, przekładki, pudełka, używa jako podłoża do reklam podświetlanych (w kasetonach), jako wypełnienie w systemach wystawienniczych itd.444423 Kartonplast, mat, polipropylen, czarny, 1000g, 5mm, 2000mm x 3000mm 1 M2 3,35 EUR 14,53 PLN

Płyty piankowo - kartonowe (63)
FOAM-X

Płyty piankowo - kartonowe (63)FOAM-X

Płyty piankowo - kartonowe (63)FOAM-XPłyty z pianki poliuretanowej oklejone dwustronnie białym, matowym kartonem. Materiał bardzo lekki, gładki i sztywny o szerokim zastosowaniu - zwłaszcza jako podłoże do aplikacji grafik drukowanych. Płyty można ciąć nożem lub trymerem. Ze względu na swą sztywność i niską wagę materiał jest użyteczny tam, gdzie nie można wykonać nośnej konstrukcji. Płyty są stosowane nie tylko do oprawy, również w modelarstwie, np. do budowy makiet.360077 1 M2 4,50 EUR 19,52 PLN

Płyty piankowo - kartonowe (63)FOAM-XPłyty z pianki poliuretanowej oklejone dwustronnie białym, matowym kartonem. Materiał bardzo lekki, gładki i sztywny o szerokim zastosowaniu - zwłaszcza jako podłoże do aplikacji grafik drukowanych. Płyty można ciąć nożem lub trymerem. Ze względu na swą sztywność i niską wagę materiał jest użyteczny tam, gdzie nie można wykonać nośnej konstrukcji. Płyty są stosowane nie tylko do oprawy, również w modelarstwie, np. do budowy makiet.360076 1 M2 4,87 EUR 21,15 PLN

Eplak, M/M mat/mat, polipropylen, przezroczysty 460g/m2, 0.500mm,700mm x 1000mm, 449899 

Eplak, M/M mat/mat, polipropylen, przezroczysty 736g/m2, 0.800mm,700mm x 1000mm, 449900

Folie polipropylenowe – Priplak (95)

Polipropylen lity, biały i bezbarwny. Materiał sprężysty i miękki. Bardzo dobrze poddaje się zadrukowi (sitodruk, solwent, offset - polecamy wykonanie prób) oraz cięciu (sztancowanie). 
Popularny materiał do wyrobu opakowań czy drobnej galanterii reklamowej.

Priplak, Opaline, przeźroczysty, polipropylen, naturel transparent, 0.300mm,700mm x 1000mm, pal. 
2000 ark.

Priplak, Opaline, polipropylen, transparentny, gładki / moletowany, 0.300mm, 1000mm x 1400mm, 
ryza 75 ark.

Priplak, Opaline, przeźroczysty, polipropylen, naturel transparent, 0.500mm,700mm x 1000mm, pal. 
2000 ark.

Priplak, Opaline, polipropylen, transparentny gładki / moletowany, 0.500mm, 1000mm x 1400mm, 
ryza 40 ark.

Priplak, Opaline, przeźroczysty, polipropylen, naturel transparent, 0.800mm,700mm x 1000mm, pal. 
2000 ark.

Priplak, Cristal+, polipropylen, bezbarwny błysk, podwyższona transparentność, 0.500mm,720mm x 
1020mm, ryza 75 ark.

Polipropylen komorowy (72)

Triaprint, rdzeń plaster miodu polipropylen, biały, 1600g, 6.000mm 2050mm x 3050mm, karton 4 
sztuki.

Triaprint, rdzeń plaster miodu polipropylen, biały, 450g, 2.400mm 2050mm x 3050mm, karton 5 
sztuk.

Triaprint, rdzeń plaster miodu polipropylen, biały, 900g, 3.400mm 2050mm x 3050mm, karton 5 
sztuk

Płyty kanalikowe z polipropylenu łączą trzy zalety: niską wagę, dużą sztywność oraz atrakcyjną cenę. Dzięki temu mają różnorodne zastosowanie w reklamie oraz w przemysłowej 
produkcji opakowań. Najczęściej wykonuje się z nich teczki, przekładki, pudełka, używa jako podłoża do reklam podświetlanych (w kasetonach), jako wypełnienie w systemach 

wystawienniczych itd.

Płyty piankowo - kartonowe (63)

Płyty z pianki poliuretanowej oklejone dwustronnie białym, matowym kartonem. Materiał bardzo lekki, gładki i sztywny o szerokim zastosowaniu - zwłaszcza jako podłoże do aplikacji 
grafik drukowanych. Płyty można ciąć nożem lub trymerem. Ze względu na swą sztywność i niską wagę materiał jest użyteczny tam, gdzie nie można wykonać nośnej konstrukcji. Płyty są 

stosowane nie tylko do oprawy, również w modelarstwie, np. do budowy makiet.
Foam-X New, plyta piankowo kartonowa,biały, mat, poliuretanowe,papier/PUR/papier, 500g, 
3mm,700mm x 1000mm, karton 40 sztuk

Foam-X New, plyta piankowo kartonowa,biały, mat, poliuretanowe,papier/PUR/papier, 585g, 5mm, 
1400mm x 3000mm, karton 24 sztuk
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o Ceny netto.
o Opłata za zamówienie poniżej 500zł : 50 zł, poniżej 1000zł : 35zł.
o Do zamówienia doliczana będzie opłata dystrybucyjna  w wysokości 1% jego wartości.
o Ceny mogą ulec zmianie. Prosimy o ich potwierdzenie przed zamówieniem.
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Płyty piankowo - kartonowe (63)FOAM-XPłyty z pianki poliuretanowej oklejone dwustronnie białym, matowym kartonem. Materiał bardzo lekki, gładki i sztywny o szerokim zastosowaniu - zwłaszcza jako podłoże do aplikacji grafik drukowanych. Płyty można ciąć nożem lub trymerem. Ze względu na swą sztywność i niską wagę materiał jest użyteczny tam, gdzie nie można wykonać nośnej konstrukcji. Płyty są stosowane nie tylko do oprawy, również w modelarstwie, np. do budowy makiet.360071 1 M2 4,87 EUR 21,15 PLN

Płyty piankowo - kartonowe (63)
KAPA

Płyty piankowo - kartonowe (63)KAPA

Płyty piankowo - kartonowe (63)KAPA 322623 Kapa, Color, czarny, poliuretan, 870g,5mm,700mm x 1000mm, karton 24 sztuk 1 M2 11,92 EUR 51,75 PLN

Płyty piankowo - kartonowe (63)KAPA 312420 Kapa, Line, biały, poliuretan, 635g,5mm,700mm x 1000mm, karton 24 sztuk 1 M2 6,83 EUR 29,66 PLN

Płyty piankowo - kartonowe (63)KAPA 308051 Kapa, Line, biały, poliuretan, 850g, 10mm, 1000mm x 1400mm, karton 12 sztuk 1 M2 8,31 EUR 36,06 PLN

Płyty piankowo - kartonowe (63)KAPA 322644 Kapa, Plast, biały, poliuretan, 1050g, 10mm, 1000mm x 1400mm, karton 12 sztuk 1 M2 12,61 EUR 54,71 PLN

Płyty piankowo - kartonowe (63)
STARBOARD

Płyty piankowo - kartonowe (63)STARBOARD
Płyty z pianki polistyrenowej oklejone dwustronnie białym kartonem. Materiał bardzo lekki, gładki i sztywny, łatwy w obróbce.

Płyty piankowo - kartonowe (63)STARBOARDPłyty z pianki polistyrenowej oklejone dwustronnie białym kartonem. Materiał bardzo lekki, gładki i sztywny, łatwy w obróbce.478774 Płyta piank-kart,., STANDARD, biały, mat,   3mm,700mm x 1000mm, krt. 40 sztuk, 1 M2 3,66 EUR 15,89 PLN

Płyty piankowo - kartonowe (63)STARBOARDPłyty z pianki polistyrenowej oklejone dwustronnie białym kartonem. Materiał bardzo lekki, gładki i sztywny, łatwy w obróbce.478775 Płyta piank-kart, STANDARD, biały, mat, 580g, 5mm,700mm x 1000mm, krt. 25 sztuk, 1 M2 4,35 EUR 18,89 PLN

Płyty piankowo - kartonowe (63)STARBOARDPłyty z pianki polistyrenowej oklejone dwustronnie białym kartonem. Materiał bardzo lekki, gładki i sztywny, łatwy w obróbce.478776 Płyta piank-kart, STANDARD, biały, mat, 580g, 5mm, 1000mm x 1400mm, krt. 25 sztuk, 1 M2 4,35 EUR 18,89 PLN

Płyty piankowo - kartonowe (63)STARBOARDPłyty z pianki polistyrenowej oklejone dwustronnie białym kartonem. Materiał bardzo lekki, gładki i sztywny, łatwy w obróbce.478777 Płyta piank-kart, STANDARD, biały, mat, 580g, 5mm, 1400mm x 3000mm, krt. 20 sztuk, 1 M2 4,61 EUR 20,02 PLN

Płyty piankowo - kartonowe (63)STARBOARDPłyty z pianki polistyrenowej oklejone dwustronnie białym kartonem. Materiał bardzo lekki, gładki i sztywny, łatwy w obróbce.478778 Płyta piank-kart, STANDARD, biały, mat, 780g, 10mm, 1000mm x 1400mm, krt. 15 sztuk, 1 M2 7,04 EUR 30,55 PLN

Płyty piankowo - kartonowe (63)STARBOARDPłyty z pianki polistyrenowej oklejone dwustronnie białym kartonem. Materiał bardzo lekki, gładki i sztywny, łatwy w obróbce.478779 Płyta piank-kart, STANDARD, biały, mat, 780g, 10mm, 1400mm x 3000mm, krt. 10 sztuk, 1 M2 7,43 EUR 32,24 PLN

Płyty piankowo - kartonowe (63)STARBOARDPłyty z pianki polistyrenowej oklejone dwustronnie białym kartonem. Materiał bardzo lekki, gładki i sztywny, łatwy w obróbce.478780 Płyta piank-kart, PREMIUM, biały, mat, 580g, 5mm,700mm x 1000mm, krt. 25 sztuk, 1 M2 5,34 EUR 23,19 PLN

Płyty piankowo - kartonowe (63)STARBOARDPłyty z pianki polistyrenowej oklejone dwustronnie białym kartonem. Materiał bardzo lekki, gładki i sztywny, łatwy w obróbce.478781 Płyta piank-kart, PREMIUM, biały, mat, 580g, 5mm, 1000mm x 1400mm, krt. 25 sztuk, 1 M2 5,34 EUR 23,19 PLN

Płyty piankowo - kartonowe (63)STARBOARDPłyty z pianki polistyrenowej oklejone dwustronnie białym kartonem. Materiał bardzo lekki, gładki i sztywny, łatwy w obróbce.478782 Płyta piank-kart, PREMIUM, biały, mat, 780g, 10mm, 1000mm x 1400mm, krt. 15 sztuk, 1 M2 8,10 EUR 35,17 PLN

Płyty piankowo - kartonowe (63)STARBOARDPłyty z pianki polistyrenowej oklejone dwustronnie białym kartonem. Materiał bardzo lekki, gładki i sztywny, łatwy w obróbce.478783 Płyta piank-kart, PREMIUM, biały, mat, 780g, 10mm, 1400mm x 3000mm, krt. 10 sztuk, 1 M2 8,59 EUR 37,28 PLN

Płyty piankowo - kartonowe (63)STARBOARDPłyty z pianki polistyrenowej oklejone dwustronnie białym kartonem. Materiał bardzo lekki, gładki i sztywny, łatwy w obróbce.478784 Płyta piank-kart, FIX, biały, mat, 700g, 3mm,700mm x 1000mm, krt. 40 sztuk, 1 M2 5,76 EUR 25,01 PLN

Płyty piankowo - kartonowe (63)STARBOARDPłyty z pianki polistyrenowej oklejone dwustronnie białym kartonem. Materiał bardzo lekki, gładki i sztywny, łatwy w obróbce.478785 Płyta piank-kart, FIX, biały, mat, 780g, 5mm, 1000mm x 1400mm, krt. 25 sztuk, 1 M2 6,60 EUR 28,66 PLN

Płyty piankowo - kartonowe (63)STARBOARDPłyty z pianki polistyrenowej oklejone dwustronnie białym kartonem. Materiał bardzo lekki, gładki i sztywny, łatwy w obróbce.524054 DISPA, biały, mat, masa makulaturowa 800g, 3.8mm 1016mm x 1524mm, karton 18 sztuk. 1 M2 4,33 EUR 18,80 PLN

Płyty piankowo - kartonowe (63)STARBOARDPłyty z pianki polistyrenowej oklejone dwustronnie białym kartonem. Materiał bardzo lekki, gładki i sztywny, łatwy w obróbce.524052 DISPA, biały, mat, makulatura, 800g, 3.8mm, 1250mm x 1840mm, karton 18 sztuk.,FSC 1 M2 4,18 EUR 18,13 PLN

Płyty piankowo - kartonowe (63)STARBOARDPłyty z pianki polistyrenowej oklejone dwustronnie białym kartonem. Materiał bardzo lekki, gładki i sztywny, łatwy w obróbce.524048 DISPA, biały, mat, makulatura, 800g, 3.8mm, 1250mm x 1840mm, pal. 250 ark., FSC 1 M2 3,86 EUR 16,74 PLN

Płyty piankowo - kartonowe (63)STARBOARDPłyty z pianki polistyrenowej oklejone dwustronnie białym kartonem. Materiał bardzo lekki, gładki i sztywny, łatwy w obróbce.524053 DISPA, biały, mat, masa makulaturowa 800g, 3.8Mm 1250mm x 2450mm, karton 18 sztuk. 1 M2 4,10 EUR 17,78 PLN

Płyty piankowo - kartonowe (63)STARBOARDPłyty z pianki polistyrenowej oklejone dwustronnie białym kartonem. Materiał bardzo lekki, gładki i sztywny, łatwy w obróbce.524049 DISPA, biały, mat, makulatura, 800g, 3.8mm, 1250mm x 2450mm, pal. 250 ark., FSC 1 M2 3,86 EUR 16,74 PLN

Płyty piankowo - kartonowe (63)STARBOARDPłyty z pianki polistyrenowej oklejone dwustronnie białym kartonem. Materiał bardzo lekki, gładki i sztywny, łatwy w obróbce.524050 DISPA, biały, mat, makulatura, 800g, 3.8mm, 1016mm x 1524mm, pal. 250 ark., FSC 1 M2 3,86 EUR 16,74 PLN

Płyty piankowo - kartonowe (63)STARBOARDPłyty z pianki polistyrenowej oklejone dwustronnie białym kartonem. Materiał bardzo lekki, gładki i sztywny, łatwy w obróbce.524051 DISPA, biały, mat, makulatura, 800g, 3.8mm, 1524mm x 3048mm, pal. 250 ark., FSC 1 M2 3,86 EUR 16,74 PLN

Folie i płyty poliestrowe  (69)
LUMEX

Folie i płyty poliestrowe  (69)LUMEX 490030 Lumex, A, błysk, poliester, bezbarwny 1064g, 0.800mm 1250mm x 2050mm 1 M2 4,41 EUR 19,13 PLN

Folie i płyty poliestrowe  (69)LUMEX 490034 Lumex, A, błysk, poliester, bezbarwny, 1064g, 0.800mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 4,41 EUR 19,13 PLN

Folie i płyty poliestrowe  (69)LUMEX 490031 Lumex, A, błysk, poliester, bezbarwny, 1330g, 1mm, 1250mm x 2050mm, 1 M2 5,41 EUR 23,48 PLN

Folie i płyty poliestrowe  (69)LUMEX 490035 Lumex, A, błysk, poliester, bezbarwny, 1330g, 1mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 5,41 EUR 23,48 PLN

Folie i płyty poliestrowe  (69)LUMEX 490036 Lumex, A, błysk, poliester, bezbarwny, 1995g, 1.500mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 8,11 EUR 35,22 PLN

Folie i płyty poliestrowe  (69)LUMEX 490033 Lumex, A, błysk, poliester, bezbarwny, 2660g, 2mm, 1250mm x 2050mm, 1 M2 10,82 EUR 46,96 PLN

Folie i płyty poliestrowe  (69)LUMEX 490037 Lumex, A, błysk, poliester, mleczny, 1330g, 1mm, 1250mm x 2050mm, 1 M2 5,95 EUR 25,83 PLN

Folie i płyty poliestrowe  (69)LUMEX 490039 Lumex, A, błysk, poliester, mleczny, 1995g, 1.500mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 8,93 EUR 38,75 PLN

Folie i płyty poliestrowe  (69)
VERALITE

Folie i płyty poliestrowe  (69)VERALITE

Folie i płyty poliestrowe  (69)VERALITE 454559 Veralite, 100, błysk, poliester bezbarwny, 798g, 0.600mm 1250mm x 2050mm 1 M2 3,50 EUR 15,21 PLN

Folie i płyty poliestrowe  (69)
PETGAG

Folie i płyty poliestrowe  (69)PETGAG

Folie i płyty poliestrowe  (69)PETGAG
PETGAG WHITE GLOSS / GLOSS, PRZEZROCZYSTY

Folie i płyty poliestrowe  (69)PETGAGPETGAG WHITE GLOSS / GLOSS, PRZEZROCZYSTYProdukt PET GAG gwarantuje ekologiczność, powtórne przetwarzanie materiału, gwarantuje też wysoką jakość druku, bardzo dobre odwzorowanie kolorów i znakomite przywieranie farby.480825 PET-GAG, 2-stronny, błysk, poliester transparentny, 198g, 0.150mm 700mm x 1000mm 1000 ARK 653,83 EUR 2837,63 PLN

Folie i płyty poliestrowe  (69)PETGAGPETGAG WHITE GLOSS / GLOSS, PRZEZROCZYSTYProdukt PET GAG gwarantuje ekologiczność, powtórne przetwarzanie materiału, gwarantuje też wysoką jakość druku, bardzo dobre odwzorowanie kolorów i znakomite przywieranie farby.482477 PET-GAG, 2-stronny, błysk, poliester transparentny, 264g,  0.200 mm 700mm x 1000mm 1000 ARK 819,90 EUR 3558,37 PLN

Folie i płyty poliestrowe  (69)PETGAGPETGAG WHITE GLOSS / GLOSS, PRZEZROCZYSTYProdukt PET GAG gwarantuje ekologiczność, powtórne przetwarzanie materiału, gwarantuje też wysoką jakość druku, bardzo dobre odwzorowanie kolorów i znakomite przywieranie farby.480824 PET-GAG, 2-stronny, błysk, poliester transparentny, 330g, 0.250mm 700mm x 1000mm 1000 ARK 1024,87 EUR 4447,93 PLN

Foam-X New, plyta piankowo kartonowa,biały, mat, poliuretanowe,papier/PUR/papier, 585g, 
5mm,700mm x 1000mm, karton 24 sztuk

Wysokiej jakości płyty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu. Lekkie i sztywne zapewniają doskonałe wzmocnienie dla aplikowanych na nie wydruków, prac wyklejanych foliami. Doskonałe 
w modelarstwie, konstrukcjach POS lub systemach wystawienniczych. Polecamy: Kapa Line - płyty oklejane dwustronnie białym lub czarnym kartonem, Kapa Plast - panel pokryty 

powlekanym tworzywem kartonem, Kapa Color - panel pokryty powlekanym tworzywem, barwionym
kartonem. Kapa Bright - płyta , której okładziny są jedwabiście matowe, a poliuretanowy rdzeń śnieżnobiały, Kapa Tex - płyta z okładzinami o fakturze płótna (canvas).Wysokiej jakości płyty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu. Lekkie i sztywne zapewniają doskonałe wzmocnienie dla aplikowanych na nie wydruków, prac wyklejanych foliami. Doskonałe w modelarstwie, konstrukcjach POS lub systemach wystawienniczych. Polecamy: Kapa Line - płyty oklejane dwustronnie białym lub czarnym kartonem, Kapa Plast - panel pokryty powlekanym tworzywem kartonem, Kapa Color - panel pokryty powlekanym tworzywem, barwionym

kartonem. Kapa Bright - płyta , której okładziny są jedwabiście matowe, a poliuretanowy rdzeń śnieżnobiały, Kapa Tex - płyta z okładzinami o fakturze płótna (canvas).Wysokiej jakości płyty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu. Lekkie i sztywne zapewniają doskonałe wzmocnienie dla aplikowanych na nie wydruków, prac wyklejanych foliami. Doskonałe w modelarstwie, konstrukcjach POS lub systemach wystawienniczych. Polecamy: Kapa Line - płyty oklejane dwustronnie białym lub czarnym kartonem, Kapa Plast - panel pokryty powlekanym tworzywem kartonem, Kapa Color - panel pokryty powlekanym tworzywem, barwionym
kartonem. Kapa Bright - płyta , której okładziny są jedwabiście matowe, a poliuretanowy rdzeń śnieżnobiały, Kapa Tex - płyta z okładzinami o fakturze płótna (canvas).Wysokiej jakości płyty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu. Lekkie i sztywne zapewniają doskonałe wzmocnienie dla aplikowanych na nie wydruków, prac wyklejanych foliami. Doskonałe w modelarstwie, konstrukcjach POS lub systemach wystawienniczych. Polecamy: Kapa Line - płyty oklejane dwustronnie białym lub czarnym kartonem, Kapa Plast - panel pokryty powlekanym tworzywem kartonem, Kapa Color - panel pokryty powlekanym tworzywem, barwionym
kartonem. Kapa Bright - płyta , której okładziny są jedwabiście matowe, a poliuretanowy rdzeń śnieżnobiały, Kapa Tex - płyta z okładzinami o fakturze płótna (canvas).Wysokiej jakości płyty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu. Lekkie i sztywne zapewniają doskonałe wzmocnienie dla aplikowanych na nie wydruków, prac wyklejanych foliami. Doskonałe w modelarstwie, konstrukcjach POS lub systemach wystawienniczych. Polecamy: Kapa Line - płyty oklejane dwustronnie białym lub czarnym kartonem, Kapa Plast - panel pokryty powlekanym tworzywem kartonem, Kapa Color - panel pokryty powlekanym tworzywem, barwionym
kartonem. Kapa Bright - płyta , której okładziny są jedwabiście matowe, a poliuretanowy rdzeń śnieżnobiały, Kapa Tex - płyta z okładzinami o fakturze płótna (canvas).

Folie i płyty poliestrowe  (69)

Płyty APET (amorficzny politereftalan etylenu) charakteryzują się dużą odpornością chemiczną, wytrzymałością zmęczeniową,udarnością, wysoką transparencją (płyty bezbarwne), są 
trudnopalne. Płyty nie są odporne na działanie UV (mogą być stabilizowane, wtedy jest to specjalnie oznaczane). Podstawowe zastosowania płyt to: ochrona zadruków (plakaty, plany 

miast,mapy, reklamy drukowane itp.), stojaki reklamowe, elementy POS, bezbarwne elementy ochronne (szczególnie przy kontakcie
z żywnością), szyby ochronne, przeszklenia masek ochronnych, lady chłodnicze, kasetony podświetlane.Płyty APET (amorficzny politereftalan etylenu) charakteryzują się dużą odpornością chemiczną, wytrzymałością zmęczeniową,udarnością, wysoką transparencją (płyty bezbarwne), są trudnopalne. Płyty nie są odporne na działanie UV (mogą być stabilizowane, wtedy jest to specjalnie oznaczane). Podstawowe zastosowania płyt to: ochrona zadruków (plakaty, plany miast,mapy, reklamy drukowane itp.), stojaki reklamowe, elementy POS, bezbarwne elementy ochronne (szczególnie przy kontakcie

Produkt PET GAG gwarantuje ekologiczność, powtórne przetwarzanie materiału, gwarantuje też wysoką jakość druku, bardzo dobre odwzorowanie kolorów i znakomite przywieranie 
farby.
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o Ceny netto.
o Opłata za zamówienie poniżej 500zł : 50 zł, poniżej 1000zł : 35zł.
o Do zamówienia doliczana będzie opłata dystrybucyjna  w wysokości 1% jego wartości.
o Ceny mogą ulec zmianie. Prosimy o ich potwierdzenie przed zamówieniem.
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Folie i płyty poliestrowe  (69)PETGAGPETGAG WHITE GLOSS / GLOSS, PRZEZROCZYSTYProdukt PET GAG gwarantuje ekologiczność, powtórne przetwarzanie materiału, gwarantuje też wysoką jakość druku, bardzo dobre odwzorowanie kolorów i znakomite przywieranie farby.524713 PET-GAG, błysk, poliester, transparentny, 396g, 300mikron,500mm x 700mm 1000 ARK 583,69 EUR 2533,19 PLN

Folie i płyty poliestrowe  (69)PETGAGPETGAG WHITE GLOSS / GLOSS, PRZEZROCZYSTYProdukt PET GAG gwarantuje ekologiczność, powtórne przetwarzanie materiału, gwarantuje też wysoką jakość druku, bardzo dobre odwzorowanie kolorów i znakomite przywieranie farby.480312 PET-GAG, 2-stronny, błysk, poliester,transparentny, 396g, 0.300mm,700mm x 1000mm 1000 ARK 1161,39 EUR 5040,43 PLN

Folie i płyty poliestrowe  (69)PETGAGPETGAG WHITE GLOSS / GLOSS, PRZEZROCZYSTYProdukt PET GAG gwarantuje ekologiczność, powtórne przetwarzanie materiału, gwarantuje też wysoką jakość druku, bardzo dobre odwzorowanie kolorów i znakomite przywieranie farby.480314 PET-GAG, 2-stronny, błysk, poliester transparentny, 528g, 400mikron 700mm x 1000mm 1000 ARK 1639,78 EUR 7116,66 PLN

Folie i płyty poliestrowe  (69)PETGAGPETGAG WHITE GLOSS / GLOSS, PRZEZROCZYSTYProdukt PET GAG gwarantuje ekologiczność, powtórne przetwarzanie materiału, gwarantuje też wysoką jakość druku, bardzo dobre odwzorowanie kolorów i znakomite przywieranie farby.524714 PET-GAG, błysk, poliester, transparentny, 660g, 500mikron,500mm x 700mm 1000 ARK 1024,87 EUR 4447,93 PLN

Folie i płyty poliestrowe  (69)PETGAGPETGAG WHITE GLOSS / GLOSS, PRZEZROCZYSTYProdukt PET GAG gwarantuje ekologiczność, powtórne przetwarzanie materiału, gwarantuje też wysoką jakość druku, bardzo dobre odwzorowanie kolorów i znakomite przywieranie farby.480315 PET-GAG, 2-stronny, błysk, poliester,transparentny, 660g, 0.500mm,700mm x 1000mm 1000 ARK 1909,18 EUR 8285,83 PLN

Folie i płyty poliestrowe  (69)PETGAGPETGAG WHITE GLOSS / GLOSS, PRZEZROCZYSTYProdukt PET GAG gwarantuje ekologiczność, powtórne przetwarzanie materiału, gwarantuje też wysoką jakość druku, bardzo dobre odwzorowanie kolorów i znakomite przywieranie farby.524715 PET-GAG, błysk, poliester Fluorescencyjny zielony, 462g 350mikron 700mm x 1000mm  1000 ARK 3014,13 EUR 13081,34 PLN

Folie i płyty poliestrowe  (69)PETGAG
PETGAG WHITE MAT / MAT, BIAŁY

Folie i płyty poliestrowe  (69)PETGAGPETGAG WHITE MAT / MAT, BIAŁYProdukt PET GAG gwarantuje ekologiczność, powtórne przetwarzanie materiału, gwarantuje też wysoką jakość druku, bardzo dobre odwzorowanie kolorów i znakomite przywieranie farby.482519 PET-GAG, 2-stronny, mat, poliester biały, 264g, 0.200mm 700mm x 1000mm 1000 ARK 889,09 EUR 3858,66 PLN

Folie i płyty poliestrowe  (69)PETGAGPETGAG WHITE MAT / MAT, BIAŁYProdukt PET GAG gwarantuje ekologiczność, powtórne przetwarzanie materiału, gwarantuje też wysoką jakość druku, bardzo dobre odwzorowanie kolorów i znakomite przywieranie farby.482518 PET-GAG, 2-stronny, mat, poliester biały, 396g, 0.300mm 700mm x 1000mm 1000 ARK 1333,62 EUR 5787,92 PLN

Folie i płyty poliestrowe  (69)PETGAGPETGAG WHITE MAT / MAT, BIAŁYProdukt PET GAG gwarantuje ekologiczność, powtórne przetwarzanie materiału, gwarantuje też wysoką jakość druku, bardzo dobre odwzorowanie kolorów i znakomite przywieranie farby.482517 PET-GAG, 2-stronny, mat, poliester biały, 528g, 0.400mm 700mm x 1000mm 1000 ARK 1782,43 EUR 7735,75 PLN

Folie i płyty poliestrowe  (69)PETGAGPETGAG WHITE MAT / MAT, BIAŁYProdukt PET GAG gwarantuje ekologiczność, powtórne przetwarzanie materiału, gwarantuje też wysoką jakość druku, bardzo dobre odwzorowanie kolorów i znakomite przywieranie farby.482516 PET-GAG, 2-stronny, mat, poliester biały, 660g, 0.500mm 700mm x 1000mm 1000 ARK 2142,16 EUR 9296,98 PLN

Folie i płyty poliestrowe  (69)PETGAGPETGAG WHITE GLOSS / GLOSS, BIAŁY

Folie i płyty poliestrowe  (69)PETGAGPETGAG WHITE GLOSS / GLOSS, BIAŁYProdukt PET GAG gwarantuje ekologiczność, powtórne przetwarzanie materiału, gwarantuje też wysoką jakość druku, bardzo dobre odwzorowanie kolorów i znakomite przywieranie farby.483528 PET-GAG, 2-stronny, błysk, poliester biały, 405g, 0.300mm 700mm x 1000mm 1000 ARK 1337,40 EUR 5804,32 PLN

Folie i płyty poliestrowe  (69)PETGAGPETGAG WHITE GLOSS / GLOSS, BIAŁYProdukt PET GAG gwarantuje ekologiczność, powtórne przetwarzanie materiału, gwarantuje też wysoką jakość druku, bardzo dobre odwzorowanie kolorów i znakomite przywieranie farby.483527 PET-GAG, 2-stronny, błysk, poliester biały, 675g, 0.500mm 700mm x 1000mm 1000 ARK 2069,05 EUR 8979,70 PLN

Folie i płyty poliestrowe  (69)PETGAGPETGAG WHITE GLOSS / GLOSS, BIAŁYProdukt PET GAG gwarantuje ekologiczność, powtórne przetwarzanie materiału, gwarantuje też wysoką jakość druku, bardzo dobre odwzorowanie kolorów i znakomite przywieranie farby.483526 PET-GAG, 2-stronny, błysk, poliester,biały, 945g, 0.700mm,700mm x 1000mm 1000 ARK 3120,59 EUR 13543,34 PLN

Folie i płyty poliestrowe  (69)QUINN

Folie i płyty poliestrowe  (69)QUINN

Folie i płyty poliestrowe  (69)QUINNPłyty poliestrowe (PET-G) są stosowane w reklamie oraz przemyśle. Łatwo poddają się termoformowaniu i tłoczeniu. Płyty są sztywne, ale sprężyste, o znacznej odporności na udary. Są odporniejsze na zarysowania niż płyty akrylowe i poliwęglanowe. Wymagają stosowania ochrony przed promieniami UV. Bezwzględnie polecamy próbę druku - poliester jest materiałem trudnym do zadrukowania.475510 Polycasa, PETG, błysk, poliester,transparentny, 1016g, 0.800mm, 1250mm x 2050mm, 1 M2 5,14 EUR 22,33 PLN

Folie i płyty poliestrowe  (69)QUINNPłyty poliestrowe (PET-G) są stosowane w reklamie oraz przemyśle. Łatwo poddają się termoformowaniu i tłoczeniu. Płyty są sztywne, ale sprężyste, o znacznej odporności na udary. Są odporniejsze na zarysowania niż płyty akrylowe i poliwęglanowe. Wymagają stosowania ochrony przed promieniami UV. Bezwzględnie polecamy próbę druku - poliester jest materiałem trudnym do zadrukowania.475509 Polycasa, PETG, błysk, poliester,transparentny, 1270g, 1mm, 1250mm x 2050mm, 1 M2 6,43 EUR 27,90 PLN

Folie i płyty poliestrowe  (69)QUINNPłyty poliestrowe (PET-G) są stosowane w reklamie oraz przemyśle. Łatwo poddają się termoformowaniu i tłoczeniu. Płyty są sztywne, ale sprężyste, o znacznej odporności na udary. Są odporniejsze na zarysowania niż płyty akrylowe i poliwęglanowe. Wymagają stosowania ochrony przed promieniami UV. Bezwzględnie polecamy próbę druku - poliester jest materiałem trudnym do zadrukowania.479790 Polycasa, PETG, błysk, poliester transparentny, 1905g, 1.500mm 1250mm x 2050mm 1 M2 9,74 EUR 42,26 PLN

Folie i płyty poliestrowe  (69)QUINNPłyty poliestrowe (PET-G) są stosowane w reklamie oraz przemyśle. Łatwo poddają się termoformowaniu i tłoczeniu. Płyty są sztywne, ale sprężyste, o znacznej odporności na udary. Są odporniejsze na zarysowania niż płyty akrylowe i poliwęglanowe. Wymagają stosowania ochrony przed promieniami UV. Bezwzględnie polecamy próbę druku - poliester jest materiałem trudnym do zadrukowania.479791 Polycasa, PETG, błysk, poliester transparentny, 1905g, 1.500mm 2050mm x 3050mm 1 M2 9,74 EUR 42,26 PLN

Folie i płyty poliestrowe  (69)QUINNPłyty poliestrowe (PET-G) są stosowane w reklamie oraz przemyśle. Łatwo poddają się termoformowaniu i tłoczeniu. Płyty są sztywne, ale sprężyste, o znacznej odporności na udary. Są odporniejsze na zarysowania niż płyty akrylowe i poliwęglanowe. Wymagają stosowania ochrony przed promieniami UV. Bezwzględnie polecamy próbę druku - poliester jest materiałem trudnym do zadrukowania.475507 Polycasa, PETG, błysk, poliester,transparentny, 2540g, 2mm, 1250mm x 2050mm, 1 M2 12,99 EUR 56,36 PLN

Folie i płyty poliestrowe  (69)QUINNPłyty poliestrowe (PET-G) są stosowane w reklamie oraz przemyśle. Łatwo poddają się termoformowaniu i tłoczeniu. Płyty są sztywne, ale sprężyste, o znacznej odporności na udary. Są odporniejsze na zarysowania niż płyty akrylowe i poliwęglanowe. Wymagają stosowania ochrony przed promieniami UV. Bezwzględnie polecamy próbę druku - poliester jest materiałem trudnym do zadrukowania.475508 Polycasa, PETG, błysk, poliester,transparentny, 2540g, 2mm, 2050mm x 3050mm, 1 M2 12,99 EUR 56,36 PLN

Folie i płyty poliestrowe  (69)QUINNPłyty poliestrowe (PET-G) są stosowane w reklamie oraz przemyśle. Łatwo poddają się termoformowaniu i tłoczeniu. Płyty są sztywne, ale sprężyste, o znacznej odporności na udary. Są odporniejsze na zarysowania niż płyty akrylowe i poliwęglanowe. Wymagają stosowania ochrony przed promieniami UV. Bezwzględnie polecamy próbę druku - poliester jest materiałem trudnym do zadrukowania.475505 Polycasa, PETG, błysk, poliester,transparentny, 3810g, 3mm, 1250mm x 2050mm, 1 M2 19,49 EUR 84,57 PLN

Folie i płyty poliestrowe  (69)QUINNPłyty poliestrowe (PET-G) są stosowane w reklamie oraz przemyśle. Łatwo poddają się termoformowaniu i tłoczeniu. Płyty są sztywne, ale sprężyste, o znacznej odporności na udary. Są odporniejsze na zarysowania niż płyty akrylowe i poliwęglanowe. Wymagają stosowania ochrony przed promieniami UV. Bezwzględnie polecamy próbę druku - poliester jest materiałem trudnym do zadrukowania.475506 Polycasa, PETG, błysk, poliester,transparentny, 3810g, 3mm, 2050mm x 3050mm, 1 M2 19,49 EUR 84,57 PLN

Poliwęglan lity (70)
MAKROCLEAR

Poliwęglan lity (70)MAKROCLEAR

Poliwęglan lity (70)MAKROCLEARPoliwęglan lity jest twardy, a zarazem łatwo poddaje się obróbce: kształtowaniu, cięciu itd. Ma zastosowanie w reklamie, ale przede wszystkim w różnych dziedzinach przemysłu: motoryzacji, produkcji urządzeń przemysłowych itp. Szczególną cechą jest niezwykła wytrzymałość. Przy zastosowaniach zewnętrznych zalecane jest użycie materiału z filtrem UV: MAKROLIFE lub STARLIFE - jeśli potrzebne są płyty bezbarwne lub COLORADO kolorowe.350553 Makroclear, błysk, poliwęglan, bezbarwny, 2400g, 2mm, 2050mm x 3050mm, pal. 70 sztuk 1 M2 17,36 EUR 75,35 PLN

Poliwęglan lity (70)MAKROCLEARPoliwęglan lity jest twardy, a zarazem łatwo poddaje się obróbce: kształtowaniu, cięciu itd. Ma zastosowanie w reklamie, ale przede wszystkim w różnych dziedzinach przemysłu: motoryzacji, produkcji urządzeń przemysłowych itp. Szczególną cechą jest niezwykła wytrzymałość. Przy zastosowaniach zewnętrznych zalecane jest użycie materiału z filtrem UV: MAKROLIFE lub STARLIFE - jeśli potrzebne są płyty bezbarwne lub COLORADO kolorowe.350555 Makroclear, błysk, poliwęglan, bezbarwny, 3mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 26,04 EUR 113,02 PLN

Poliwęglan lity (70)MAKROCLEARPoliwęglan lity jest twardy, a zarazem łatwo poddaje się obróbce: kształtowaniu, cięciu itd. Ma zastosowanie w reklamie, ale przede wszystkim w różnych dziedzinach przemysłu: motoryzacji, produkcji urządzeń przemysłowych itp. Szczególną cechą jest niezwykła wytrzymałość. Przy zastosowaniach zewnętrznych zalecane jest użycie materiału z filtrem UV: MAKROLIFE lub STARLIFE - jeśli potrzebne są płyty bezbarwne lub COLORADO kolorowe.350557 Makroclear, błysk, poliwęglan, bezbarwny, 4mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 34,72 EUR 150,69 PLN

Poliwęglan lity (70)MAKROCLEARPoliwęglan lity jest twardy, a zarazem łatwo poddaje się obróbce: kształtowaniu, cięciu itd. Ma zastosowanie w reklamie, ale przede wszystkim w różnych dziedzinach przemysłu: motoryzacji, produkcji urządzeń przemysłowych itp. Szczególną cechą jest niezwykła wytrzymałość. Przy zastosowaniach zewnętrznych zalecane jest użycie materiału z filtrem UV: MAKROLIFE lub STARLIFE - jeśli potrzebne są płyty bezbarwne lub COLORADO kolorowe.350559 Makroclear, błysk, poliwęglan, bezbarwny, 5mm, 2050mm x 3050mm, pal. 25 sztuk 1 M2 43,41 EUR 188,41 PLN

Poliwęglan lity (70)MAKROCLEARPoliwęglan lity jest twardy, a zarazem łatwo poddaje się obróbce: kształtowaniu, cięciu itd. Ma zastosowanie w reklamie, ale przede wszystkim w różnych dziedzinach przemysłu: motoryzacji, produkcji urządzeń przemysłowych itp. Szczególną cechą jest niezwykła wytrzymałość. Przy zastosowaniach zewnętrznych zalecane jest użycie materiału z filtrem UV: MAKROLIFE lub STARLIFE - jeśli potrzebne są płyty bezbarwne lub COLORADO kolorowe.350561 Makroclear, błysk, poliwęglan, bezbarwny,6mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 52,08 EUR 226,04 PLN

Poliwęglan lity (70)MAKROCLEARPoliwęglan lity jest twardy, a zarazem łatwo poddaje się obróbce: kształtowaniu, cięciu itd. Ma zastosowanie w reklamie, ale przede wszystkim w różnych dziedzinach przemysłu: motoryzacji, produkcji urządzeń przemysłowych itp. Szczególną cechą jest niezwykła wytrzymałość. Przy zastosowaniach zewnętrznych zalecane jest użycie materiału z filtrem UV: MAKROLIFE lub STARLIFE - jeśli potrzebne są płyty bezbarwne lub COLORADO kolorowe.350563 Makroclear, błysk, poliwęglan, bezbarwny,8mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 69,45 EUR 301,43 PLN

Poliwęglan lity (70)MAKROCLEARPoliwęglan lity jest twardy, a zarazem łatwo poddaje się obróbce: kształtowaniu, cięciu itd. Ma zastosowanie w reklamie, ale przede wszystkim w różnych dziedzinach przemysłu: motoryzacji, produkcji urządzeń przemysłowych itp. Szczególną cechą jest niezwykła wytrzymałość. Przy zastosowaniach zewnętrznych zalecane jest użycie materiału z filtrem UV: MAKROLIFE lub STARLIFE - jeśli potrzebne są płyty bezbarwne lub COLORADO kolorowe.350565 Makroclear, błysk, poliwęglan, bezbarwny, 12000g, 10mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 86,80 EUR 376,70 PLN

Poliwęglan lity (70)
MAKROLIFE

Poliwęglan lity (70)MAKROLIFE

Poliwęglan lity (70)MAKROLIFEPoliwęglan lity jest twardy, a zarazem łatwo poddaje się obróbce: kształtowaniu, cięciu itd. Ma zastosowanie w reklamie, ale przede wszystkim w różnych dziedzinach przemysłu: motoryzacji, produkcji urządzeń przemysłowych itp. Szczególną cechą jest niezwykła wytrzymałość. Przy zastosowaniach zewnętrznych zalecane jest użycie materiału z filtrem UV: MAKROLIFE lub STARLIFE - jeśli potrzebne są płyty bezbarwne lub COLORADO kolorowe.349846 Makrolife UV, błysk, poliwęglan, bezbarwny, 2400g, 2mm, 2050mm x 3050mm, pal. 70 sztuk 1 M2 18,80 EUR 81,58 PLN

Poliwęglan lity (70)MAKROLIFEPoliwęglan lity jest twardy, a zarazem łatwo poddaje się obróbce: kształtowaniu, cięciu itd. Ma zastosowanie w reklamie, ale przede wszystkim w różnych dziedzinach przemysłu: motoryzacji, produkcji urządzeń przemysłowych itp. Szczególną cechą jest niezwykła wytrzymałość. Przy zastosowaniach zewnętrznych zalecane jest użycie materiału z filtrem UV: MAKROLIFE lub STARLIFE - jeśli potrzebne są płyty bezbarwne lub COLORADO kolorowe.349848 Makrolife UV, błysk, poliwęglan, bezbarwny, 3mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 28,21 EUR 122,41 PLN

Poliwęglan lity (70)MAKROLIFEPoliwęglan lity jest twardy, a zarazem łatwo poddaje się obróbce: kształtowaniu, cięciu itd. Ma zastosowanie w reklamie, ale przede wszystkim w różnych dziedzinach przemysłu: motoryzacji, produkcji urządzeń przemysłowych itp. Szczególną cechą jest niezwykła wytrzymałość. Przy zastosowaniach zewnętrznych zalecane jest użycie materiału z filtrem UV: MAKROLIFE lub STARLIFE - jeśli potrzebne są płyty bezbarwne lub COLORADO kolorowe.349850 Makrolife UV, błysk, poliwęglan, bezbarwny, 4mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 37,61 EUR 163,24 PLN

Poliwęglan lity (70)MAKROLIFEPoliwęglan lity jest twardy, a zarazem łatwo poddaje się obróbce: kształtowaniu, cięciu itd. Ma zastosowanie w reklamie, ale przede wszystkim w różnych dziedzinach przemysłu: motoryzacji, produkcji urządzeń przemysłowych itp. Szczególną cechą jest niezwykła wytrzymałość. Przy zastosowaniach zewnętrznych zalecane jest użycie materiału z filtrem UV: MAKROLIFE lub STARLIFE - jeśli potrzebne są płyty bezbarwne lub COLORADO kolorowe.349852 Makrolife UV, błysk, poliwęglan, bezbarwny, 5mm, 2050mm x 3050mm, pal. 25 sztuk 1 M2 47,02 EUR 204,07 PLN

Poliwęglan lity (70)MAKROLIFEPoliwęglan lity jest twardy, a zarazem łatwo poddaje się obróbce: kształtowaniu, cięciu itd. Ma zastosowanie w reklamie, ale przede wszystkim w różnych dziedzinach przemysłu: motoryzacji, produkcji urządzeń przemysłowych itp. Szczególną cechą jest niezwykła wytrzymałość. Przy zastosowaniach zewnętrznych zalecane jest użycie materiału z filtrem UV: MAKROLIFE lub STARLIFE - jeśli potrzebne są płyty bezbarwne lub COLORADO kolorowe.349854 Makrolife UV, błysk, poliwęglan, bezbarwny,6mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 56,42 EUR 244,87 PLN

Poliwęglan lity (70)MAKROLIFEPoliwęglan lity jest twardy, a zarazem łatwo poddaje się obróbce: kształtowaniu, cięciu itd. Ma zastosowanie w reklamie, ale przede wszystkim w różnych dziedzinach przemysłu: motoryzacji, produkcji urządzeń przemysłowych itp. Szczególną cechą jest niezwykła wytrzymałość. Przy zastosowaniach zewnętrznych zalecane jest użycie materiału z filtrem UV: MAKROLIFE lub STARLIFE - jeśli potrzebne są płyty bezbarwne lub COLORADO kolorowe.350238 Makrolife UV, błysk, poliwęglan, bezbarwny,8mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 75,23 EUR 326,49 PLN

Poliwęglan lity (70)MAKROLIFEPoliwęglan lity jest twardy, a zarazem łatwo poddaje się obróbce: kształtowaniu, cięciu itd. Ma zastosowanie w reklamie, ale przede wszystkim w różnych dziedzinach przemysłu: motoryzacji, produkcji urządzeń przemysłowych itp. Szczególną cechą jest niezwykła wytrzymałość. Przy zastosowaniach zewnętrznych zalecane jest użycie materiału z filtrem UV: MAKROLIFE lub STARLIFE - jeśli potrzebne są płyty bezbarwne lub COLORADO kolorowe.349856 Makrolife UV, błysk, poliwęglan, bezbarwny, 12000g, 10mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 94,03 EUR 408,11 PLN

Poliwęglan lity (70)MAKROLIFEPoliwęglan lity jest twardy, a zarazem łatwo poddaje się obróbce: kształtowaniu, cięciu itd. Ma zastosowanie w reklamie, ale przede wszystkim w różnych dziedzinach przemysłu: motoryzacji, produkcji urządzeń przemysłowych itp. Szczególną cechą jest niezwykła wytrzymałość. Przy zastosowaniach zewnętrznych zalecane jest użycie materiału z filtrem UV: MAKROLIFE lub STARLIFE - jeśli potrzebne są płyty bezbarwne lub COLORADO kolorowe.351475 Makrolife UV, błysk, poliwęglan, bezbarwny, 12000g, 10mm, 1525mm x 2050mm 1 M2 94,03 EUR 408,11 PLN

Poliwęglan lity (70)MAKROLIFEPoliwęglan lity jest twardy, a zarazem łatwo poddaje się obróbce: kształtowaniu, cięciu itd. Ma zastosowanie w reklamie, ale przede wszystkim w różnych dziedzinach przemysłu: motoryzacji, produkcji urządzeń przemysłowych itp. Szczególną cechą jest niezwykła wytrzymałość. Przy zastosowaniach zewnętrznych zalecane jest użycie materiału z filtrem UV: MAKROLIFE lub STARLIFE - jeśli potrzebne są płyty bezbarwne lub COLORADO kolorowe.477194 Makrolife UV, błysk, poliwęglan, bezbarwny , 12mm 2050mm x 3050mm 1 M2 112,84 EUR 489,73 PLN

Poliwęglan lity (70)MAKROLIFEPoliwęglan lity jest twardy, a zarazem łatwo poddaje się obróbce: kształtowaniu, cięciu itd. Ma zastosowanie w reklamie, ale przede wszystkim w różnych dziedzinach przemysłu: motoryzacji, produkcji urządzeń przemysłowych itp. Szczególną cechą jest niezwykła wytrzymałość. Przy zastosowaniach zewnętrznych zalecane jest użycie materiału z filtrem UV: MAKROLIFE lub STARLIFE - jeśli potrzebne są płyty bezbarwne lub COLORADO kolorowe.477195 Makrolife UV, błysk, poliwęglan, bezbarwny , 12mm 1525mm x 2050mm 1 M2 112,84 EUR 489,73 PLN

Poliwęglan lity (70)MAKROLIFEPoliwęglan lity jest twardy, a zarazem łatwo poddaje się obróbce: kształtowaniu, cięciu itd. Ma zastosowanie w reklamie, ale przede wszystkim w różnych dziedzinach przemysłu: motoryzacji, produkcji urządzeń przemysłowych itp. Szczególną cechą jest niezwykła wytrzymałość. Przy zastosowaniach zewnętrznych zalecane jest użycie materiału z filtrem UV: MAKROLIFE lub STARLIFE - jeśli potrzebne są płyty bezbarwne lub COLORADO kolorowe.351674 Makrolife UV, antyrefleks, poliwęglan, bezbarwny, 2400g, 2mm, 2050mm x 3050mm, pal. 70 sztuk 1 M2 20,14 EUR 87,40 PLN

Poliwęglan lity (70)MAKROLIFEPoliwęglan lity jest twardy, a zarazem łatwo poddaje się obróbce: kształtowaniu, cięciu itd. Ma zastosowanie w reklamie, ale przede wszystkim w różnych dziedzinach przemysłu: motoryzacji, produkcji urządzeń przemysłowych itp. Szczególną cechą jest niezwykła wytrzymałość. Przy zastosowaniach zewnętrznych zalecane jest użycie materiału z filtrem UV: MAKROLIFE lub STARLIFE - jeśli potrzebne są płyty bezbarwne lub COLORADO kolorowe.351561 Makrolife UV, antyrefleks, poliwęglan, bezbarwny, 3mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 30,21 EUR 131,12 PLN

Poliwęglan lity (70)
COLORADO

Płyty poliestrowe (PET-G) są stosowane w reklamie oraz przemyśle. Łatwo poddają się termoformowaniu i tłoczeniu. Płyty są sztywne, ale sprężyste, o znacznej odporności na udary. Są 
odporniejsze na zarysowania niż płyty akrylowe i poliwęglanowe. Wymagają stosowania ochrony przed promieniami UV. Bezwzględnie polecamy próbę druku - poliester jest materiałem 

trudnym do zadrukowania.

Poliwęglan lity (70)

Poliwęglan lity jest twardy, a zarazem łatwo poddaje się obróbce: kształtowaniu, cięciu itd. Ma zastosowanie w reklamie, ale przede wszystkim w różnych dziedzinach przemysłu: 
motoryzacji, produkcji urządzeń przemysłowych itp. Szczególną cechą jest niezwykła wytrzymałość. Przy zastosowaniach zewnętrznych zalecane jest użycie materiału z filtrem UV: 

MAKROLIFE lub STARLIFE - jeśli potrzebne są płyty bezbarwne lub COLORADO kolorowe.

Poliwęglan lity jest twardy, a zarazem łatwo poddaje się obróbce: kształtowaniu, cięciu itd. Ma zastosowanie w reklamie, ale przede wszystkim w różnych dziedzinach przemysłu: 
motoryzacji, produkcji urządzeń przemysłowych itp. Szczególną cechą jest niezwykła wytrzymałość. Przy zastosowaniach zewnętrznych zalecane jest użycie materiału z filtrem UV: 

MAKROLIFE lub STARLIFE - jeśli potrzebne są płyty bezbarwne lub COLORADO kolorowe.

file:///E:/


o Ceny netto.
o Opłata za zamówienie poniżej 500zł : 50 zł, poniżej 1000zł : 35zł.
o Do zamówienia doliczana będzie opłata dystrybucyjna  w wysokości 1% jego wartości.
o Ceny mogą ulec zmianie. Prosimy o ich potwierdzenie przed zamówieniem.

Strona 11

Poliwęglan lity (70)COLORADO

Poliwęglan lity (70)COLORADOPoliwęglan lity jest twardy, a zarazem łatwo poddaje się obróbce: kształtowaniu, cięciu itd. Ma zastosowanie w reklamie, ale przede wszystkim w różnych dziedzinach przemysłu: motoryzacji, produkcji urządzeń przemysłowych itp. Szczególną cechą jest niezwykła wytrzymałość. Przy zastosowaniach zewnętrznych zalecane jest użycie materiału z filtrem UV: MAKROLIFE lub STARLIFE - jeśli potrzebne są płyty bezbarwne lub COLORADO kolorowe.350567 Colorado UV, błysk, poliwęglan, opal 30%, 2400g, 2mm, 2050mm x 3050mm, pal. 70 sztuk 1 M2 19,64 EUR 85,25 PLN

Poliwęglan lity (70)COLORADOPoliwęglan lity jest twardy, a zarazem łatwo poddaje się obróbce: kształtowaniu, cięciu itd. Ma zastosowanie w reklamie, ale przede wszystkim w różnych dziedzinach przemysłu: motoryzacji, produkcji urządzeń przemysłowych itp. Szczególną cechą jest niezwykła wytrzymałość. Przy zastosowaniach zewnętrznych zalecane jest użycie materiału z filtrem UV: MAKROLIFE lub STARLIFE - jeśli potrzebne są płyty bezbarwne lub COLORADO kolorowe.350569 Colorado UV, błysk, poliwęglan, opal 30%, 3mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 29,46 EUR 127,84 PLN

Poliwęglan lity (70)COLORADOPoliwęglan lity jest twardy, a zarazem łatwo poddaje się obróbce: kształtowaniu, cięciu itd. Ma zastosowanie w reklamie, ale przede wszystkim w różnych dziedzinach przemysłu: motoryzacji, produkcji urządzeń przemysłowych itp. Szczególną cechą jest niezwykła wytrzymałość. Przy zastosowaniach zewnętrznych zalecane jest użycie materiału z filtrem UV: MAKROLIFE lub STARLIFE - jeśli potrzebne są płyty bezbarwne lub COLORADO kolorowe.350571 Colorado UV, błysk, poliwęglan, opal 30%, 4mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 39,29 EUR 170,51 PLN

Poliwęglan lity (70)COLORADOPoliwęglan lity jest twardy, a zarazem łatwo poddaje się obróbce: kształtowaniu, cięciu itd. Ma zastosowanie w reklamie, ale przede wszystkim w różnych dziedzinach przemysłu: motoryzacji, produkcji urządzeń przemysłowych itp. Szczególną cechą jest niezwykła wytrzymałość. Przy zastosowaniach zewnętrznych zalecane jest użycie materiału z filtrem UV: MAKROLIFE lub STARLIFE - jeśli potrzebne są płyty bezbarwne lub COLORADO kolorowe.356988 Colorado UV, błysk, poliwęglan, 133 - szary,6mm, 2050mm x 3050mm, pal.ch 1 M2 60,59 EUR 262,97 PLN

Poliwęglan lity (70)COLORADOPoliwęglan lity jest twardy, a zarazem łatwo poddaje się obróbce: kształtowaniu, cięciu itd. Ma zastosowanie w reklamie, ale przede wszystkim w różnych dziedzinach przemysłu: motoryzacji, produkcji urządzeń przemysłowych itp. Szczególną cechą jest niezwykła wytrzymałość. Przy zastosowaniach zewnętrznych zalecane jest użycie materiału z filtrem UV: MAKROLIFE lub STARLIFE - jeśli potrzebne są płyty bezbarwne lub COLORADO kolorowe.362977 Colorado UV, błysk, poliwęglan, 133 - szary,8mm, 2050mm x 3050mm, pal.ch 1 M2 80,79 EUR 350,64 PLN

Poliwęglan lity (70)COLORADOPoliwęglan lity jest twardy, a zarazem łatwo poddaje się obróbce: kształtowaniu, cięciu itd. Ma zastosowanie w reklamie, ale przede wszystkim w różnych dziedzinach przemysłu: motoryzacji, produkcji urządzeń przemysłowych itp. Szczególną cechą jest niezwykła wytrzymałość. Przy zastosowaniach zewnętrznych zalecane jest użycie materiału z filtrem UV: MAKROLIFE lub STARLIFE - jeśli potrzebne są płyty bezbarwne lub COLORADO kolorowe.383873 Colorado UV, błysk, poliwęglan, 130 bronze,6mm, 2050mm x 3050mm, pal.ch 1 M2 60,59 EUR 262,97 PLN

Poliwęglan lity (70)
STARLIFE

Poliwęglan lity (70)STARLIFE

Poliwęglan lity (70)STARLIFEPoliwęglan lity jest twardy, a zarazem łatwo poddaje się obróbce: kształtowaniu, cięciu itd. Ma zastosowanie w reklamie, ale przede wszystkim w różnych dziedzinach przemysłu: motoryzacji, produkcji urządzeń przemysłowych itp. Szczególną cechą jest niezwykła wytrzymałość. Przy zastosowaniach zewnętrznych zalecane jest użycie materiału z filtrem UV: MAKROLIFE lub STARLIFE - jeśli potrzebne są płyty bezbarwne lub COLORADO kolorowe.424402 PC lite, błysk, UV Protection,poliwęglan, bezbarwny, 2400g, 2mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 18,88 EUR 81,93 PLN

Poliwęglan lity (70)STARLIFEPoliwęglan lity jest twardy, a zarazem łatwo poddaje się obróbce: kształtowaniu, cięciu itd. Ma zastosowanie w reklamie, ale przede wszystkim w różnych dziedzinach przemysłu: motoryzacji, produkcji urządzeń przemysłowych itp. Szczególną cechą jest niezwykła wytrzymałość. Przy zastosowaniach zewnętrznych zalecane jest użycie materiału z filtrem UV: MAKROLIFE lub STARLIFE - jeśli potrzebne są płyty bezbarwne lub COLORADO kolorowe.424403 PC lite, błysk, UV Protection,poliwęglan, bezbarwny, 3mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 28,29 EUR 122,77 PLN

Poliwęglan lity (70)STARLIFEPoliwęglan lity jest twardy, a zarazem łatwo poddaje się obróbce: kształtowaniu, cięciu itd. Ma zastosowanie w reklamie, ale przede wszystkim w różnych dziedzinach przemysłu: motoryzacji, produkcji urządzeń przemysłowych itp. Szczególną cechą jest niezwykła wytrzymałość. Przy zastosowaniach zewnętrznych zalecane jest użycie materiału z filtrem UV: MAKROLIFE lub STARLIFE - jeśli potrzebne są płyty bezbarwne lub COLORADO kolorowe.424404 PC lite, błysk, UV Protection,poliwęglan, bezbarwny, 4mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 37,73 EUR 163,74 PLN

Poliwęglan lity (70)STARLIFEPoliwęglan lity jest twardy, a zarazem łatwo poddaje się obróbce: kształtowaniu, cięciu itd. Ma zastosowanie w reklamie, ale przede wszystkim w różnych dziedzinach przemysłu: motoryzacji, produkcji urządzeń przemysłowych itp. Szczególną cechą jest niezwykła wytrzymałość. Przy zastosowaniach zewnętrznych zalecane jest użycie materiału z filtrem UV: MAKROLIFE lub STARLIFE - jeśli potrzebne są płyty bezbarwne lub COLORADO kolorowe.424405 PC lite, błysk, UV Protection,poliwęglan, bezbarwny, 5mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 47,17 EUR 204,70 PLN

Poliwęglan lity (70)STARLIFEPoliwęglan lity jest twardy, a zarazem łatwo poddaje się obróbce: kształtowaniu, cięciu itd. Ma zastosowanie w reklamie, ale przede wszystkim w różnych dziedzinach przemysłu: motoryzacji, produkcji urządzeń przemysłowych itp. Szczególną cechą jest niezwykła wytrzymałość. Przy zastosowaniach zewnętrznych zalecane jest użycie materiału z filtrem UV: MAKROLIFE lub STARLIFE - jeśli potrzebne są płyty bezbarwne lub COLORADO kolorowe.424406 PC lite, błysk, UV Protection,poliwęglan, bezbarwny, 6mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 56,60 EUR 245,62 PLN

Poliwęglan lity (70)STARLIFEPoliwęglan lity jest twardy, a zarazem łatwo poddaje się obróbce: kształtowaniu, cięciu itd. Ma zastosowanie w reklamie, ale przede wszystkim w różnych dziedzinach przemysłu: motoryzacji, produkcji urządzeń przemysłowych itp. Szczególną cechą jest niezwykła wytrzymałość. Przy zastosowaniach zewnętrznych zalecane jest użycie materiału z filtrem UV: MAKROLIFE lub STARLIFE - jeśli potrzebne są płyty bezbarwne lub COLORADO kolorowe.424407 PC lite, błysk, UV Protection,poliwęglan, bezbarwny, 8mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 75,45 EUR 327,47 PLN

Poliwęglan lity (70)STARLIFEPoliwęglan lity jest twardy, a zarazem łatwo poddaje się obróbce: kształtowaniu, cięciu itd. Ma zastosowanie w reklamie, ale przede wszystkim w różnych dziedzinach przemysłu: motoryzacji, produkcji urządzeń przemysłowych itp. Szczególną cechą jest niezwykła wytrzymałość. Przy zastosowaniach zewnętrznych zalecane jest użycie materiału z filtrem UV: MAKROLIFE lub STARLIFE - jeśli potrzebne są płyty bezbarwne lub COLORADO kolorowe.424408 PC lite, błysk, UV Protection,poliwęglan, bezbarwny, 12000g, 10mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 94,33 EUR 409,40 PLN

Polistyreny + XPS (65)
IROPLAST

Polistyreny + XPS (65)IROPLAST

Polistyreny + XPS (65)IROPLASTTworzywo stosowane głównie do termoformowania. Materiał popularny w reklamie do produkcji materiałów POS, stojaków, kasetonów, standów, regałów itp. W przemyśle: formy tłoczone, gięte (obudowy, kształtki, foremki, opakowania. Jest to tworzywo High Impact - wysokoudarowe (HIPS - high impact polistyrene), odporne na stłuczenia, bardzo dobrze sprawdza się przy druku sitem, wycinaniu i frezowaniu. Na zamówienie producent nadaje płytom dowolne kolory oraz uszlachetnia powierzchnię powłoką chroniącą przed UV. Przed drukiem prosimy wykonać próbę.  Iroplast - Białe płyty z polistyrenu wysokoudarowego z czarnym rdzeniem z regranulatu.349989 Iroplast, SB, mat, HIPS, 744 - biały,530g, 0.500mm, 1000mm x 2000mm 1 M2 1,91 EUR 8,27 PLN

Polistyreny + XPS (65)IROPLASTTworzywo stosowane głównie do termoformowania. Materiał popularny w reklamie do produkcji materiałów POS, stojaków, kasetonów, standów, regałów itp. W przemyśle: formy tłoczone, gięte (obudowy, kształtki, foremki, opakowania. Jest to tworzywo High Impact - wysokoudarowe (HIPS - high impact polistyrene), odporne na stłuczenia, bardzo dobrze sprawdza się przy druku sitem, wycinaniu i frezowaniu. Na zamówienie producent nadaje płytom dowolne kolory oraz uszlachetnia powierzchnię powłoką chroniącą przed UV. Przed drukiem prosimy wykonać próbę.  Iroplast - Białe płyty z polistyrenu wysokoudarowego z czarnym rdzeniem z regranulatu.349991 Iroplast, SB, mat, HIPS, 744 - biały,795g, 0.750mm, 1000mm x 2000mm 1 M2 2,86 EUR 12,39 PLN

Polistyreny + XPS (65)IROPLASTTworzywo stosowane głównie do termoformowania. Materiał popularny w reklamie do produkcji materiałów POS, stojaków, kasetonów, standów, regałów itp. W przemyśle: formy tłoczone, gięte (obudowy, kształtki, foremki, opakowania. Jest to tworzywo High Impact - wysokoudarowe (HIPS - high impact polistyrene), odporne na stłuczenia, bardzo dobrze sprawdza się przy druku sitem, wycinaniu i frezowaniu. Na zamówienie producent nadaje płytom dowolne kolory oraz uszlachetnia powierzchnię powłoką chroniącą przed UV. Przed drukiem prosimy wykonać próbę.  Iroplast - Białe płyty z polistyrenu wysokoudarowego z czarnym rdzeniem z regranulatu.349993 Iroplast, SB, mat, HIPS, 744 - biały, 1060g, 1mm, 1000mm x 2000mm 1 M2 3,80 EUR 16,51 PLN

Polistyreny + XPS (65)IROPLASTTworzywo stosowane głównie do termoformowania. Materiał popularny w reklamie do produkcji materiałów POS, stojaków, kasetonów, standów, regałów itp. W przemyśle: formy tłoczone, gięte (obudowy, kształtki, foremki, opakowania. Jest to tworzywo High Impact - wysokoudarowe (HIPS - high impact polistyrene), odporne na stłuczenia, bardzo dobrze sprawdza się przy druku sitem, wycinaniu i frezowaniu. Na zamówienie producent nadaje płytom dowolne kolory oraz uszlachetnia powierzchnię powłoką chroniącą przed UV. Przed drukiem prosimy wykonać próbę.  Iroplast - Białe płyty z polistyrenu wysokoudarowego z czarnym rdzeniem z regranulatu.349997 Iroplast, SB, mat, HIPS, 744 - biały, 2120g, 2mm, 1000mm x 2000mm 1 M2 7,62 EUR 33,06 PLN

Polistyreny + XPS (65)IROPLASTTworzywo stosowane głównie do termoformowania. Materiał popularny w reklamie do produkcji materiałów POS, stojaków, kasetonów, standów, regałów itp. W przemyśle: formy tłoczone, gięte (obudowy, kształtki, foremki, opakowania. Jest to tworzywo High Impact - wysokoudarowe (HIPS - high impact polistyrene), odporne na stłuczenia, bardzo dobrze sprawdza się przy druku sitem, wycinaniu i frezowaniu. Na zamówienie producent nadaje płytom dowolne kolory oraz uszlachetnia powierzchnię powłoką chroniącą przed UV. Przed drukiem prosimy wykonać próbę.  Iroplast - Białe płyty z polistyrenu wysokoudarowego z czarnym rdzeniem z regranulatu.350003 Iroplast, SB, 1-stron.mat/1-stron.błysk,HIPS, 744 - biały, 1060g, 1mm, 1000mm x 2000mm 1 M2 3,80 EUR 16,51 PLN

Polistyreny + XPS (65)IROPLASTTworzywo stosowane głównie do termoformowania. Materiał popularny w reklamie do produkcji materiałów POS, stojaków, kasetonów, standów, regałów itp. W przemyśle: formy tłoczone, gięte (obudowy, kształtki, foremki, opakowania. Jest to tworzywo High Impact - wysokoudarowe (HIPS - high impact polistyrene), odporne na stłuczenia, bardzo dobrze sprawdza się przy druku sitem, wycinaniu i frezowaniu. Na zamówienie producent nadaje płytom dowolne kolory oraz uszlachetnia powierzchnię powłoką chroniącą przed UV. Przed drukiem prosimy wykonać próbę.  Iroplast - Białe płyty z polistyrenu wysokoudarowego z czarnym rdzeniem z regranulatu.350005 Iroplast, SB, 1-stron.mat/1-stron.błysk,HIPS, 744 - biały, 1590g, 1.500mm, 1000mm x 2000mm 1 M2 5,71 EUR 24,78 PLN

Polistyreny + XPS (65)IROPLASTTworzywo stosowane głównie do termoformowania. Materiał popularny w reklamie do produkcji materiałów POS, stojaków, kasetonów, standów, regałów itp. W przemyśle: formy tłoczone, gięte (obudowy, kształtki, foremki, opakowania. Jest to tworzywo High Impact - wysokoudarowe (HIPS - high impact polistyrene), odporne na stłuczenia, bardzo dobrze sprawdza się przy druku sitem, wycinaniu i frezowaniu. Na zamówienie producent nadaje płytom dowolne kolory oraz uszlachetnia powierzchnię powłoką chroniącą przed UV. Przed drukiem prosimy wykonać próbę.  Iroplast - Białe płyty z polistyrenu wysokoudarowego z czarnym rdzeniem z regranulatu.350007 Iroplast, SB, 1-stron.mat/1-stron.błysk,HIPS, 744 - biały, 2120g, 2mm, 1000mm x 2000mm 1 M2 7,62 EUR 33,06 PLN

Polistyreny + XPS (65)IROPLASTTworzywo stosowane głównie do termoformowania. Materiał popularny w reklamie do produkcji materiałów POS, stojaków, kasetonów, standów, regałów itp. W przemyśle: formy tłoczone, gięte (obudowy, kształtki, foremki, opakowania. Jest to tworzywo High Impact - wysokoudarowe (HIPS - high impact polistyrene), odporne na stłuczenia, bardzo dobrze sprawdza się przy druku sitem, wycinaniu i frezowaniu. Na zamówienie producent nadaje płytom dowolne kolory oraz uszlachetnia powierzchnię powłoką chroniącą przed UV. Przed drukiem prosimy wykonać próbę.  Iroplast - Białe płyty z polistyrenu wysokoudarowego z czarnym rdzeniem z regranulatu.350009 Iroplast, SB, 1-stron.mat/1-stron.błysk,HIPS, 744 - biały, 3180g, 3mm, 1000mm x 2000mm 1 M2 11,42 EUR 49,56 PLN

Polistyreny + XPS (65)IROPLASTTworzywo stosowane głównie do termoformowania. Materiał popularny w reklamie do produkcji materiałów POS, stojaków, kasetonów, standów, regałów itp. W przemyśle: formy tłoczone, gięte (obudowy, kształtki, foremki, opakowania. Jest to tworzywo High Impact - wysokoudarowe (HIPS - high impact polistyrene), odporne na stłuczenia, bardzo dobrze sprawdza się przy druku sitem, wycinaniu i frezowaniu. Na zamówienie producent nadaje płytom dowolne kolory oraz uszlachetnia powierzchnię powłoką chroniącą przed UV. Przed drukiem prosimy wykonać próbę.  Iroplast - Białe płyty z polistyrenu wysokoudarowego z czarnym rdzeniem z regranulatu.350011 Iroplast, SB, 1-stron.mat/1-stron.błysk,HIPS, 744 - biały, 4240g, 4mm, 1000mm x 2000mm 1 M2 15,23 EUR 66,11 PLN

Polistyreny + XPS (65)IROPLASTTworzywo stosowane głównie do termoformowania. Materiał popularny w reklamie do produkcji materiałów POS, stojaków, kasetonów, standów, regałów itp. W przemyśle: formy tłoczone, gięte (obudowy, kształtki, foremki, opakowania. Jest to tworzywo High Impact - wysokoudarowe (HIPS - high impact polistyrene), odporne na stłuczenia, bardzo dobrze sprawdza się przy druku sitem, wycinaniu i frezowaniu. Na zamówienie producent nadaje płytom dowolne kolory oraz uszlachetnia powierzchnię powłoką chroniącą przed UV. Przed drukiem prosimy wykonać próbę.  Iroplast - Białe płyty z polistyrenu wysokoudarowego z czarnym rdzeniem z regranulatu.350013 Iroplast, SB, 1-stron.mat/1-stron.błysk,HIPS, 744 - biały, 5300g, 5mm, 1000mm x 2000mm 1 M2 19,04 EUR 82,62 PLN

Polistyreny + XPS (65)IROPLASTTworzywo stosowane głównie do termoformowania. Materiał popularny w reklamie do produkcji materiałów POS, stojaków, kasetonów, standów, regałów itp. W przemyśle: formy tłoczone, gięte (obudowy, kształtki, foremki, opakowania. Jest to tworzywo High Impact - wysokoudarowe (HIPS - high impact polistyrene), odporne na stłuczenia, bardzo dobrze sprawdza się przy druku sitem, wycinaniu i frezowaniu. Na zamówienie producent nadaje płytom dowolne kolory oraz uszlachetnia powierzchnię powłoką chroniącą przed UV. Przed drukiem prosimy wykonać próbę.  Iroplast - Białe płyty z polistyrenu wysokoudarowego z czarnym rdzeniem z regranulatu.350017 Iroplast, SB, 1-stron.mat/1-stron.błysk,HIPS, 840 - czarny, 1060g, 1mm, 1000mm x 2000mm 1 M2 3,80 EUR 16,51 PLN

Polistyreny + XPS (65)IROPLASTTworzywo stosowane głównie do termoformowania. Materiał popularny w reklamie do produkcji materiałów POS, stojaków, kasetonów, standów, regałów itp. W przemyśle: formy tłoczone, gięte (obudowy, kształtki, foremki, opakowania. Jest to tworzywo High Impact - wysokoudarowe (HIPS - high impact polistyrene), odporne na stłuczenia, bardzo dobrze sprawdza się przy druku sitem, wycinaniu i frezowaniu. Na zamówienie producent nadaje płytom dowolne kolory oraz uszlachetnia powierzchnię powłoką chroniącą przed UV. Przed drukiem prosimy wykonać próbę.  Iroplast - Białe płyty z polistyrenu wysokoudarowego z czarnym rdzeniem z regranulatu.350019 Iroplast, SB, 1-stron.mat/1-stron.błysk,HIPS, 840 - czarny, 1590g, 1.500mm, 1000mm x 2000mm 1 M2 5,71 EUR 24,78 PLN

Polistyreny + XPS (65)IROPLASTTworzywo stosowane głównie do termoformowania. Materiał popularny w reklamie do produkcji materiałów POS, stojaków, kasetonów, standów, regałów itp. W przemyśle: formy tłoczone, gięte (obudowy, kształtki, foremki, opakowania. Jest to tworzywo High Impact - wysokoudarowe (HIPS - high impact polistyrene), odporne na stłuczenia, bardzo dobrze sprawdza się przy druku sitem, wycinaniu i frezowaniu. Na zamówienie producent nadaje płytom dowolne kolory oraz uszlachetnia powierzchnię powłoką chroniącą przed UV. Przed drukiem prosimy wykonać próbę.  Iroplast - Białe płyty z polistyrenu wysokoudarowego z czarnym rdzeniem z regranulatu.350021 Iroplast, SB, 1-stron.mat/1-stron.błysk,HIPS, 840 - czarny, 2120g, 2mm, 1000mm x 2000mm 1 M2 7,62 EUR 33,06 PLN

Polistyreny + XPS (65)IROPLASTTworzywo stosowane głównie do termoformowania. Materiał popularny w reklamie do produkcji materiałów POS, stojaków, kasetonów, standów, regałów itp. W przemyśle: formy tłoczone, gięte (obudowy, kształtki, foremki, opakowania. Jest to tworzywo High Impact - wysokoudarowe (HIPS - high impact polistyrene), odporne na stłuczenia, bardzo dobrze sprawdza się przy druku sitem, wycinaniu i frezowaniu. Na zamówienie producent nadaje płytom dowolne kolory oraz uszlachetnia powierzchnię powłoką chroniącą przed UV. Przed drukiem prosimy wykonać próbę.  Iroplast - Białe płyty z polistyrenu wysokoudarowego z czarnym rdzeniem z regranulatu.350023 Iroplast, SB, 1-stron.mat/1-stron.błysk,HIPS, 840 - czarny, 3180g, 3mm, 1000mm x 2000mm 1 M2 11,42 EUR 49,56 PLN

Polistyreny + XPS (65)IROPLASTTworzywo stosowane głównie do termoformowania. Materiał popularny w reklamie do produkcji materiałów POS, stojaków, kasetonów, standów, regałów itp. W przemyśle: formy tłoczone, gięte (obudowy, kształtki, foremki, opakowania. Jest to tworzywo High Impact - wysokoudarowe (HIPS - high impact polistyrene), odporne na stłuczenia, bardzo dobrze sprawdza się przy druku sitem, wycinaniu i frezowaniu. Na zamówienie producent nadaje płytom dowolne kolory oraz uszlachetnia powierzchnię powłoką chroniącą przed UV. Przed drukiem prosimy wykonać próbę.  Iroplast - Białe płyty z polistyrenu wysokoudarowego z czarnym rdzeniem z regranulatu.350027 Iroplast, SB, 1-stron.mat/1-stron.błysk,HIPS, 860 - żółty, 2120g, 2mm, 1000mm x 2000mm 1 M2 8,33 EUR 36,16 PLN

Polistyreny + XPS (65)IROPLASTTworzywo stosowane głównie do termoformowania. Materiał popularny w reklamie do produkcji materiałów POS, stojaków, kasetonów, standów, regałów itp. W przemyśle: formy tłoczone, gięte (obudowy, kształtki, foremki, opakowania. Jest to tworzywo High Impact - wysokoudarowe (HIPS - high impact polistyrene), odporne na stłuczenia, bardzo dobrze sprawdza się przy druku sitem, wycinaniu i frezowaniu. Na zamówienie producent nadaje płytom dowolne kolory oraz uszlachetnia powierzchnię powłoką chroniącą przed UV. Przed drukiem prosimy wykonać próbę.  Iroplast - Białe płyty z polistyrenu wysokoudarowego z czarnym rdzeniem z regranulatu.526599 Iroplast, SB, 1-stron.mat / 1-stron.błysk,HIPS, 860 - żółty, 3180g, 3mm,1000mm x 2000mm 1 M2 12,55 EUR 54,49 PLN

Polistyreny + XPS (65)IROPLASTTworzywo stosowane głównie do termoformowania. Materiał popularny w reklamie do produkcji materiałów POS, stojaków, kasetonów, standów, regałów itp. W przemyśle: formy tłoczone, gięte (obudowy, kształtki, foremki, opakowania. Jest to tworzywo High Impact - wysokoudarowe (HIPS - high impact polistyrene), odporne na stłuczenia, bardzo dobrze sprawdza się przy druku sitem, wycinaniu i frezowaniu. Na zamówienie producent nadaje płytom dowolne kolory oraz uszlachetnia powierzchnię powłoką chroniącą przed UV. Przed drukiem prosimy wykonać próbę.  Iroplast - Białe płyty z polistyrenu wysokoudarowego z czarnym rdzeniem z regranulatu.528555 1 M2 5,72 EUR 24,82 PLN

Polistyreny + XPS (65)IROPLASTTworzywo stosowane głównie do termoformowania. Materiał popularny w reklamie do produkcji materiałów POS, stojaków, kasetonów, standów, regałów itp. W przemyśle: formy tłoczone, gięte (obudowy, kształtki, foremki, opakowania. Jest to tworzywo High Impact - wysokoudarowe (HIPS - high impact polistyrene), odporne na stłuczenia, bardzo dobrze sprawdza się przy druku sitem, wycinaniu i frezowaniu. Na zamówienie producent nadaje płytom dowolne kolory oraz uszlachetnia powierzchnię powłoką chroniącą przed UV. Przed drukiem prosimy wykonać próbę.  Iroplast - Białe płyty z polistyrenu wysokoudarowego z czarnym rdzeniem z regranulatu.526596 Iroplast, SB, 1-stron.mat / 1-stron.błysk,HIPS, 900 - bialy, 2120g, 2mm,1000mm x 2000mm 1 M2 7,63 EUR 33,09 PLN

Polistyreny + XPS (65)IROPLASTTworzywo stosowane głównie do termoformowania. Materiał popularny w reklamie do produkcji materiałów POS, stojaków, kasetonów, standów, regałów itp. W przemyśle: formy tłoczone, gięte (obudowy, kształtki, foremki, opakowania. Jest to tworzywo High Impact - wysokoudarowe (HIPS - high impact polistyrene), odporne na stłuczenia, bardzo dobrze sprawdza się przy druku sitem, wycinaniu i frezowaniu. Na zamówienie producent nadaje płytom dowolne kolory oraz uszlachetnia powierzchnię powłoką chroniącą przed UV. Przed drukiem prosimy wykonać próbę.  Iroplast - Białe płyty z polistyrenu wysokoudarowego z czarnym rdzeniem z regranulatu.528556 1 M2 7,63 EUR 33,09 PLN

Polistyreny + XPS (65)IROPLASTTworzywo stosowane głównie do termoformowania. Materiał popularny w reklamie do produkcji materiałów POS, stojaków, kasetonów, standów, regałów itp. W przemyśle: formy tłoczone, gięte (obudowy, kształtki, foremki, opakowania. Jest to tworzywo High Impact - wysokoudarowe (HIPS - high impact polistyrene), odporne na stłuczenia, bardzo dobrze sprawdza się przy druku sitem, wycinaniu i frezowaniu. Na zamówienie producent nadaje płytom dowolne kolory oraz uszlachetnia powierzchnię powłoką chroniącą przed UV. Przed drukiem prosimy wykonać próbę.  Iroplast - Białe płyty z polistyrenu wysokoudarowego z czarnym rdzeniem z regranulatu.526597 Iroplast, SB, 1-stron.mat / 1-stron.błysk,HIPS, 900 - bialy, 3180g, 3mm,1000mm x 2000mm 1 M2 11,44 EUR 49,64 PLN

Polistyreny + XPS (65)IROPLASTTworzywo stosowane głównie do termoformowania. Materiał popularny w reklamie do produkcji materiałów POS, stojaków, kasetonów, standów, regałów itp. W przemyśle: formy tłoczone, gięte (obudowy, kształtki, foremki, opakowania. Jest to tworzywo High Impact - wysokoudarowe (HIPS - high impact polistyrene), odporne na stłuczenia, bardzo dobrze sprawdza się przy druku sitem, wycinaniu i frezowaniu. Na zamówienie producent nadaje płytom dowolne kolory oraz uszlachetnia powierzchnię powłoką chroniącą przed UV. Przed drukiem prosimy wykonać próbę.  Iroplast - Białe płyty z polistyrenu wysokoudarowego z czarnym rdzeniem z regranulatu.528557 1 M2 11,44 EUR 49,64 PLN

Polistyreny + XPS (65)IROPLASTTworzywo stosowane głównie do termoformowania. Materiał popularny w reklamie do produkcji materiałów POS, stojaków, kasetonów, standów, regałów itp. W przemyśle: formy tłoczone, gięte (obudowy, kształtki, foremki, opakowania. Jest to tworzywo High Impact - wysokoudarowe (HIPS - high impact polistyrene), odporne na stłuczenia, bardzo dobrze sprawdza się przy druku sitem, wycinaniu i frezowaniu. Na zamówienie producent nadaje płytom dowolne kolory oraz uszlachetnia powierzchnię powłoką chroniącą przed UV. Przed drukiem prosimy wykonać próbę.  Iroplast - Białe płyty z polistyrenu wysokoudarowego z czarnym rdzeniem z regranulatu.350029 Iroplast, SB, 1-stron.mat/1-stron.błysk,HIPS, 173 - czerwony, 2120g, 2mm, 1000mm x 2000mm 1 M2 8,33 EUR 36,16 PLN

Polistyreny + XPS (65)IROPLASTTworzywo stosowane głównie do termoformowania. Materiał popularny w reklamie do produkcji materiałów POS, stojaków, kasetonów, standów, regałów itp. W przemyśle: formy tłoczone, gięte (obudowy, kształtki, foremki, opakowania. Jest to tworzywo High Impact - wysokoudarowe (HIPS - high impact polistyrene), odporne na stłuczenia, bardzo dobrze sprawdza się przy druku sitem, wycinaniu i frezowaniu. Na zamówienie producent nadaje płytom dowolne kolory oraz uszlachetnia powierzchnię powłoką chroniącą przed UV. Przed drukiem prosimy wykonać próbę.  Iroplast - Białe płyty z polistyrenu wysokoudarowego z czarnym rdzeniem z regranulatu.526598 Iroplast, SB, 1-stron.mat / 1-stron.błysk,HIPS, 173 - czerwony, 3180g, 3mm,1000mm x 2000mm 1 M2 12,55 EUR 54,49 PLN

Polistyreny + XPS (65)IROPLASTTworzywo stosowane głównie do termoformowania. Materiał popularny w reklamie do produkcji materiałów POS, stojaków, kasetonów, standów, regałów itp. W przemyśle: formy tłoczone, gięte (obudowy, kształtki, foremki, opakowania. Jest to tworzywo High Impact - wysokoudarowe (HIPS - high impact polistyrene), odporne na stłuczenia, bardzo dobrze sprawdza się przy druku sitem, wycinaniu i frezowaniu. Na zamówienie producent nadaje płytom dowolne kolory oraz uszlachetnia powierzchnię powłoką chroniącą przed UV. Przed drukiem prosimy wykonać próbę.  Iroplast - Białe płyty z polistyrenu wysokoudarowego z czarnym rdzeniem z regranulatu.350031 1 M2 8,33 EUR 36,16 PLN

Polistyreny + XPS (65)IROPLASTTworzywo stosowane głównie do termoformowania. Materiał popularny w reklamie do produkcji materiałów POS, stojaków, kasetonów, standów, regałów itp. W przemyśle: formy tłoczone, gięte (obudowy, kształtki, foremki, opakowania. Jest to tworzywo High Impact - wysokoudarowe (HIPS - high impact polistyrene), odporne na stłuczenia, bardzo dobrze sprawdza się przy druku sitem, wycinaniu i frezowaniu. Na zamówienie producent nadaje płytom dowolne kolory oraz uszlachetnia powierzchnię powłoką chroniącą przed UV. Przed drukiem prosimy wykonać próbę.  Iroplast - Białe płyty z polistyrenu wysokoudarowego z czarnym rdzeniem z regranulatu.350033 Iroplast, SB, 1-stron.mat/1-stron.błysk,HIPS, 849 - niebieski, 2120g, 2mm, 1000mm x 2000mm 1 M2 8,33 EUR 36,16 PLN

Polistyreny + XPS (65)IROPLASTTworzywo stosowane głównie do termoformowania. Materiał popularny w reklamie do produkcji materiałów POS, stojaków, kasetonów, standów, regałów itp. W przemyśle: formy tłoczone, gięte (obudowy, kształtki, foremki, opakowania. Jest to tworzywo High Impact - wysokoudarowe (HIPS - high impact polistyrene), odporne na stłuczenia, bardzo dobrze sprawdza się przy druku sitem, wycinaniu i frezowaniu. Na zamówienie producent nadaje płytom dowolne kolory oraz uszlachetnia powierzchnię powłoką chroniącą przed UV. Przed drukiem prosimy wykonać próbę.  Iroplast - Białe płyty z polistyrenu wysokoudarowego z czarnym rdzeniem z regranulatu.526600 Iroplast, SB, 1-stron.mat / 1-stron.błysk,HIPS, 849 - niebieski, 3180g, 3mm,1000mm x 2000mm 1 M2 12,55 EUR 54,49 PLN

Polistyreny + XPS (65)IROPLASTTworzywo stosowane głównie do termoformowania. Materiał popularny w reklamie do produkcji materiałów POS, stojaków, kasetonów, standów, regałów itp. W przemyśle: formy tłoczone, gięte (obudowy, kształtki, foremki, opakowania. Jest to tworzywo High Impact - wysokoudarowe (HIPS - high impact polistyrene), odporne na stłuczenia, bardzo dobrze sprawdza się przy druku sitem, wycinaniu i frezowaniu. Na zamówienie producent nadaje płytom dowolne kolory oraz uszlachetnia powierzchnię powłoką chroniącą przed UV. Przed drukiem prosimy wykonać próbę.  Iroplast - Białe płyty z polistyrenu wysokoudarowego z czarnym rdzeniem z regranulatu.350038 Iroplast, SB, 1-stron.mat/1-stron.błysk,HIPS, 853 - szary, 2120g, 2mm, 1000mm x 2000mm 1 M2 8,33 EUR 36,16 PLN

Polistyreny + XPS (65)IROPLASTTworzywo stosowane głównie do termoformowania. Materiał popularny w reklamie do produkcji materiałów POS, stojaków, kasetonów, standów, regałów itp. W przemyśle: formy tłoczone, gięte (obudowy, kształtki, foremki, opakowania. Jest to tworzywo High Impact - wysokoudarowe (HIPS - high impact polistyrene), odporne na stłuczenia, bardzo dobrze sprawdza się przy druku sitem, wycinaniu i frezowaniu. Na zamówienie producent nadaje płytom dowolne kolory oraz uszlachetnia powierzchnię powłoką chroniącą przed UV. Przed drukiem prosimy wykonać próbę.  Iroplast - Białe płyty z polistyrenu wysokoudarowego z czarnym rdzeniem z regranulatu.350042 Iroplast, SB, 1-stron.mat/1-stron.błysk,HIPS, 2SI60 - srebrny, 2120g, 2mm, 1000mm x 2000mm 1 M2 8,48 EUR 36,79 PLN

Polistyreny + XPS (65)IROPLASTTworzywo stosowane głównie do termoformowania. Materiał popularny w reklamie do produkcji materiałów POS, stojaków, kasetonów, standów, regałów itp. W przemyśle: formy tłoczone, gięte (obudowy, kształtki, foremki, opakowania. Jest to tworzywo High Impact - wysokoudarowe (HIPS - high impact polistyrene), odporne na stłuczenia, bardzo dobrze sprawdza się przy druku sitem, wycinaniu i frezowaniu. Na zamówienie producent nadaje płytom dowolne kolory oraz uszlachetnia powierzchnię powłoką chroniącą przed UV. Przed drukiem prosimy wykonać próbę.  Iroplast - Białe płyty z polistyrenu wysokoudarowego z czarnym rdzeniem z regranulatu.350044 1 M2 7,34 EUR 31,86 PLN

Poliwęglan lity jest twardy, a zarazem łatwo poddaje się obróbce: kształtowaniu, cięciu itd. Ma zastosowanie w reklamie, ale przede wszystkim w różnych dziedzinach przemysłu: 
motoryzacji, produkcji urządzeń przemysłowych itp. Szczególną cechą jest niezwykła wytrzymałość. Przy zastosowaniach zewnętrznych zalecane jest użycie materiału z filtrem UV: 

MAKROLIFE lub STARLIFE - jeśli potrzebne są płyty bezbarwne lub COLORADO kolorowe.

Poliwęglan lity jest twardy, a zarazem łatwo poddaje się obróbce: kształtowaniu, cięciu itd. Ma zastosowanie w reklamie, ale przede wszystkim w różnych dziedzinach przemysłu: 
motoryzacji, produkcji urządzeń przemysłowych itp. Szczególną cechą jest niezwykła wytrzymałość. Przy zastosowaniach zewnętrznych zalecane jest użycie materiału z filtrem UV: 

MAKROLIFE lub STARLIFE - jeśli potrzebne są płyty bezbarwne lub COLORADO kolorowe.

Polistyreny + XPS (65)

Tworzywo stosowane głównie do termoformowania. Materiał popularny w reklamie do produkcji materiałów POS, stojaków, kasetonów, standów, regałów itp. W przemyśle: formy 
tłoczone, gięte (obudowy, kształtki, foremki, opakowania. Jest to tworzywo High Impact - wysokoudarowe (HIPS - high impact polistyrene), odporne na stłuczenia, bardzo dobrze 

sprawdza się przy druku sitem, wycinaniu i frezowaniu. Na zamówienie producent nadaje płytom dowolne kolory oraz uszlachetnia powierzchnię powłoką chroniącą przed UV. Przed 
drukiem prosimy wykonać próbę.  Iroplast - Białe płyty z polistyrenu wysokoudarowego z czarnym rdzeniem z regranulatu.

Iroplast, SB, 1-stron.mat/1-stron.błysk,HIPS, 900 - bialy, 1590g, 1.5mm, 2050mm x 3050mm, pal. 
100 sztuk

Iroplast, SB, 1-stron.mat/1-stron.błysk,HIPS, 900 - bialy, 2120g, 2mm, 2050mm x 3050mm, pal. 75 
sztuk

Iroplast, SB, 1-stron.mat/1-stron.błysk,HIPS, 900 - bialy, 3180g, 3mm, 2050mm x 3050mm, pal. 50 
sztuk

Iroplast, SB, 1-stron.mat/1-stron.błysk,HIPS, 227 - jasnoniebieski, 2120g, 2mm, 1000mm x 
2000mm

Iroplast, SB Economy, 1-stron.mat/1-stron.błysk, HIPS,744 - biały, 2120g, 2mm, 1000mm x 
2000mm
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o Ceny netto.
o Opłata za zamówienie poniżej 500zł : 50 zł, poniżej 1000zł : 35zł.
o Do zamówienia doliczana będzie opłata dystrybucyjna  w wysokości 1% jego wartości.
o Ceny mogą ulec zmianie. Prosimy o ich potwierdzenie przed zamówieniem.
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Polistyreny + XPS (65)
POLYCASA

Polistyreny + XPS (65)POLYCASA 429148 Polycasa, hips, 1-stron.mat/1-stron.błysk,HIPS, biały, 1575g, 1.500mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 6,51 EUR 28,25 PLN

Polistyreny + XPS (65)POLYCASA 429150 Polycasa, hips, 1-stron.mat/1-stron.błysk,HIPS, biały, 2100g, 2mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 8,69 EUR 37,71 PLN

Polistyreny + XPS (65)POLYCASA 429152 Polycasa, hips, 1-stron.mat/1-stron.błysk,HIPS, biały, 3150g, 3mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 13,03 EUR 56,55 PLN

Polistyreny + XPS (65)POLYCASA 480563 Polycasa, hips, 1-stron.mat/1-stron.błysk,HIPS, czarny, 1575g, 1.500mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 6,83 EUR 29,64 PLN

Polistyreny + XPS (65)POLYCASA 480564 Polycasa, hips, 1-stron.mat/1-stron.błysk,HIPS, czarny, 2100g, 2mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 9,11 EUR 39,54 PLN

Polistyreny + XPS (65)POLYCASA 480565 Polycasa, hips, 1-stron.mat/1-stron.błysk,HIPS, czarny, 3150g, 3mm, 2050mm x 3050mm 1 M2 13,67 EUR 59,33 PLN

Polistyreny + XPS (65)POLYCASA 477995 Polycasa, hips, 1-stron.mat/1-stron.błysk HIPS, J506 OPAL, 1575g, 1.500mm 2050mm x 3050mm 1 M2 6,51 EUR 28,25 PLN

Polistyreny + XPS (65)POLYCASA 477996 Polycasa, hips, 1-stron.mat/1-stron.błysk HIPS, J506 OPAL, 2100g, 2mm 2050mm x 3050mm 1 M2 8,69 EUR 37,71 PLN

Polistyreny + XPS (65)POLYCASA 477997 Polycasa, hips, 1-stron.mat/1-stron.błysk HIPS, J506 OPAL, 3150g, 3mm 2050mm x 3050mm 1 M2 13,03 EUR 56,55 PLN

Polistyreny + XPS (65)POLYCASA 447787 Polycasa, PS, błysk, polistyren,transparentny, 892g, 0.850mm, 1250mm x 2150mm 1 M2 3,91 EUR 16,97 PLN

Polistyreny + XPS (65)POLYCASA 447788 Polycasa, PS, błysk, polistyren,transparentny, 1050g, 1mm, 1250mm x 2150mm 1 M2 4,60 EUR 19,96 PLN

Polistyreny + XPS (65)POLYCASA 447792 Polycasa, PS, antyrefleks, polistyren,transparentny, 1050g, 1mm, 1250mm x 2150mm 1 M2 5,05 EUR 21,92 PLN

Polistyreny + XPS (65)POLYCASA 447793 1 M2 6,07 EUR 26,35 PLN

Polistyreny + XPS (65)
URSA

Polistyreny + XPS (65)URSA

Polistyreny + XPS (65)URSAPłyty z XPS to materiał izolacyjny, podtynkowy. Lekki, sztywny, odporniejszy na warunki zewnętrzne od konwencjonalnego styropianu. Używany w reklamie do tworzenia elementów przestrzennych.389328 Ursa, XPS N-III-I, polistyren, żółty,900g, 30mm, 600mm x 1250mm, karton 14 sztuk 1 M2 5,58 EUR 24,22 PLN

Polistyreny + XPS (65)URSAPłyty z XPS to materiał izolacyjny, podtynkowy. Lekki, sztywny, odporniejszy na warunki zewnętrzne od konwencjonalnego styropianu. Używany w reklamie do tworzenia elementów przestrzennych.356993 Ursa, XPS N-III-I, polistyren, żółty, 1200g, 40mm, 600mm x 1250mm, karton 10 sztuk 1 M2 7,44 EUR 32,29 PLN

Polistyreny + XPS (65)URSAPłyty z XPS to materiał izolacyjny, podtynkowy. Lekki, sztywny, odporniejszy na warunki zewnętrzne od konwencjonalnego styropianu. Używany w reklamie do tworzenia elementów przestrzennych.356994 Ursa, XPS N-III-I, polistyren, żółty, 1500g, 50mm, 600mm x 1250mm, karton 8 sztuk 1 M2 9,30 EUR 40,36 PLN

Polistyreny + XPS (65)URSAPłyty z XPS to materiał izolacyjny, podtynkowy. Lekki, sztywny, odporniejszy na warunki zewnętrzne od konwencjonalnego styropianu. Używany w reklamie do tworzenia elementów przestrzennych.356995 Ursa, XPS N-III-I, polistyren, żółty, 1800g, 60mm, 600mm x 1250mm, karton 7 sztuk 1 M2 11,16 EUR 48,43 PLN

Polistyreny + XPS (65)URSAPłyty z XPS to materiał izolacyjny, podtynkowy. Lekki, sztywny, odporniejszy na warunki zewnętrzne od konwencjonalnego styropianu. Używany w reklamie do tworzenia elementów przestrzennych.356996 Ursa, XPS N-III-I, polistyren, żółty, 2400g, 80mm, 600mm x 1250mm, karton 5 sztuk 1 M2 14,88 EUR 64,58 PLN

Polistyreny + XPS (65)URSAPłyty z XPS to materiał izolacyjny, podtynkowy. Lekki, sztywny, odporniejszy na warunki zewnętrzne od konwencjonalnego styropianu. Używany w reklamie do tworzenia elementów przestrzennych.356997 Ursa, XPS N-III-I, polistyren, żółty, 3000g, 100mm, 600mm x 1250mm, karton 4 sztuki 1 M2 18,60 EUR 80,72 PLN

Polistyreny + XPS (65)
FORMATERM

Polistyreny + XPS (65)FORMATERM

Polistyreny + XPS (65)FORMATERMPłyty z HIPS z powłoką lustrzaną (high impast polysterene mirror - polistyren wysokoudarowy) jest płytą warstwową, gdzie warstwą nośną jest płyta HIPS, a warstwa wierzchnia to folia poliestrowa z napyloną lustrzaną warstwą aluminium.446634 Formaterm, PS, lustro, Bia?y spód, HIPS,SREBRNY, 1040g, 1mm, 1000mm x 2000mm 1 M2 13,30 EUR 57,72 PLN

Polistyreny + XPS (65)FORMATERMPłyty z HIPS z powłoką lustrzaną (high impast polysterene mirror - polistyren wysokoudarowy) jest płytą warstwową, gdzie warstwą nośną jest płyta HIPS, a warstwa wierzchnia to folia poliestrowa z napyloną lustrzaną warstwą aluminium.446636 1 M2 18,19 EUR 78,94 PLN

Polistyreny + XPS (65)
SMART

Polistyreny + XPS (65)SMART

Polistyreny + XPS (65)SMARTSmart  X absolutnie wyjatkowe, lekkie i sztywne płyty stworzone z myślą o zaawansowanych aplikacjach reklamowych. Płyta warstwowa, polistyrenowa (rdzeń ze spienionego, okładziny z litego polistyrenu)470925 SMART - X,MA,BIAłY,5.00, 2030x3050,P 1 M2 12,36 EUR 53,62 PLN

Polistyreny + XPS (65)SMARTSmart  X absolutnie wyjatkowe, lekkie i sztywne płyty stworzone z myślą o zaawansowanych aplikacjach reklamowych. Płyta warstwowa, polistyrenowa (rdzeń ze spienionego, okładziny z litego polistyrenu)468603 SMART - X,MA,BIAłY, 10.0, 2030x3050,K 1 M2 19,66 EUR 85,31 PLN

Materiały pomocnicze (rakle, kleje, noże...) (82) 350601 MACtac, Akcesoria, Rakiel filcowy, biały,70mmx100mm, karton 200 sztuk 1 SZT 3,03 EUR 13,15 PLN

Materiały pomocnicze (rakle, kleje, noże...) (82) 365460 3M Rakle plastikowe, PA-1/G, złota,70mmx100mm, karton 25 sztuk 1 SZT 3,60 EUR 15,64 PLN

Materiały pomocnicze (rakle, kleje, noże...) (82) 365459 3M Rakle plastikowe, PA-1/B, niebieska,70mmx100mm, karton 25 sztuk 1 SZT 1,03 EUR 4,47 PLN

Materiały pomocnicze (rakle, kleje, noże...) (82) 366012 3M Rakle plastikowe, Osłonka poślizgowa,92mmx102mm, karton 100 sztuk 1 SZT 0,49 EUR 2,14 PLN

Materiały pomocnicze (rakle, kleje, noże...) (82) 486579 Wzornik MACtac Tuning Film 700, folie do zmiany koloru auta 1 SZT 4,76 EUR 20,66 PLN

Materiały pomocnicze (rakle, kleje, noże...) (82) 444190 Kasetony, Profile, mat, aluminium,99014 SILVER, 100mm x 6000mm 1 SZT 20,15 EUR 87,44 PLN

Materiały pomocnicze (rakle, kleje, noże...) (82) 444191 Kasetony, Profile, mat, aluminium,99015 SILVER, 140mm x 6000mm 1 SZT 43,42 EUR 188,43 PLN

Płyty kompozytowe Al./PE/Al. (64)
ETALBOND LIGHT

Płyty kompozytowe Al./PE/Al. (64)ETALBOND LIGHT

Płyty kompozytowe Al./PE/Al. (64)ETALBOND LIGHTETALBOND LIGHT - płyty z rdzeniem LDPE oklejone dwustronnie warstwą aluminium 0,3 mm. Bardzo sztywne i stabilne wymiarowo o  wyjątkowo gładkiej powierzchni. Materiał stosowany do efektownych stojaków, kasetonów świetlnych i różnego rodzaju konstrukcji. Malowana modyfikowanym lakierem poliestrowym powierzchnia nie wymaga dodatkowego uszlachetniania. Szczególnie polecamy płyty o wykończeniu naturalnym „srebro szczotkowane”. Standard magazynowy to płyty dwustronnie kolorowe w wersji mat/połysk.350882 Etalbond, Light, szczotkowany,Alu/LDPE/Alu, srebrny szczotkowany, 3mm,1500mm x 3050mm 1 M2 35,37 EUR 153,51 PLN

Płyty kompozytowe Al./PE/Al. (64)ETALBOND LIGHTETALBOND LIGHT - płyty z rdzeniem LDPE oklejone dwustronnie warstwą aluminium 0,3 mm. Bardzo sztywne i stabilne wymiarowo o  wyjątkowo gładkiej powierzchni. Materiał stosowany do efektownych stojaków, kasetonów świetlnych i różnego rodzaju konstrukcji. Malowana modyfikowanym lakierem poliestrowym powierzchnia nie wymaga dodatkowego uszlachetniania. Szczególnie polecamy płyty o wykończeniu naturalnym „srebro szczotkowane”. Standard magazynowy to płyty dwustronnie kolorowe w wersji mat/połysk.436246 Etalbond, Light, szczotkowany alu/LDPE/alu, srebrny szczotkowany  3mm 1500mm x 4050mm 1 M2 35,37 EUR 153,51 PLN

Płyty kompozytowe Al./PE/Al. (64)ETALBOND LIGHTETALBOND LIGHT - płyty z rdzeniem LDPE oklejone dwustronnie warstwą aluminium 0,3 mm. Bardzo sztywne i stabilne wymiarowo o  wyjątkowo gładkiej powierzchni. Materiał stosowany do efektownych stojaków, kasetonów świetlnych i różnego rodzaju konstrukcji. Malowana modyfikowanym lakierem poliestrowym powierzchnia nie wymaga dodatkowego uszlachetniania. Szczególnie polecamy płyty o wykończeniu naturalnym „srebro szczotkowane”. Standard magazynowy to płyty dwustronnie kolorowe w wersji mat/połysk.507149 Etalbond, Light,mat/błysk alu/LDPE/alu,Snow White, 2mm,1500mm x 3050mm, 1 M2 27,54 EUR 119,52 PLN

Płyty kompozytowe Al./PE/Al. (64)ETALBOND LIGHTETALBOND LIGHT - płyty z rdzeniem LDPE oklejone dwustronnie warstwą aluminium 0,3 mm. Bardzo sztywne i stabilne wymiarowo o  wyjątkowo gładkiej powierzchni. Materiał stosowany do efektownych stojaków, kasetonów świetlnych i różnego rodzaju konstrukcji. Malowana modyfikowanym lakierem poliestrowym powierzchnia nie wymaga dodatkowego uszlachetniania. Szczególnie polecamy płyty o wykończeniu naturalnym „srebro szczotkowane”. Standard magazynowy to płyty dwustronnie kolorowe w wersji mat/połysk.507150 Etalbond, Light mat/błysk alu/LDPE/alu Snow White,  3mm 1500mm x 3050mm, 1 M2 29,16 EUR 126,55 PLN

Płyty kompozytowe Al./PE/Al. (64)ETALBOND LIGHTETALBOND LIGHT - płyty z rdzeniem LDPE oklejone dwustronnie warstwą aluminium 0,3 mm. Bardzo sztywne i stabilne wymiarowo o  wyjątkowo gładkiej powierzchni. Materiał stosowany do efektownych stojaków, kasetonów świetlnych i różnego rodzaju konstrukcji. Malowana modyfikowanym lakierem poliestrowym powierzchnia nie wymaga dodatkowego uszlachetniania. Szczególnie polecamy płyty o wykończeniu naturalnym „srebro szczotkowane”. Standard magazynowy to płyty dwustronnie kolorowe w wersji mat/połysk.507151 Etalbond, Light mat/błysk alu/LDPE/alu Snow White,  3mm 1500mm x 4050mm, 1 M2 29,16 EUR 126,55 PLN

Płyty kompozytowe Al./PE/Al. (64)ETALBOND LIGHTETALBOND LIGHT - płyty z rdzeniem LDPE oklejone dwustronnie warstwą aluminium 0,3 mm. Bardzo sztywne i stabilne wymiarowo o  wyjątkowo gładkiej powierzchni. Materiał stosowany do efektownych stojaków, kasetonów świetlnych i różnego rodzaju konstrukcji. Malowana modyfikowanym lakierem poliestrowym powierzchnia nie wymaga dodatkowego uszlachetniania. Szczególnie polecamy płyty o wykończeniu naturalnym „srebro szczotkowane”. Standard magazynowy to płyty dwustronnie kolorowe w wersji mat/połysk.505584 Etalbond, Light mat/błysk alu/LDPE/alu 9016 - biały,  3mm 2000mm x 4050mm, 1 M2 36,72 EUR 159,36 PLN

Płyty kompozytowe Al./PE/Al. (64)ETALBOND LIGHTETALBOND LIGHT - płyty z rdzeniem LDPE oklejone dwustronnie warstwą aluminium 0,3 mm. Bardzo sztywne i stabilne wymiarowo o  wyjątkowo gładkiej powierzchni. Materiał stosowany do efektownych stojaków, kasetonów świetlnych i różnego rodzaju konstrukcji. Malowana modyfikowanym lakierem poliestrowym powierzchnia nie wymaga dodatkowego uszlachetniania. Szczególnie polecamy płyty o wykończeniu naturalnym „srebro szczotkowane”. Standard magazynowy to płyty dwustronnie kolorowe w wersji mat/połysk.418654 Etalbond, Light,mat/błysk Alu/LDPE/Alu,9005 - czarny, 2mm,1500mm x 3050mm 1 M2 28,89 EUR 125,38 PLN

Polycasa, PS, antyrefleks, polistyren,transparentny, 1260g, 1.200mm, 1250mm x 2150mm, pal. 150 
ark.

Płyty z XPS to materiał izolacyjny, podtynkowy. Lekki, sztywny, odporniejszy na warunki zewnętrzne od konwencjonalnego styropianu. Używany w reklamie do tworzenia elementów 
przestrzennych.

Płyty z HIPS z powłoką lustrzaną (high impast polysterene mirror - polistyren wysokoudarowy) jest płytą warstwową, gdzie warstwą nośną jest płyta HIPS, a warstwa wierzchnia to folia 
poliestrowa z napyloną lustrzaną warstwą aluminium.

Formaterm, PS, lustro, Bia?y spód, HIPS,SREBRNY, 2080g, 2mm, 1000mm x 2000mm      

Smart  X absolutnie wyjatkowe, lekkie i sztywne płyty stworzone z myślą o zaawansowanych aplikacjach reklamowych. Płyta warstwowa, polistyrenowa (rdzeń ze spienionego, okładziny 
z litego polistyrenu)

Materiały pomocnicze (rakle, kleje, noże...) (82)

Płyty kompozytowe Al./PE/Al. (64)

ETALBOND LIGHT - płyty z rdzeniem LDPE oklejone dwustronnie warstwą aluminium 0,3 mm. Bardzo sztywne i stabilne wymiarowo o  wyjątkowo gładkiej powierzchni. Materiał 
stosowany do efektownych stojaków, kasetonów świetlnych i różnego rodzaju konstrukcji. Malowana modyfikowanym lakierem poliestrowym powierzchnia nie wymaga dodatkowego 

uszlachetniania. Szczególnie polecamy płyty o wykończeniu naturalnym „srebro szczotkowane”. Standard magazynowy to płyty dwustronnie kolorowe w wersji mat/połysk.
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o Ceny netto.
o Opłata za zamówienie poniżej 500zł : 50 zł, poniżej 1000zł : 35zł.
o Do zamówienia doliczana będzie opłata dystrybucyjna  w wysokości 1% jego wartości.
o Ceny mogą ulec zmianie. Prosimy o ich potwierdzenie przed zamówieniem.
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Płyty kompozytowe Al./PE/Al. (64)ETALBOND LIGHTETALBOND LIGHT - płyty z rdzeniem LDPE oklejone dwustronnie warstwą aluminium 0,3 mm. Bardzo sztywne i stabilne wymiarowo o  wyjątkowo gładkiej powierzchni. Materiał stosowany do efektownych stojaków, kasetonów świetlnych i różnego rodzaju konstrukcji. Malowana modyfikowanym lakierem poliestrowym powierzchnia nie wymaga dodatkowego uszlachetniania. Szczególnie polecamy płyty o wykończeniu naturalnym „srebro szczotkowane”. Standard magazynowy to płyty dwustronnie kolorowe w wersji mat/połysk.527269 Etalbond, Light,1-stron.mat / 1-stron.błysk, alu/LDPE/alu,Snow White, 2mm,1500mm x 4050mm 1 M2 27,54 EUR 119,52 PLN

Płyty kompozytowe Al./PE/Al. (64)ETALBOND LIGHTETALBOND LIGHT - płyty z rdzeniem LDPE oklejone dwustronnie warstwą aluminium 0,3 mm. Bardzo sztywne i stabilne wymiarowo o  wyjątkowo gładkiej powierzchni. Materiał stosowany do efektownych stojaków, kasetonów świetlnych i różnego rodzaju konstrukcji. Malowana modyfikowanym lakierem poliestrowym powierzchnia nie wymaga dodatkowego uszlachetniania. Szczególnie polecamy płyty o wykończeniu naturalnym „srebro szczotkowane”. Standard magazynowy to płyty dwustronnie kolorowe w wersji mat/połysk.436241 1 M2 30,51 EUR 132,41 PLN

Płyty kompozytowe Al./PE/Al. (64)ETALBOND LIGHTETALBOND LIGHT - płyty z rdzeniem LDPE oklejone dwustronnie warstwą aluminium 0,3 mm. Bardzo sztywne i stabilne wymiarowo o  wyjątkowo gładkiej powierzchni. Materiał stosowany do efektownych stojaków, kasetonów świetlnych i różnego rodzaju konstrukcji. Malowana modyfikowanym lakierem poliestrowym powierzchnia nie wymaga dodatkowego uszlachetniania. Szczególnie polecamy płyty o wykończeniu naturalnym „srebro szczotkowane”. Standard magazynowy to płyty dwustronnie kolorowe w wersji mat/połysk.523836 1 M2 30,51 EUR 132,41 PLN

Płyty kompozytowe Al./PE/Al. (64)ETALBOND LIGHTETALBOND LIGHT - płyty z rdzeniem LDPE oklejone dwustronnie warstwą aluminium 0,3 mm. Bardzo sztywne i stabilne wymiarowo o  wyjątkowo gładkiej powierzchni. Materiał stosowany do efektownych stojaków, kasetonów świetlnych i różnego rodzaju konstrukcji. Malowana modyfikowanym lakierem poliestrowym powierzchnia nie wymaga dodatkowego uszlachetniania. Szczególnie polecamy płyty o wykończeniu naturalnym „srebro szczotkowane”. Standard magazynowy to płyty dwustronnie kolorowe w wersji mat/połysk.350923 Etalbond, Light,mat/błysk Alu/LDPE/Alu,9005 - czarny,  3mm,1500mm x 3050mm 1 M2 30,51 EUR 132,41 PLN

Płyty kompozytowe Al./PE/Al. (64)ETALBOND LIGHTETALBOND LIGHT - płyty z rdzeniem LDPE oklejone dwustronnie warstwą aluminium 0,3 mm. Bardzo sztywne i stabilne wymiarowo o  wyjątkowo gładkiej powierzchni. Materiał stosowany do efektownych stojaków, kasetonów świetlnych i różnego rodzaju konstrukcji. Malowana modyfikowanym lakierem poliestrowym powierzchnia nie wymaga dodatkowego uszlachetniania. Szczególnie polecamy płyty o wykończeniu naturalnym „srebro szczotkowane”. Standard magazynowy to płyty dwustronnie kolorowe w wersji mat/połysk.351357 Etalbond, Light,mat/błysk Alu/LDPE/Alu,9005 - czarny,  3mm,1500mm x 4050mm 1 M2 30,51 EUR 132,41 PLN

Płyty kompozytowe Al./PE/Al. (64)ETALBOND LIGHTETALBOND LIGHT - płyty z rdzeniem LDPE oklejone dwustronnie warstwą aluminium 0,3 mm. Bardzo sztywne i stabilne wymiarowo o  wyjątkowo gładkiej powierzchni. Materiał stosowany do efektownych stojaków, kasetonów świetlnych i różnego rodzaju konstrukcji. Malowana modyfikowanym lakierem poliestrowym powierzchnia nie wymaga dodatkowego uszlachetniania. Szczególnie polecamy płyty o wykończeniu naturalnym „srebro szczotkowane”. Standard magazynowy to płyty dwustronnie kolorowe w wersji mat/połysk.436239 Etalbond, Light mat/błysk alu/LDPE/alu 5002 - niebieski,  3mm 1500mm x 4050mm 1 M2 30,51 EUR 132,41 PLN

Płyty kompozytowe Al./PE/Al. (64)ETALBOND LIGHTETALBOND LIGHT - płyty z rdzeniem LDPE oklejone dwustronnie warstwą aluminium 0,3 mm. Bardzo sztywne i stabilne wymiarowo o  wyjątkowo gładkiej powierzchni. Materiał stosowany do efektownych stojaków, kasetonów świetlnych i różnego rodzaju konstrukcji. Malowana modyfikowanym lakierem poliestrowym powierzchnia nie wymaga dodatkowego uszlachetniania. Szczególnie polecamy płyty o wykończeniu naturalnym „srebro szczotkowane”. Standard magazynowy to płyty dwustronnie kolorowe w wersji mat/połysk.436240 Etalbond, Light mat/błysk Alu/LDPE/Alu 3020 - czerwony,  3mm 1500mm x 4050mm  1 M2 30,51 EUR 132,41 PLN

Płyty kompozytowe Al./PE/Al. (64)ETALBOND LIGHTETALBOND LIGHT - płyty z rdzeniem LDPE oklejone dwustronnie warstwą aluminium 0,3 mm. Bardzo sztywne i stabilne wymiarowo o  wyjątkowo gładkiej powierzchni. Materiał stosowany do efektownych stojaków, kasetonów świetlnych i różnego rodzaju konstrukcji. Malowana modyfikowanym lakierem poliestrowym powierzchnia nie wymaga dodatkowego uszlachetniania. Szczególnie polecamy płyty o wykończeniu naturalnym „srebro szczotkowane”. Standard magazynowy to płyty dwustronnie kolorowe w wersji mat/połysk.351087 Etalbond, Light,mat/błysk Alu/LDPE/Alu,9006 - srebrny,  3mm,1500mm x 4050mm 1 M2 30,51 EUR 132,41 PLN

Płyty kompozytowe Al./PE/Al. (64)ETALBOND LIGHTETALBOND LIGHT - płyty z rdzeniem LDPE oklejone dwustronnie warstwą aluminium 0,3 mm. Bardzo sztywne i stabilne wymiarowo o  wyjątkowo gładkiej powierzchni. Materiał stosowany do efektownych stojaków, kasetonów świetlnych i różnego rodzaju konstrukcji. Malowana modyfikowanym lakierem poliestrowym powierzchnia nie wymaga dodatkowego uszlachetniania. Szczególnie polecamy płyty o wykończeniu naturalnym „srebro szczotkowane”. Standard magazynowy to płyty dwustronnie kolorowe w wersji mat/połysk.500740 Etalbond, Light, mat / mat, alu/LDPE/alu,9006 srebrny/9016 biały, 3mm,2000mm x 4050mm 1 M2 36,72 EUR 159,36 PLN

Płyty kompozytowe Al./PE/Al. (64)ETALBOND LIGHTETALBOND LIGHT - płyty z rdzeniem LDPE oklejone dwustronnie warstwą aluminium 0,3 mm. Bardzo sztywne i stabilne wymiarowo o  wyjątkowo gładkiej powierzchni. Materiał stosowany do efektownych stojaków, kasetonów świetlnych i różnego rodzaju konstrukcji. Malowana modyfikowanym lakierem poliestrowym powierzchnia nie wymaga dodatkowego uszlachetniania. Szczególnie polecamy płyty o wykończeniu naturalnym „srebro szczotkowane”. Standard magazynowy to płyty dwustronnie kolorowe w wersji mat/połysk.436242 Etalbond, Light mat/błysk alu/LDPE/alu 1023 - żółty,  3mm 1500mm x 4050mm 1 M2 30,51 EUR 132,41 PLN

Płyty kompozytowe Al./PE/Al. (64)
ETALBOND SLIM

Płyty kompozytowe Al./PE/Al. (64)ETALBOND SLIM

Płyty kompozytowe Al./PE/Al. (64)ETALBOND SLIMETALBOND SLIM - Płyty z rdzeniem LDPE oklejone dwustronnie warstwą aluminium 0,2 mm. Bardzo sztywne i stabilne wymiarowo o  wyjątkowo gładkiej powierzchni. Materiał dedykowany do zastosowań płaskich ze szczególnym wskazaniem na bezpośredni druk UV i sitodruk. Malowana modyfikowanym lakierem poliestrowym powierzchnia nie wymaga dodatkowego uszlachetniania. Standard magazynowy to płyty dwustronnie kolorowe w wersji mat/mat.470378 Etalbond, SLIM, mat / mat, Alu/LDPE/Alu,9016 - biały,  2mm,1500mm x 3050mm 1 M2 18,80 EUR 81,57 PLN

Płyty kompozytowe Al./PE/Al. (64)ETALBOND SLIMETALBOND SLIM - Płyty z rdzeniem LDPE oklejone dwustronnie warstwą aluminium 0,2 mm. Bardzo sztywne i stabilne wymiarowo o  wyjątkowo gładkiej powierzchni. Materiał dedykowany do zastosowań płaskich ze szczególnym wskazaniem na bezpośredni druk UV i sitodruk. Malowana modyfikowanym lakierem poliestrowym powierzchnia nie wymaga dodatkowego uszlachetniania. Standard magazynowy to płyty dwustronnie kolorowe w wersji mat/mat.470379 Etalbond, SLIM, mat / mat, Alu/LDPE/Alu,9016 - biały,  3mm,1500mm x 3050mm 1 M2 20,06 EUR 87,04 PLN

Płyty kompozytowe Al./PE/Al. (64)ETALBOND SLIMETALBOND SLIM - Płyty z rdzeniem LDPE oklejone dwustronnie warstwą aluminium 0,2 mm. Bardzo sztywne i stabilne wymiarowo o  wyjątkowo gładkiej powierzchni. Materiał dedykowany do zastosowań płaskich ze szczególnym wskazaniem na bezpośredni druk UV i sitodruk. Malowana modyfikowanym lakierem poliestrowym powierzchnia nie wymaga dodatkowego uszlachetniania. Standard magazynowy to płyty dwustronnie kolorowe w wersji mat/mat.527270 Etalbond, SLIM, mat / mat, alu/LDPE/alu,9016 - biały, 3mm,1500mm x 4050mm 1 M2 20,06 EUR 87,04 PLN

Płyty kompozytowe Al./PE/Al. (64)ETALBOND SLIMETALBOND SLIM - Płyty z rdzeniem LDPE oklejone dwustronnie warstwą aluminium 0,2 mm. Bardzo sztywne i stabilne wymiarowo o  wyjątkowo gładkiej powierzchni. Materiał dedykowany do zastosowań płaskich ze szczególnym wskazaniem na bezpośredni druk UV i sitodruk. Malowana modyfikowanym lakierem poliestrowym powierzchnia nie wymaga dodatkowego uszlachetniania. Standard magazynowy to płyty dwustronnie kolorowe w wersji mat/mat.530185 Etalbond, SLIM, mat / mat, alu/LDPE/alu,Snow White, 3450g, 3mm, 2000mm x 4050mm 1 M2 25,20 EUR 109,37 PLN

Płyty kompozytowe Al./PE/Al. (64)ETALBOND SLIMETALBOND SLIM - Płyty z rdzeniem LDPE oklejone dwustronnie warstwą aluminium 0,2 mm. Bardzo sztywne i stabilne wymiarowo o  wyjątkowo gładkiej powierzchni. Materiał dedykowany do zastosowań płaskich ze szczególnym wskazaniem na bezpośredni druk UV i sitodruk. Malowana modyfikowanym lakierem poliestrowym powierzchnia nie wymaga dodatkowego uszlachetniania. Standard magazynowy to płyty dwustronnie kolorowe w wersji mat/mat.507152 Etalbond, SLIM,mat/błysk alu/LDPE/alu,9005 - czarny,  3mm,1500mm x 4050mm, 1 M2 21,11 EUR 91,62 PLN

Płyty kompozytowe Al./PE/Al. (64)ETALBOND SLIMETALBOND SLIM - Płyty z rdzeniem LDPE oklejone dwustronnie warstwą aluminium 0,2 mm. Bardzo sztywne i stabilne wymiarowo o  wyjątkowo gładkiej powierzchni. Materiał dedykowany do zastosowań płaskich ze szczególnym wskazaniem na bezpośredni druk UV i sitodruk. Malowana modyfikowanym lakierem poliestrowym powierzchnia nie wymaga dodatkowego uszlachetniania. Standard magazynowy to płyty dwustronnie kolorowe w wersji mat/mat.527271 Etalbond, SLIM,1-stron.mat/1-stron.błysk, alu/LDPE/alu,9005 - czarny, 3mm,1500mm x 3050mm 1 M2 21,11 EUR 91,60 PLN

Płyty kompozytowe Al./PE/Al. (64)ETALBOND SLIMETALBOND SLIM - Płyty z rdzeniem LDPE oklejone dwustronnie warstwą aluminium 0,2 mm. Bardzo sztywne i stabilne wymiarowo o  wyjątkowo gładkiej powierzchni. Materiał dedykowany do zastosowań płaskich ze szczególnym wskazaniem na bezpośredni druk UV i sitodruk. Malowana modyfikowanym lakierem poliestrowym powierzchnia nie wymaga dodatkowego uszlachetniania. Standard magazynowy to płyty dwustronnie kolorowe w wersji mat/mat.489743 Etalbond, SLIM, mat / mat, alu/LDPE/alu,9006 srebrny/9016 biały, 2mm,1500mm x 3050mm 1 M2 18,80 EUR 81,57 PLN

Płyty kompozytowe Al./PE/Al. (64)ETALBOND SLIMETALBOND SLIM - Płyty z rdzeniem LDPE oklejone dwustronnie warstwą aluminium 0,2 mm. Bardzo sztywne i stabilne wymiarowo o  wyjątkowo gładkiej powierzchni. Materiał dedykowany do zastosowań płaskich ze szczególnym wskazaniem na bezpośredni druk UV i sitodruk. Malowana modyfikowanym lakierem poliestrowym powierzchnia nie wymaga dodatkowego uszlachetniania. Standard magazynowy to płyty dwustronnie kolorowe w wersji mat/mat.489744 Etalbond, SLIM, mat / mat, alu/LDPE/alu,9006 srebrny/9016 biały, 3mm,1500mm x 3050mm 1 M2 20,06 EUR 87,04 PLN

Płyty kompozytowe Al./PE/Al. (64)ETALBOND SLIMETALBOND SLIM - Płyty z rdzeniem LDPE oklejone dwustronnie warstwą aluminium 0,2 mm. Bardzo sztywne i stabilne wymiarowo o  wyjątkowo gładkiej powierzchni. Materiał dedykowany do zastosowań płaskich ze szczególnym wskazaniem na bezpośredni druk UV i sitodruk. Malowana modyfikowanym lakierem poliestrowym powierzchnia nie wymaga dodatkowego uszlachetniania. Standard magazynowy to płyty dwustronnie kolorowe w wersji mat/mat.489745 Etalbond, SLIM, mat / mat, alu/LDPE/alu,9006 srebrny/9016 biały, 3mm,1500mm x 4050mm 1 M2 20,06 EUR 87,04 PLN

Płyty kompozytowe Al./PE/Al. (64)
ACM LIGHT

Płyty kompozytowe Al./PE/Al. (64)ACM LIGHT

Płyty kompozytowe Al./PE/Al. (64)ACM LIGHT 530319 1 M2 16,70 EUR 72,46 PLN

Płyty kompozytowe Al./PE/Al. (64)ACM LIGHT 530320 ACM, Light, mat / mat, 0.15mm aluminium, alu/LDPE/alu, bialy, 3mm, 1500mm x 4050mm 1 M2 17,96 EUR 77,92 PLN

Poliwęglan komorowy (71)
MARLON

Poliwęglan komorowy (71)MARLON

Poliwęglan komorowy (71)MARLONMateriał stosowany w budownictwie: do zadaszeń obiektów sportowych, ogrodów zimowych, budowy wiat, daszków, świetlików dachowych, a także jako wypełnienie przy montażu okien, drzwi itd. Ze względu na wysoką trwałość, sztywność, proporcjonalnie niską wagę i duży format płyt, jest wykorzystywany w reklamie - głównie przy budowie kasetonów podświetlanych. Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej nr AT-15-3169/2008.349649 Marlon, ST 1 komora, błysk, poliwęglan,bezbarwny, 800g, 4mm, 2100mm x 6000mm 1 M2 6,59 EUR 28,58 PLN

Poliwęglan komorowy (71)MARLONMateriał stosowany w budownictwie: do zadaszeń obiektów sportowych, ogrodów zimowych, budowy wiat, daszków, świetlików dachowych, a także jako wypełnienie przy montażu okien, drzwi itd. Ze względu na wysoką trwałość, sztywność, proporcjonalnie niską wagę i duży format płyt, jest wykorzystywany w reklamie - głównie przy budowie kasetonów podświetlanych. Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej nr AT-15-3169/2008.349651 Marlon, ST 1 komora, błysk, poliwęglan,bezbarwny, 1300g, 6mm, 2100mm x 6000mm 1 M2 10,70 EUR 46,46 PLN

Poliwęglan komorowy (71)MARLONMateriał stosowany w budownictwie: do zadaszeń obiektów sportowych, ogrodów zimowych, budowy wiat, daszków, świetlików dachowych, a także jako wypełnienie przy montażu okien, drzwi itd. Ze względu na wysoką trwałość, sztywność, proporcjonalnie niską wagę i duży format płyt, jest wykorzystywany w reklamie - głównie przy budowie kasetonów podświetlanych. Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej nr AT-15-3169/2008.349653 1 M2 12,36 EUR 53,63 PLN

Poliwęglan komorowy (71)MARLONMateriał stosowany w budownictwie: do zadaszeń obiektów sportowych, ogrodów zimowych, budowy wiat, daszków, świetlików dachowych, a także jako wypełnienie przy montażu okien, drzwi itd. Ze względu na wysoką trwałość, sztywność, proporcjonalnie niską wagę i duży format płyt, jest wykorzystywany w reklamie - głównie przy budowie kasetonów podświetlanych. Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej nr AT-15-3169/2008.445163 Marlon, ST 1 komora, błysk, poliwęglan bezbarwny, 1500g, 8mm 2100mm x 7000mm, pal. 60 sztuk 1 M2 12,36 EUR 53,63 PLN

Poliwęglan komorowy (71)MARLONMateriał stosowany w budownictwie: do zadaszeń obiektów sportowych, ogrodów zimowych, budowy wiat, daszków, świetlików dachowych, a także jako wypełnienie przy montażu okien, drzwi itd. Ze względu na wysoką trwałość, sztywność, proporcjonalnie niską wagę i duży format płyt, jest wykorzystywany w reklamie - głównie przy budowie kasetonów podświetlanych. Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej nr AT-15-3169/2008.349655 Marlon, ST 1 komora, błysk, poliwęglan,bezbarwny, 10mm, 2100mm x 6000mm, pal. 50 sztuk 1 M2 14,01 EUR 60,81 PLN

Poliwęglan komorowy (71)MARLONMateriał stosowany w budownictwie: do zadaszeń obiektów sportowych, ogrodów zimowych, budowy wiat, daszków, świetlików dachowych, a także jako wypełnienie przy montażu okien, drzwi itd. Ze względu na wysoką trwałość, sztywność, proporcjonalnie niską wagę i duży format płyt, jest wykorzystywany w reklamie - głównie przy budowie kasetonów podświetlanych. Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej nr AT-15-3169/2008.351093 Marlon, ST 1 komora, błysk, poliwęglan,bezbarwny, 10mm, 2100mm x 3000mm 1 M2 14,01 EUR 60,81 PLN

Poliwęglan komorowy (71)MARLONMateriał stosowany w budownictwie: do zadaszeń obiektów sportowych, ogrodów zimowych, budowy wiat, daszków, świetlików dachowych, a także jako wypełnienie przy montażu okien, drzwi itd. Ze względu na wysoką trwałość, sztywność, proporcjonalnie niską wagę i duży format płyt, jest wykorzystywany w reklamie - głównie przy budowie kasetonów podświetlanych. Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej nr AT-15-3169/2008.350473 Marlon, ST 1 komora, błysk, poliwęglan,bezbarwny, 10mm, 2100mm x 7000mm 1 M2 14,01 EUR 60,81 PLN

Poliwęglan komorowy (71)MARLONMateriał stosowany w budownictwie: do zadaszeń obiektów sportowych, ogrodów zimowych, budowy wiat, daszków, świetlików dachowych, a także jako wypełnienie przy montażu okien, drzwi itd. Ze względu na wysoką trwałość, sztywność, proporcjonalnie niską wagę i duży format płyt, jest wykorzystywany w reklamie - głównie przy budowie kasetonów podświetlanych. Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej nr AT-15-3169/2008.350927 Marlon, ST 1 komora, błysk, poliwęglan,bezbarwny, 10mm, 2100mm x 3500mm 1 M2 14,01 EUR 60,81 PLN

Poliwęglan komorowy (71)MARLONMateriał stosowany w budownictwie: do zadaszeń obiektów sportowych, ogrodów zimowych, budowy wiat, daszków, świetlików dachowych, a także jako wypełnienie przy montażu okien, drzwi itd. Ze względu na wysoką trwałość, sztywność, proporcjonalnie niską wagę i duży format płyt, jest wykorzystywany w reklamie - głównie przy budowie kasetonów podświetlanych. Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej nr AT-15-3169/2008.456653 Marlon, ST 3 komory, błysk, poliwęglan bezbarwny, 10mm 1250mm x 6000mm 1 M2 14,01 EUR 60,81 PLN

Poliwęglan komorowy (71)MARLONMateriał stosowany w budownictwie: do zadaszeń obiektów sportowych, ogrodów zimowych, budowy wiat, daszków, świetlików dachowych, a także jako wypełnienie przy montażu okien, drzwi itd. Ze względu na wysoką trwałość, sztywność, proporcjonalnie niską wagę i duży format płyt, jest wykorzystywany w reklamie - głównie przy budowie kasetonów podświetlanych. Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej nr AT-15-3169/2008.456654 Marlon, ST 3 komory, błysk, poliwęglan bezbarwny, 10mm 1250mm x 7000mm 1 M2 14,01 EUR 60,81 PLN

Poliwęglan komorowy (71)MARLONMateriał stosowany w budownictwie: do zadaszeń obiektów sportowych, ogrodów zimowych, budowy wiat, daszków, świetlików dachowych, a także jako wypełnienie przy montażu okien, drzwi itd. Ze względu na wysoką trwałość, sztywność, proporcjonalnie niską wagę i duży format płyt, jest wykorzystywany w reklamie - głównie przy budowie kasetonów podświetlanych. Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej nr AT-15-3169/2008.351340 Marlon, ST 3 komory, błysk, poliwęglan,bezbarwny, 10mm, 2100mm x 6000mm, pal. 50 sztuk 1 M2 14,01 EUR 60,81 PLN

Poliwęglan komorowy (71)MARLONMateriał stosowany w budownictwie: do zadaszeń obiektów sportowych, ogrodów zimowych, budowy wiat, daszków, świetlików dachowych, a także jako wypełnienie przy montażu okien, drzwi itd. Ze względu na wysoką trwałość, sztywność, proporcjonalnie niską wagę i duży format płyt, jest wykorzystywany w reklamie - głównie przy budowie kasetonów podświetlanych. Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej nr AT-15-3169/2008.351516 Marlon, ST 3 komory, błysk, poliwęglan,bezbarwny, 10mm, 2100mm x 3000mm 1 M2 14,01 EUR 60,81 PLN

Poliwęglan komorowy (71)MARLONMateriał stosowany w budownictwie: do zadaszeń obiektów sportowych, ogrodów zimowych, budowy wiat, daszków, świetlików dachowych, a także jako wypełnienie przy montażu okien, drzwi itd. Ze względu na wysoką trwałość, sztywność, proporcjonalnie niską wagę i duży format płyt, jest wykorzystywany w reklamie - głównie przy budowie kasetonów podświetlanych. Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej nr AT-15-3169/2008.530548 Marlon, ST 1 komora, błysk, poliwęglan, bezbarwny, 1700g, 10mm, 2100mm x 4000mm 1 M2 14,01 EUR 60,81 PLN

Poliwęglan komorowy (71)MARLONMateriał stosowany w budownictwie: do zadaszeń obiektów sportowych, ogrodów zimowych, budowy wiat, daszków, świetlików dachowych, a także jako wypełnienie przy montażu okien, drzwi itd. Ze względu na wysoką trwałość, sztywność, proporcjonalnie niską wagę i duży format płyt, jest wykorzystywany w reklamie - głównie przy budowie kasetonów podświetlanych. Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej nr AT-15-3169/2008.351341 Marlon, ST 3 komory, błysk, poliwęglan,bezbarwny, 10mm, 2100mm x 7000mm 1 M2 14,01 EUR 60,81 PLN

Poliwęglan komorowy (71)MARLONMateriał stosowany w budownictwie: do zadaszeń obiektów sportowych, ogrodów zimowych, budowy wiat, daszków, świetlików dachowych, a także jako wypełnienie przy montażu okien, drzwi itd. Ze względu na wysoką trwałość, sztywność, proporcjonalnie niską wagę i duży format płyt, jest wykorzystywany w reklamie - głównie przy budowie kasetonów podświetlanych. Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej nr AT-15-3169/2008.356831 Marlon, ST 3 komory, błysk, poliwęglan bezbarwny, 10mm 2100mm x 3500mm 1 M2 14,01 EUR 60,81 PLN

Poliwęglan komorowy (71)MARLONMateriał stosowany w budownictwie: do zadaszeń obiektów sportowych, ogrodów zimowych, budowy wiat, daszków, świetlików dachowych, a także jako wypełnienie przy montażu okien, drzwi itd. Ze względu na wysoką trwałość, sztywność, proporcjonalnie niską wagę i duży format płyt, jest wykorzystywany w reklamie - głównie przy budowie kasetonów podświetlanych. Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej nr AT-15-3169/2008.349657 Marlon, ST 2 komory, błysk, poliwęglan,bezbarwny, 16mm, 2100mm x 6000mm, pal. 30 sztuk 1 M2 22,25 EUR 96,56 PLN

Poliwęglan komorowy (71)MARLONMateriał stosowany w budownictwie: do zadaszeń obiektów sportowych, ogrodów zimowych, budowy wiat, daszków, świetlików dachowych, a także jako wypełnienie przy montażu okien, drzwi itd. Ze względu na wysoką trwałość, sztywność, proporcjonalnie niską wagę i duży format płyt, jest wykorzystywany w reklamie - głównie przy budowie kasetonów podświetlanych. Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej nr AT-15-3169/2008.351088 Marlon, ST 2 komory, błysk, poliwęglan,bezbarwny, 16mm, 2100mm x 3000mm 1 M2 22,25 EUR 96,56 PLN

Poliwęglan komorowy (71)MARLONMateriał stosowany w budownictwie: do zadaszeń obiektów sportowych, ogrodów zimowych, budowy wiat, daszków, świetlików dachowych, a także jako wypełnienie przy montażu okien, drzwi itd. Ze względu na wysoką trwałość, sztywność, proporcjonalnie niską wagę i duży format płyt, jest wykorzystywany w reklamie - głównie przy budowie kasetonów podświetlanych. Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej nr AT-15-3169/2008.351096 Marlon, ST 2 komory, błysk, poliwęglan,bezbarwny, 16mm, 2100mm x 3500mm 1 M2 22,25 EUR 96,56 PLN

Etalbond, Light, 1-stron.mat /1-stron. błysk, alu/LDPE/alu,6032 - zielony,  3mm,1500mm x 4050mm

Etalbond, Light 1-stron.mat / 1-stron.błysk, alu/LDPE/alu 7016 Antracyt,  3.mm, 1500mm x 4050mm

ETALBOND SLIM - Płyty z rdzeniem LDPE oklejone dwustronnie warstwą aluminium 0,2 mm. Bardzo sztywne i stabilne wymiarowo o  wyjątkowo gładkiej powierzchni. Materiał 
dedykowany do zastosowań płaskich ze szczególnym wskazaniem na bezpośredni druk UV i sitodruk. Malowana modyfikowanym lakierem poliestrowym powierzchnia nie wymaga 

dodatkowego uszlachetniania. Standard magazynowy to płyty dwustronnie kolorowe w wersji mat/mat.

ACM LIGHT - płyty z rdzeniem LDPE oklejone dwustronnie warstwą aluminium 0,15 mm. Bardzo sztywne i stabilne wymiarowo
o wyjątkowo gładkiej powierzchni. Materiał do zastosowań płaskich. Powierzchnia malowana modyfikowanymi lakierami poliestrowymi nie wymaga dodatkowego uszlachetnianiaACM LIGHT - płyty z rdzeniem LDPE oklejone dwustronnie warstwą aluminium 0,15 mm. Bardzo sztywne i stabilne wymiarowo

o wyjątkowo gładkiej powierzchni. Materiał do zastosowań płaskich. Powierzchnia malowana modyfikowanymi lakierami poliestrowymi nie wymaga dodatkowego uszlachetnianiaACM, Light,1 side matt-1 side mill finish, 0.15mm aluminium, alu/LDPE/alu, bialy, 3mm, 1500mm x 
4050mmACM LIGHT - płyty z rdzeniem LDPE oklejone dwustronnie warstwą aluminium 0,15 mm. Bardzo sztywne i stabilne wymiarowo

o wyjątkowo gładkiej powierzchni. Materiał do zastosowań płaskich. Powierzchnia malowana modyfikowanymi lakierami poliestrowymi nie wymaga dodatkowego uszlachetniania

Poliwęglan komorowy (71)

Materiał stosowany w budownictwie: do zadaszeń obiektów sportowych, ogrodów zimowych, budowy wiat, daszków, świetlików dachowych, a także jako wypełnienie przy montażu 
okien, drzwi itd. Ze względu na wysoką trwałość, sztywność, proporcjonalnie niską wagę i duży format płyt, jest wykorzystywany w reklamie - głównie przy budowie kasetonów 

podświetlanych. Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej nr AT-15-3169/2008.

Marlon, ST 1 komora, błysk, poliwęglan,bezbarwny, 1500g, 8mm, 2100mm x 6000mm, pal. 60 sztuk

file:///E:/


o Ceny netto.
o Opłata za zamówienie poniżej 500zł : 50 zł, poniżej 1000zł : 35zł.
o Do zamówienia doliczana będzie opłata dystrybucyjna  w wysokości 1% jego wartości.
o Ceny mogą ulec zmianie. Prosimy o ich potwierdzenie przed zamówieniem.

Strona 14

Poliwęglan komorowy (71)MARLONMateriał stosowany w budownictwie: do zadaszeń obiektów sportowych, ogrodów zimowych, budowy wiat, daszków, świetlików dachowych, a także jako wypełnienie przy montażu okien, drzwi itd. Ze względu na wysoką trwałość, sztywność, proporcjonalnie niską wagę i duży format płyt, jest wykorzystywany w reklamie - głównie przy budowie kasetonów podświetlanych. Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej nr AT-15-3169/2008.514968 Marlon, ST 6 komór, błysk, poliwęglan,bezbarwny, 16mm, 2100mm x 3500mm 1 M2 21,60 EUR 93,74 PLN

Poliwęglan komorowy (71)MARLONMateriał stosowany w budownictwie: do zadaszeń obiektów sportowych, ogrodów zimowych, budowy wiat, daszków, świetlików dachowych, a także jako wypełnienie przy montażu okien, drzwi itd. Ze względu na wysoką trwałość, sztywność, proporcjonalnie niską wagę i duży format płyt, jest wykorzystywany w reklamie - głównie przy budowie kasetonów podświetlanych. Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej nr AT-15-3169/2008.530549 Marlon, ST 6 komór, błysk, poliwęglan, bezbarwny, 2500g, 16mm, 2100mm x 4000mm 1 M2 20,60 EUR 89,39 PLN

Poliwęglan komorowy (71)MARLONMateriał stosowany w budownictwie: do zadaszeń obiektów sportowych, ogrodów zimowych, budowy wiat, daszków, świetlików dachowych, a także jako wypełnienie przy montażu okien, drzwi itd. Ze względu na wysoką trwałość, sztywność, proporcjonalnie niską wagę i duży format płyt, jest wykorzystywany w reklamie - głównie przy budowie kasetonów podświetlanych. Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej nr AT-15-3169/2008.349659 Marlon, ST 1 komora, błysk, poliwęglan,mleczny, 800g, 4mm, 2100mm x 6000mm 1 M2 6,78 EUR 29,40 PLN

Poliwęglan komorowy (71)MARLONMateriał stosowany w budownictwie: do zadaszeń obiektów sportowych, ogrodów zimowych, budowy wiat, daszków, świetlików dachowych, a także jako wypełnienie przy montażu okien, drzwi itd. Ze względu na wysoką trwałość, sztywność, proporcjonalnie niską wagę i duży format płyt, jest wykorzystywany w reklamie - głównie przy budowie kasetonów podświetlanych. Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej nr AT-15-3169/2008.349661 Marlon, ST 1 komora, błysk, poliwęglan,mleczny, 1300g, 6mm, 2100mm x 6000mm 1 M2 11,03 EUR 47,87 PLN

Poliwęglan komorowy (71)MARLONMateriał stosowany w budownictwie: do zadaszeń obiektów sportowych, ogrodów zimowych, budowy wiat, daszków, świetlików dachowych, a także jako wypełnienie przy montażu okien, drzwi itd. Ze względu na wysoką trwałość, sztywność, proporcjonalnie niską wagę i duży format płyt, jest wykorzystywany w reklamie - głównie przy budowie kasetonów podświetlanych. Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej nr AT-15-3169/2008.349663 Marlon, ST 1 komora, błysk, poliwęglan,mleczny, 1500g, 8mm, 2100mm x 6000mm, pal. 60 sztuk 1 M2 12,74 EUR 55,28 PLN

Poliwęglan komorowy (71)MARLONMateriał stosowany w budownictwie: do zadaszeń obiektów sportowych, ogrodów zimowych, budowy wiat, daszków, świetlików dachowych, a także jako wypełnienie przy montażu okien, drzwi itd. Ze względu na wysoką trwałość, sztywność, proporcjonalnie niską wagę i duży format płyt, jest wykorzystywany w reklamie - głównie przy budowie kasetonów podświetlanych. Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej nr AT-15-3169/2008.349665 Marlon, ST 1 komora, błysk, poliwęglan,mleczny, 10mm, 2100mm x 6000mm, pal. 50 sztuk 1 M2 14,44 EUR 62,69 PLN

Poliwęglan komorowy (71)MARLONMateriał stosowany w budownictwie: do zadaszeń obiektów sportowych, ogrodów zimowych, budowy wiat, daszków, świetlików dachowych, a także jako wypełnienie przy montażu okien, drzwi itd. Ze względu na wysoką trwałość, sztywność, proporcjonalnie niską wagę i duży format płyt, jest wykorzystywany w reklamie - głównie przy budowie kasetonów podświetlanych. Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej nr AT-15-3169/2008.351094 Marlon, ST 1 komora, błysk, poliwęglan,mleczny, 10mm, 2100mm x 3000mm 1 M2 14,44 EUR 62,69 PLN

Poliwęglan komorowy (71)MARLONMateriał stosowany w budownictwie: do zadaszeń obiektów sportowych, ogrodów zimowych, budowy wiat, daszków, świetlików dachowych, a także jako wypełnienie przy montażu okien, drzwi itd. Ze względu na wysoką trwałość, sztywność, proporcjonalnie niską wagę i duży format płyt, jest wykorzystywany w reklamie - głównie przy budowie kasetonów podświetlanych. Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej nr AT-15-3169/2008.351342 Marlon, ST 3 komory, błysk, poliwęglan,mleczny, 10mm, 2100mm x 6000mm, pal. 50 sztuk 1 M2 14,44 EUR 62,69 PLN

Poliwęglan komorowy (71)MARLONMateriał stosowany w budownictwie: do zadaszeń obiektów sportowych, ogrodów zimowych, budowy wiat, daszków, świetlików dachowych, a także jako wypełnienie przy montażu okien, drzwi itd. Ze względu na wysoką trwałość, sztywność, proporcjonalnie niską wagę i duży format płyt, jest wykorzystywany w reklamie - głównie przy budowie kasetonów podświetlanych. Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej nr AT-15-3169/2008.351517 Marlon, ST 3 komory, błysk, poliwęglan,mleczny, 10mm, 2100mm x 3000mm 1 M2 14,44 EUR 62,69 PLN

Poliwęglan komorowy (71)MARLONMateriał stosowany w budownictwie: do zadaszeń obiektów sportowych, ogrodów zimowych, budowy wiat, daszków, świetlików dachowych, a także jako wypełnienie przy montażu okien, drzwi itd. Ze względu na wysoką trwałość, sztywność, proporcjonalnie niską wagę i duży format płyt, jest wykorzystywany w reklamie - głównie przy budowie kasetonów podświetlanych. Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej nr AT-15-3169/2008.351343 Marlon, ST 3 komory, błysk, poliwęglan,mleczny, 10mm, 2100mm x 7000mm 1 M2 14,44 EUR 62,69 PLN

Poliwęglan komorowy (71)MARLONMateriał stosowany w budownictwie: do zadaszeń obiektów sportowych, ogrodów zimowych, budowy wiat, daszków, świetlików dachowych, a także jako wypełnienie przy montażu okien, drzwi itd. Ze względu na wysoką trwałość, sztywność, proporcjonalnie niską wagę i duży format płyt, jest wykorzystywany w reklamie - głównie przy budowie kasetonów podświetlanych. Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej nr AT-15-3169/2008.351898 Marlon, ST 3 komory, błysk, poliwęglan,mleczny, 10mm, 2100mm x 3500mm 1 M2 14,44 EUR 62,69 PLN

Poliwęglan komorowy (71)MARLONMateriał stosowany w budownictwie: do zadaszeń obiektów sportowych, ogrodów zimowych, budowy wiat, daszków, świetlików dachowych, a także jako wypełnienie przy montażu okien, drzwi itd. Ze względu na wysoką trwałość, sztywność, proporcjonalnie niską wagę i duży format płyt, jest wykorzystywany w reklamie - głównie przy budowie kasetonów podświetlanych. Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej nr AT-15-3169/2008.479497 Marlon, ST 1 komora, błysk, poliwęglan,brązowy, 800g, 4mm, 2100mm x 6000mm 1 M2 6,78 EUR 29,40 PLN

Poliwęglan komorowy (71)MARLONMateriał stosowany w budownictwie: do zadaszeń obiektów sportowych, ogrodów zimowych, budowy wiat, daszków, świetlików dachowych, a także jako wypełnienie przy montażu okien, drzwi itd. Ze względu na wysoką trwałość, sztywność, proporcjonalnie niską wagę i duży format płyt, jest wykorzystywany w reklamie - głównie przy budowie kasetonów podświetlanych. Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej nr AT-15-3169/2008.349671 Marlon, ST 1 komora, błysk, poliwęglan,brązowy, 1300g, 6mm, 2100mm x 6000mm 1 M2 11,03 EUR 47,87 PLN

Poliwęglan komorowy (71)MARLONMateriał stosowany w budownictwie: do zadaszeń obiektów sportowych, ogrodów zimowych, budowy wiat, daszków, świetlików dachowych, a także jako wypełnienie przy montażu okien, drzwi itd. Ze względu na wysoką trwałość, sztywność, proporcjonalnie niską wagę i duży format płyt, jest wykorzystywany w reklamie - głównie przy budowie kasetonów podświetlanych. Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej nr AT-15-3169/2008.349673 Marlon, ST 1 komora, błysk, poliwęglan,brązowy, 1500g, 8mm, 2100mm x 6000mm, pal. 60 sztuk 1 M2 12,74 EUR 55,28 PLN

Poliwęglan komorowy (71)MARLONMateriał stosowany w budownictwie: do zadaszeń obiektów sportowych, ogrodów zimowych, budowy wiat, daszków, świetlików dachowych, a także jako wypełnienie przy montażu okien, drzwi itd. Ze względu na wysoką trwałość, sztywność, proporcjonalnie niską wagę i duży format płyt, jest wykorzystywany w reklamie - głównie przy budowie kasetonów podświetlanych. Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej nr AT-15-3169/2008.349675 Marlon, ST 1 komora, błysk, poliwęglan,brązowy, 10mm, 2100mm x 6000mm, pal. 50 sztuk 1 M2 14,44 EUR 62,69 PLN

Poliwęglan komorowy (71)MARLONMateriał stosowany w budownictwie: do zadaszeń obiektów sportowych, ogrodów zimowych, budowy wiat, daszków, świetlików dachowych, a także jako wypełnienie przy montażu okien, drzwi itd. Ze względu na wysoką trwałość, sztywność, proporcjonalnie niską wagę i duży format płyt, jest wykorzystywany w reklamie - głównie przy budowie kasetonów podświetlanych. Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej nr AT-15-3169/2008.351090 Marlon, ST 1 komora, błysk, poliwęglan,brązowy, 10mm, 2100mm x 3000mm 1 M2 14,44 EUR 62,69 PLN

Poliwęglan komorowy (71)MARLONMateriał stosowany w budownictwie: do zadaszeń obiektów sportowych, ogrodów zimowych, budowy wiat, daszków, świetlików dachowych, a także jako wypełnienie przy montażu okien, drzwi itd. Ze względu na wysoką trwałość, sztywność, proporcjonalnie niską wagę i duży format płyt, jest wykorzystywany w reklamie - głównie przy budowie kasetonów podświetlanych. Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej nr AT-15-3169/2008.357392 Marlon, ST 1 komora, błysk, poliwęglan,brązowy, 10mm, 2100mm x 7000mm, pal. 50 sztuk 1 M2 14,44 EUR 62,69 PLN

Poliwęglan komorowy (71)MARLONMateriał stosowany w budownictwie: do zadaszeń obiektów sportowych, ogrodów zimowych, budowy wiat, daszków, świetlików dachowych, a także jako wypełnienie przy montażu okien, drzwi itd. Ze względu na wysoką trwałość, sztywność, proporcjonalnie niską wagę i duży format płyt, jest wykorzystywany w reklamie - głównie przy budowie kasetonów podświetlanych. Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej nr AT-15-3169/2008.456847 Marlon, ST 1 komora, błysk, poliwęglan brązowy, 10mm 2100mm x 3500mm 1 M2 14,44 EUR 62,69 PLN

Poliwęglan komorowy (71)MARLONMateriał stosowany w budownictwie: do zadaszeń obiektów sportowych, ogrodów zimowych, budowy wiat, daszków, świetlików dachowych, a także jako wypełnienie przy montażu okien, drzwi itd. Ze względu na wysoką trwałość, sztywność, proporcjonalnie niską wagę i duży format płyt, jest wykorzystywany w reklamie - głównie przy budowie kasetonów podświetlanych. Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej nr AT-15-3169/2008.349677 Marlon, ST 2 komory, błysk, poliwęglan,brązowy, 16mm, 2100mm x 6000mm, pal. 30 sztuk 1 M2 22,93 EUR 99,50 PLN

Poliwęglan komorowy (71)MARLONMateriał stosowany w budownictwie: do zadaszeń obiektów sportowych, ogrodów zimowych, budowy wiat, daszków, świetlików dachowych, a także jako wypełnienie przy montażu okien, drzwi itd. Ze względu na wysoką trwałość, sztywność, proporcjonalnie niską wagę i duży format płyt, jest wykorzystywany w reklamie - głównie przy budowie kasetonów podświetlanych. Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej nr AT-15-3169/2008.351091 Marlon, ST 2 komory, błysk, poliwęglan,brązowy, 16mm, 2100mm x 3000mm 1 M2 22,93 EUR 99,50 PLN

Poliwęglan komorowy (71)MARLONMateriał stosowany w budownictwie: do zadaszeń obiektów sportowych, ogrodów zimowych, budowy wiat, daszków, świetlików dachowych, a także jako wypełnienie przy montażu okien, drzwi itd. Ze względu na wysoką trwałość, sztywność, proporcjonalnie niską wagę i duży format płyt, jest wykorzystywany w reklamie - głównie przy budowie kasetonów podświetlanych. Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej nr AT-15-3169/2008.514875 Marlon, ST 6 komór, błysk, poliwęglan,mleczny, 16mm, 2100mm x 3000mm 1 M2 22,25 EUR 96,58 PLN

Poliwęglan komorowy (71)MARLONMateriał stosowany w budownictwie: do zadaszeń obiektów sportowych, ogrodów zimowych, budowy wiat, daszków, świetlików dachowych, a także jako wypełnienie przy montażu okien, drzwi itd. Ze względu na wysoką trwałość, sztywność, proporcjonalnie niską wagę i duży format płyt, jest wykorzystywany w reklamie - głównie przy budowie kasetonów podświetlanych. Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej nr AT-15-3169/2008.514963 Marlon, ST 6 komór, błysk, poliwęglan,bezbarwny, 16mm, 2100mm x 3000mm 1 M2 21,60 EUR 93,74 PLN

Poliwęglan komorowy (71)MARLONMateriał stosowany w budownictwie: do zadaszeń obiektów sportowych, ogrodów zimowych, budowy wiat, daszków, świetlików dachowych, a także jako wypełnienie przy montażu okien, drzwi itd. Ze względu na wysoką trwałość, sztywność, proporcjonalnie niską wagę i duży format płyt, jest wykorzystywany w reklamie - głównie przy budowie kasetonów podświetlanych. Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej nr AT-15-3169/2008.514967 Marlon, ST 6 komór, błysk, poliwęglan,mleczny, 16mm, 2100mm x 3500mm 1 M2 22,25 EUR 96,58 PLN

Poliwęglan komorowy (71)MARLONMateriał stosowany w budownictwie: do zadaszeń obiektów sportowych, ogrodów zimowych, budowy wiat, daszków, świetlików dachowych, a także jako wypełnienie przy montażu okien, drzwi itd. Ze względu na wysoką trwałość, sztywność, proporcjonalnie niską wagę i duży format płyt, jest wykorzystywany w reklamie - głównie przy budowie kasetonów podświetlanych. Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej nr AT-15-3169/2008.514964 Marlon, ST 6 KOMÓR, błysk, poliwęglan bezbarwny, 16mm 2100mm x 6000mm 1 M2 21,60 EUR 93,74 PLN

Poliwęglan komorowy (71)MARLONMateriał stosowany w budownictwie: do zadaszeń obiektów sportowych, ogrodów zimowych, budowy wiat, daszków, świetlików dachowych, a także jako wypełnienie przy montażu okien, drzwi itd. Ze względu na wysoką trwałość, sztywność, proporcjonalnie niską wagę i duży format płyt, jest wykorzystywany w reklamie - głównie przy budowie kasetonów podświetlanych. Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej nr AT-15-3169/2008.514965 Marlon, ST 6 KOMÓR, błysk, poliwęglan bezbarwny, 16mm 2100mm x 7000mm 1 M2 21,60 EUR 93,74 PLN

Poliwęglan komorowy (71)MARLONMateriał stosowany w budownictwie: do zadaszeń obiektów sportowych, ogrodów zimowych, budowy wiat, daszków, świetlików dachowych, a także jako wypełnienie przy montażu okien, drzwi itd. Ze względu na wysoką trwałość, sztywność, proporcjonalnie niską wagę i duży format płyt, jest wykorzystywany w reklamie - głównie przy budowie kasetonów podświetlanych. Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej nr AT-15-3169/2008.514873 Marlon, ST 6 KOMÓR, błysk, poliwęglan,mleczny, 16mm, 2100mm x 6000mm 1 M2 22,25 EUR 96,58 PLN

Poliwęglan komorowy (71)MARLONMateriał stosowany w budownictwie: do zadaszeń obiektów sportowych, ogrodów zimowych, budowy wiat, daszków, świetlików dachowych, a także jako wypełnienie przy montażu okien, drzwi itd. Ze względu na wysoką trwałość, sztywność, proporcjonalnie niską wagę i duży format płyt, jest wykorzystywany w reklamie - głównie przy budowie kasetonów podświetlanych. Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej nr AT-15-3169/2008.514966 Marlon, ST 6 KOMÓR, błysk, poliwęglan,mleczny, 16mm, 2100mm x 7000mm 1 M2 22,25 EUR 96,58 PLN

Poliwęglan komorowy (71)MARLONMateriał stosowany w budownictwie: do zadaszeń obiektów sportowych, ogrodów zimowych, budowy wiat, daszków, świetlików dachowych, a także jako wypełnienie przy montażu okien, drzwi itd. Ze względu na wysoką trwałość, sztywność, proporcjonalnie niską wagę i duży format płyt, jest wykorzystywany w reklamie - głównie przy budowie kasetonów podświetlanych. Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej nr AT-15-3169/2008.510613 Marlon, ST Seven Xwall, błysk,poliwęglan, bezbarwny, 20mm, 2100mm x 6000mm 1 M2 23,06 EUR 100,09 PLN

Poliwęglan komorowy (71)MARLONMateriał stosowany w budownictwie: do zadaszeń obiektów sportowych, ogrodów zimowych, budowy wiat, daszków, świetlików dachowych, a także jako wypełnienie przy montażu okien, drzwi itd. Ze względu na wysoką trwałość, sztywność, proporcjonalnie niską wagę i duży format płyt, jest wykorzystywany w reklamie - głównie przy budowie kasetonów podświetlanych. Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej nr AT-15-3169/2008.510614 Marlon, ST Seven Xwall, błysk,poliwęglan, bezbarwny, 20mm, 2100mm x 7000mm 1 M2 23,06 EUR 100,09 PLN

Poliwęglan komorowy (71)MARLONMateriał stosowany w budownictwie: do zadaszeń obiektów sportowych, ogrodów zimowych, budowy wiat, daszków, świetlików dachowych, a także jako wypełnienie przy montażu okien, drzwi itd. Ze względu na wysoką trwałość, sztywność, proporcjonalnie niską wagę i duży format płyt, jest wykorzystywany w reklamie - głównie przy budowie kasetonów podświetlanych. Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej nr AT-15-3169/2008.510620 Marlon, ST Seven Xwall, błysk,poliwęglan, bezbarwny, 25mm, 2100mm x 3000mm 1 M2 25,53 EUR 110,79 PLN

Poliwęglan komorowy (71)MARLONMateriał stosowany w budownictwie: do zadaszeń obiektów sportowych, ogrodów zimowych, budowy wiat, daszków, świetlików dachowych, a także jako wypełnienie przy montażu okien, drzwi itd. Ze względu na wysoką trwałość, sztywność, proporcjonalnie niską wagę i duży format płyt, jest wykorzystywany w reklamie - głównie przy budowie kasetonów podświetlanych. Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej nr AT-15-3169/2008.510621 Marlon, ST Seven Xwall, błysk,poliwęglan, bezbarwny, 25mm, 2100mm x 3500mm 1 M2 25,53 EUR 110,79 PLN

Poliwęglan komorowy (71)MARLONMateriał stosowany w budownictwie: do zadaszeń obiektów sportowych, ogrodów zimowych, budowy wiat, daszków, świetlików dachowych, a także jako wypełnienie przy montażu okien, drzwi itd. Ze względu na wysoką trwałość, sztywność, proporcjonalnie niską wagę i duży format płyt, jest wykorzystywany w reklamie - głównie przy budowie kasetonów podświetlanych. Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej nr AT-15-3169/2008.510617 Marlon, ST Seven Xwall, błysk,poliwęglan, bezbarwny, 25mm, 2100mm x 6000mm 1 M2 25,53 EUR 110,79 PLN

Poliwęglan komorowy (71)MARLONMateriał stosowany w budownictwie: do zadaszeń obiektów sportowych, ogrodów zimowych, budowy wiat, daszków, świetlików dachowych, a także jako wypełnienie przy montażu okien, drzwi itd. Ze względu na wysoką trwałość, sztywność, proporcjonalnie niską wagę i duży format płyt, jest wykorzystywany w reklamie - głównie przy budowie kasetonów podświetlanych. Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej nr AT-15-3169/2008.510619 Marlon, ST Seven Xwall, błysk,poliwęglan, bezbarwny, 25mm, 2100mm x 7000mm 1 M2 25,53 EUR 110,79 PLN

Poliwęglan komorowy (71)
MULTICLEAR

Poliwęglan komorowy (71)MULTICLEAR

Poliwęglan komorowy (71)MULTICLEARPłyty poliwęglanowe komorowe. Jest to jeden z popularnych materiałów stosowanych w budownictwie. Dzięki swoim doskonałym właściwościom i parametrom, znajduje coraz więcej zastosowań w nowoczesnych instalacjach zewnętrznych jak i wewnętrznych. Płyty poliwęglanowe świetnie sprawdzają się jako przegrody ścienne lub dachowe zarówno łukowe jak i proste. Można je stosować do zadaszeń obiektów sportowych, ogrodów zimowych, przy budowie wiat, daszków, świetlików i wielu innych. Dodatkowo są to płyty o wysokiej twardości i stosunkowo niskiej wadze więc coraz częściej znajdują zastosowanie w reklamie (kasetony podświetlane i inne). Aprobata techniczna:AT-15-7110/2010.479810 Multiclear, Light, błysk, poliwęglan,bezbarwny, 25mm, 2100mm x 6000mm 1 M2 26,35 EUR 114,36 PLN

Poliwęglan komorowy (71)MULTICLEARPłyty poliwęglanowe komorowe. Jest to jeden z popularnych materiałów stosowanych w budownictwie. Dzięki swoim doskonałym właściwościom i parametrom, znajduje coraz więcej zastosowań w nowoczesnych instalacjach zewnętrznych jak i wewnętrznych. Płyty poliwęglanowe świetnie sprawdzają się jako przegrody ścienne lub dachowe zarówno łukowe jak i proste. Można je stosować do zadaszeń obiektów sportowych, ogrodów zimowych, przy budowie wiat, daszków, świetlików i wielu innych. Dodatkowo są to płyty o wysokiej twardości i stosunkowo niskiej wadze więc coraz częściej znajdują zastosowanie w reklamie (kasetony podświetlane i inne). Aprobata techniczna:AT-15-7110/2010.479811 Multiclear, Light, błysk, poliwęglan,bezbarwny, 25mm, 2100mm x 7000mm 1 M2 26,35 EUR 114,36 PLN

Poliwęglan komorowy (71)MULTICLEARPłyty poliwęglanowe komorowe. Jest to jeden z popularnych materiałów stosowanych w budownictwie. Dzięki swoim doskonałym właściwościom i parametrom, znajduje coraz więcej zastosowań w nowoczesnych instalacjach zewnętrznych jak i wewnętrznych. Płyty poliwęglanowe świetnie sprawdzają się jako przegrody ścienne lub dachowe zarówno łukowe jak i proste. Można je stosować do zadaszeń obiektów sportowych, ogrodów zimowych, przy budowie wiat, daszków, świetlików i wielu innych. Dodatkowo są to płyty o wysokiej twardości i stosunkowo niskiej wadze więc coraz częściej znajdują zastosowanie w reklamie (kasetony podświetlane i inne). Aprobata techniczna:AT-15-7110/2010.441498 Multiclear, Light, błysk, poliwęglan,mleczny, 10mm, 2100mm x 7000mm 1 M2 13,40 EUR 58,16 PLN

Poliwęglan komorowy (71)MULTICLEARPłyty poliwęglanowe komorowe. Jest to jeden z popularnych materiałów stosowanych w budownictwie. Dzięki swoim doskonałym właściwościom i parametrom, znajduje coraz więcej zastosowań w nowoczesnych instalacjach zewnętrznych jak i wewnętrznych. Płyty poliwęglanowe świetnie sprawdzają się jako przegrody ścienne lub dachowe zarówno łukowe jak i proste. Można je stosować do zadaszeń obiektów sportowych, ogrodów zimowych, przy budowie wiat, daszków, świetlików i wielu innych. Dodatkowo są to płyty o wysokiej twardości i stosunkowo niskiej wadze więc coraz częściej znajdują zastosowanie w reklamie (kasetony podświetlane i inne). Aprobata techniczna:AT-15-7110/2010.526971 1 M2 11,81 EUR 51,27 PLN

Poliwęglan komorowy (71)MULTICLEARPłyty poliwęglanowe komorowe. Jest to jeden z popularnych materiałów stosowanych w budownictwie. Dzięki swoim doskonałym właściwościom i parametrom, znajduje coraz więcej zastosowań w nowoczesnych instalacjach zewnętrznych jak i wewnętrznych. Płyty poliwęglanowe świetnie sprawdzają się jako przegrody ścienne lub dachowe zarówno łukowe jak i proste. Można je stosować do zadaszeń obiektów sportowych, ogrodów zimowych, przy budowie wiat, daszków, świetlików i wielu innych. Dodatkowo są to płyty o wysokiej twardości i stosunkowo niskiej wadze więc coraz częściej znajdują zastosowanie w reklamie (kasetony podświetlane i inne). Aprobata techniczna:AT-15-7110/2010.526972 1 M2 11,81 EUR 51,27 PLN

Poliwęglan komorowy (71)MULTICLEARPłyty poliwęglanowe komorowe. Jest to jeden z popularnych materiałów stosowanych w budownictwie. Dzięki swoim doskonałym właściwościom i parametrom, znajduje coraz więcej zastosowań w nowoczesnych instalacjach zewnętrznych jak i wewnętrznych. Płyty poliwęglanowe świetnie sprawdzają się jako przegrody ścienne lub dachowe zarówno łukowe jak i proste. Można je stosować do zadaszeń obiektów sportowych, ogrodów zimowych, przy budowie wiat, daszków, świetlików i wielu innych. Dodatkowo są to płyty o wysokiej twardości i stosunkowo niskiej wadze więc coraz częściej znajdują zastosowanie w reklamie (kasetony podświetlane i inne). Aprobata techniczna:AT-15-7110/2010.526973 1 M2 12,15 EUR 52,73 PLN

Poliwęglan komorowy (71)MULTICLEARPłyty poliwęglanowe komorowe. Jest to jeden z popularnych materiałów stosowanych w budownictwie. Dzięki swoim doskonałym właściwościom i parametrom, znajduje coraz więcej zastosowań w nowoczesnych instalacjach zewnętrznych jak i wewnętrznych. Płyty poliwęglanowe świetnie sprawdzają się jako przegrody ścienne lub dachowe zarówno łukowe jak i proste. Można je stosować do zadaszeń obiektów sportowych, ogrodów zimowych, przy budowie wiat, daszków, świetlików i wielu innych. Dodatkowo są to płyty o wysokiej twardości i stosunkowo niskiej wadze więc coraz częściej znajdują zastosowanie w reklamie (kasetony podświetlane i inne). Aprobata techniczna:AT-15-7110/2010.526974 1 M2 12,15 EUR 52,73 PLN

Poliwęglan komorowy (71)MULTICLEARPłyty poliwęglanowe komorowe. Jest to jeden z popularnych materiałów stosowanych w budownictwie. Dzięki swoim doskonałym właściwościom i parametrom, znajduje coraz więcej zastosowań w nowoczesnych instalacjach zewnętrznych jak i wewnętrznych. Płyty poliwęglanowe świetnie sprawdzają się jako przegrody ścienne lub dachowe zarówno łukowe jak i proste. Można je stosować do zadaszeń obiektów sportowych, ogrodów zimowych, przy budowie wiat, daszków, świetlików i wielu innych. Dodatkowo są to płyty o wysokiej twardości i stosunkowo niskiej wadze więc coraz częściej znajdują zastosowanie w reklamie (kasetony podświetlane i inne). Aprobata techniczna:AT-15-7110/2010.526975 1 M2 11,81 EUR 51,27 PLN

Poliwęglan komorowy (71)MULTICLEARPłyty poliwęglanowe komorowe. Jest to jeden z popularnych materiałów stosowanych w budownictwie. Dzięki swoim doskonałym właściwościom i parametrom, znajduje coraz więcej zastosowań w nowoczesnych instalacjach zewnętrznych jak i wewnętrznych. Płyty poliwęglanowe świetnie sprawdzają się jako przegrody ścienne lub dachowe zarówno łukowe jak i proste. Można je stosować do zadaszeń obiektów sportowych, ogrodów zimowych, przy budowie wiat, daszków, świetlików i wielu innych. Dodatkowo są to płyty o wysokiej twardości i stosunkowo niskiej wadze więc coraz częściej znajdują zastosowanie w reklamie (kasetony podświetlane i inne). Aprobata techniczna:AT-15-7110/2010.526976 1 M2 11,81 EUR 51,27 PLN

Poliwęglan komorowy (71)MULTICLEAR BOX

Poliwęglan komorowy (71)MULTICLEAR BOX 520702 Multiclear, Box 1 chamber, błysk,poliwęglan, brązowy, 1500g, 10mm, 2100mm x 6000mm 1 M2 12,15 EUR 52,73 PLN

Poliwęglan komorowy (71)MULTICLEAR BOX 520703 1 M2 12,15 EUR 52,73 PLN

Płyty poliwęglanowe komorowe. Jest to jeden z popularnych materiałów stosowanych w budownictwie. Dzięki swoim doskonałym właściwościom i parametrom, znajduje coraz więcej 
zastosowań w nowoczesnych instalacjach zewnętrznych jak i wewnętrznych. Płyty poliwęglanowe świetnie sprawdzają się jako przegrody ścienne lub dachowe zarówno łukowe jak i 

proste. Można je stosować do zadaszeń obiektów sportowych, ogrodów zimowych, przy budowie wiat, daszków, świetlików i wielu innych. Dodatkowo są to płyty o wysokiej twardości i 
stosunkowo niskiej wadze więc coraz częściej znajdują zastosowanie w reklamie (kasetony podświetlane i inne). Aprobata techniczna:AT-15-7110/2010.

Multiclear, Strong, 6 ścienna, błysk, poliwęglan, bezbarwny, 1500g,10mm, 2100mm x 6000mm, pal. 
50 ark.

Multiclear, Strong, 6 ścienna, błysk, poliwęglan, bezbarwny, 1500g,10mm, 2100mm x 7000mm, pal. 
50 ark.

Multiclear, Strong, 6 ścienna, błysk, poliwęglan, mleczny, 1500g, 10mm, 2100mm x 6000mm, pal. 
50 ark.

Multiclear, Strong, 6 ścienna, błysk, poliwęglan, mleczny, 1500g, 10mm, 2100mm x 7000mm, pal. 
50 ark.
Multiclear, Strong, 6 ścienna, błysk, poliwęglan, bezbarwny, 1500g, 10mm,1250mm x 6000mm, pal. 
50 ark.
Multiclear, Strong, 6 ścienna, błysk, poliwęglan, bezbarwny, 1500g, 10mm,1250mm x 7000mm, pal. 
50 ark.

Multiclear, Box 1 chamber, błysk,poliwęglan, brązowy, 1500g, 10mm, 2100mm x 
7000mm         



o Ceny netto.
o Opłata za zamówienie poniżej 500zł : 50 zł, poniżej 1000zł : 35zł.
o Do zamówienia doliczana będzie opłata dystrybucyjna  w wysokości 1% jego wartości.
o Ceny mogą ulec zmianie. Prosimy o ich potwierdzenie przed zamówieniem.

Strona 15

Poliwęglan komorowy (71)MULTICLEAR BOX 424413 Multiclear, Box 1 chamber, błysk poliwęglan, brązowy, 1700g/m2, 10.000mm 2100mm x 6000mm 1 M2 13,77 EUR 59,76 PLN

Poliwęglan komorowy (71)MULTICLEAR BOX 428765 Multiclear, Box 1 chamber, błysk poliwęglan, brązowy, 1700g/m2, 10.000mm 2100mm x 7000mm 1 M2 13,77 EUR 59,76 PLN

Poliwęglan komorowy (71)POLYCASA SPC

Poliwęglan komorowy (71)POLYCASA SPC 515129 1 M2 20,19 EUR 87,64 PLN

Poliwęglan komorowy (71)POLYCASA SPC 515130 1 M2 20,19 EUR 87,64 PLN

Poliwęglan komorowy (71)POLYCASA SPC 445685 Polycasa, SPC, błysk, poliwęglan, diamond clear, 16mm, 2100mm x 6000mm, pal. 30 ark. 1 M2 20,19 EUR 87,64 PLN

Poliwęglan komorowy (71)POLYCASA SPC 445686 Polycasa, SPC, błysk, poliwęglan, diamond clear, 16mm, 2100mm x 7000mm, pal. 30 ark. 1 M2 20,19 EUR 87,64 PLN

Poliwęglan komorowy (71)POLYCASA SPC 445687 Polycasa, SPC, błysk, poliwęglan,diamond opal 3B, 16mm, 2100mm x 6000mm, pal. 30 ark. 1 M2 20,80 EUR 90,25 PLN

Poliwęglan komorowy (71)POLYCASA SPC 445688 Polycasa, SPC, błysk, poliwęglan, diamond opal 3B, 16mm, 2100mm x 7000mm, pal. 30 ark. 1 M2 20,80 EUR 90,25 PLN

Akcesoria do PC (58)
PROFILE

Akcesoria do PC (58)PROFILE
Wśród akcerosiów do PC posiadamy profile montażowe i wykończeniowe do poliwęglanu komorowego.

Akcesoria do PC (58)PROFILEWśród akcerosiów do PC posiadamy profile montażowe i wykończeniowe do poliwęglanu komorowego.351112 Akcesoria do PC, Profil laczacy, mat,aluminium, A1555 - surowy srebrny, 1mm x 6000mm 1 MB 1,58 EUR 6,86 PLN

Akcesoria do PC (58)PROFILEWśród akcerosiów do PC posiadamy profile montażowe i wykończeniowe do poliwęglanu komorowego.350792 Akcesoria do PC, Profil laczacy, mat,aluminium, A1555 - surowy srebrny, 1mm x 7000mm 1 MB 1,58 EUR 6,86 PLN

Akcesoria do PC (58)PROFILEWśród akcerosiów do PC posiadamy profile montażowe i wykończeniowe do poliwęglanu komorowego.351433 Akcesoria do PC, Profil laczacy - dolny,mat, aluminium, A1556 - surowy srebrny, 1mm x 6000mm 1 MB 3,75 EUR 16,28 PLN

Akcesoria do PC (58)PROFILEWśród akcerosiów do PC posiadamy profile montażowe i wykończeniowe do poliwęglanu komorowego.361228 Akcesoria do PC, Profil zamykajacy - F,mat, aluminium, srebrny, 239g, 6mm, 1mm x 6000mm 1 MB 0,93 EUR 4,03 PLN

Akcesoria do PC (58)PROFILEWśród akcerosiów do PC posiadamy profile montażowe i wykończeniowe do poliwęglanu komorowego.351704 Akcesoria do PC, Profil zamykajacy - F,mat, aluminium, srebrny, 8mm, 1mm x 6000mm 1 MB 0,92 EUR 4,00 PLN

Akcesoria do PC (58)PROFILEWśród akcerosiów do PC posiadamy profile montażowe i wykończeniowe do poliwęglanu komorowego.351686 Akcesoria do PC, Profil zamykajacy - F,mat, aluminium, srebrny, 10mm, 1mm x 6000mm 1 MB 0,94 EUR 4,07 PLN

Akcesoria do PC (58)PROFILEWśród akcerosiów do PC posiadamy profile montażowe i wykończeniowe do poliwęglanu komorowego.351675 Akcesoria do PC, Profil zamykajacy - F,mat, aluminium, srebrny, 16mm, 1mm x 6000mm 1 MB 1,03 EUR 4,46 PLN

Akcesoria do PC (58)PROFILEWśród akcerosiów do PC posiadamy profile montażowe i wykończeniowe do poliwęglanu komorowego.361229 Akcesoria do PC, Profil zamykajacy - F,mat, aluminium, srebrny, 296g, 20mm, 1mm x 6000mm 1 MB 1,32 EUR 5,75 PLN

Akcesoria do PC (58)PROFILEWśród akcerosiów do PC posiadamy profile montażowe i wykończeniowe do poliwęglanu komorowego.356828 Akcesoria do PC, Profil zamykajacy - F,mat, aluminium, srebrny, 25mm, 1mm x 6000mm 1 MB 1,16 EUR 5,03 PLN

Akcesoria do PC (58)PROFILEWśród akcerosiów do PC posiadamy profile montażowe i wykończeniowe do poliwęglanu komorowego.350766 1 SZT 11,19 EUR 48,55 PLN

Akcesoria do PC (58)PROFILEWśród akcerosiów do PC posiadamy profile montażowe i wykończeniowe do poliwęglanu komorowego.350768 1 SZT 13,99 EUR 60,70 PLN

Akcesoria do PC (58)PROFILEWśród akcerosiów do PC posiadamy profile montażowe i wykończeniowe do poliwęglanu komorowego.350770 1 SZT 15,72 EUR 68,22 PLN

Akcesoria do PC (58)PROFILEWśród akcerosiów do PC posiadamy profile montażowe i wykończeniowe do poliwęglanu komorowego.350772 1 SZT 17,23 EUR 74,80 PLN

Akcesoria do PC (58)PROFILEWśród akcerosiów do PC posiadamy profile montażowe i wykończeniowe do poliwęglanu komorowego.350774 1 SZT 24,18 EUR 104,96 PLN

Akcesoria do PC (58)PROFILEWśród akcerosiów do PC posiadamy profile montażowe i wykończeniowe do poliwęglanu komorowego.349911 1 SZT 1,42 EUR 6,16 PLN

Akcesoria do PC (58)PROFILEWśród akcerosiów do PC posiadamy profile montażowe i wykończeniowe do poliwęglanu komorowego.349913 1 SZT 1,50 EUR 6,52 PLN

Akcesoria do PC (58)PROFILEWśród akcerosiów do PC posiadamy profile montażowe i wykończeniowe do poliwęglanu komorowego.349915 1 SZT 1,83 EUR 7,93 PLN

Akcesoria do PC (58)PROFILEWśród akcerosiów do PC posiadamy profile montażowe i wykończeniowe do poliwęglanu komorowego.349917 1 SZT 1,83 EUR 7,93 PLN

Akcesoria do PC (58)PROFILEWśród akcerosiów do PC posiadamy profile montażowe i wykończeniowe do poliwęglanu komorowego.349919 1 SZT 2,15 EUR 9,35 PLN

Akcesoria do PC (58)
TAŚMY, USZCZELKI, PODKŁADKI

Akcesoria do PC (58)TAŚMY, USZCZELKI, PODKŁADKI
Taśmy do oklejania płyt z poliwęglanu komorowego, pełne, paroprzepuszczalne o różnych szerokościach w zależności od grubości płyty. Uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM.

Akcesoria do PC (58)TAŚMY, USZCZELKI, PODKŁADKITaśmy do oklejania płyt z poliwęglanu komorowego, pełne, paroprzepuszczalne o różnych szerokościach w zależności od grubości płyty. Uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM.349897 1 MB 0,17 EUR 0,74 PLN

Akcesoria do PC (58)TAŚMY, USZCZELKI, PODKŁADKITaśmy do oklejania płyt z poliwęglanu komorowego, pełne, paroprzepuszczalne o różnych szerokościach w zależności od grubości płyty. Uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM.349899 1 MB 0,26 EUR 1,11 PLN

Akcesoria do PC (58)TAŚMY, USZCZELKI, PODKŁADKITaśmy do oklejania płyt z poliwęglanu komorowego, pełne, paroprzepuszczalne o różnych szerokościach w zależności od grubości płyty. Uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM.349901 1 MB 0,29 EUR 1,27 PLN

Akcesoria do PC (58)TAŚMY, USZCZELKI, PODKŁADKITaśmy do oklejania płyt z poliwęglanu komorowego, pełne, paroprzepuszczalne o różnych szerokościach w zależności od grubości płyty. Uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM.349903 1 MB 0,52 EUR 2,25 PLN

Akcesoria do PC (58)TAŚMY, USZCZELKI, PODKŁADKITaśmy do oklejania płyt z poliwęglanu komorowego, pełne, paroprzepuszczalne o różnych szerokościach w zależności od grubości płyty. Uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM.349905 1 MB 0,62 EUR 2,70 PLN

Akcesoria do PC (58)TAŚMY, USZCZELKI, PODKŁADKITaśmy do oklejania płyt z poliwęglanu komorowego, pełne, paroprzepuszczalne o różnych szerokościach w zależności od grubości płyty. Uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM.349907 1 MB 0,67 EUR 2,89 PLN

Akcesoria do PC (58)TAŚMY, USZCZELKI, PODKŁADKITaśmy do oklejania płyt z poliwęglanu komorowego, pełne, paroprzepuszczalne o różnych szerokościach w zależności od grubości płyty. Uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM.351834 Akcesoria do PC, Uszczelka dolna, Guma,S228 - czarna, 296g, 60mm x 100 m 1 MB 1,37 EUR 5,94 PLN

Akcesoria do PC (58)TAŚMY, USZCZELKI, PODKŁADKITaśmy do oklejania płyt z poliwęglanu komorowego, pełne, paroprzepuszczalne o różnych szerokościach w zależności od grubości płyty. Uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM.361137 Akcesoria do PC,Uszczelka uniwersalna - L, Guma,S229 - czarna, 15mm x 100 m 1 MB 0,38 EUR 1,65 PLN

Akcesoria do PC (58)TAŚMY, USZCZELKI, PODKŁADKITaśmy do oklejania płyt z poliwęglanu komorowego, pełne, paroprzepuszczalne o różnych szerokościach w zależności od grubości płyty. Uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM.380164 Akcesoria do PC, Uszczelka dolna, Guma,SD-12 czarny, 60mm x 100 m 1 MB 1,30 EUR 5,66 PLN

Akcesoria do PC (58)TAŚMY, USZCZELKI, PODKŁADKITaśmy do oklejania płyt z poliwęglanu komorowego, pełne, paroprzepuszczalne o różnych szerokościach w zależności od grubości płyty. Uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM.457351 Akcesoria do PC, Podkladka grzybkowa syntetyczny, biały, 20mm 52mm x 52mm, torba 10 sztuk 1 SZT 0,53 EUR 2,31 PLN

Akcesoria do PC (58)TAŚMY, USZCZELKI, PODKŁADKITaśmy do oklejania płyt z poliwęglanu komorowego, pełne, paroprzepuszczalne o różnych szerokościach w zależności od grubości płyty. Uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM.457352 Akcesoria do PC, Podkladka grzybkowa syntetyczny, biały, 26mm 52mm x 52mm, torba 10 sztuk 1 SZT 0,53 EUR 2,31 PLN

PCW dachowe + akcesoria (73)
Marvec

PCW dachowe + akcesoria (73)Marvec 514926 1 M2 4,86 EUR 21,09 PLN

Polycasa, SPC, błysk, poliwęglan diamond clear, 2500g/m2, 16mm, 1200mm x 6000mm 
nieryzowane na pal. 30 ark.

Polycasa, SPC, błysk, poliwęglan diamond clear, 2500g/m2, 16mm 1200mm x 7000mm 
nieryzowane na pal. 30 ark.

Akcesoria do PC (58)

Akcesoria do PC, Profil laczacy - H,przeźroczysty, poliwęglan,AC015 - bezbarwny, 4mm, 1mm x 
6000mm

Akcesoria do PC, Profil laczacy - H,przeźroczysty, poliwęglan,AC016 - bezbarwny, 6mm, 1mm x 
6000mm

Akcesoria do PC, Profil laczacy - H,przeźroczysty, poliwęglan,AC017 - bezbarwny, 8mm, 1mm x 
6000mm

Akcesoria do PC, Profil laczacy - H,przeźroczysty, poliwęglan,AC018 - bezbarwny, 10mm, 1mm x 
6000mm

Akcesoria do PC, Profil laczacy - H,przeźroczysty, poliwęglan,AC019 - bezbarwny, 16mm, 1mm x 
6000mm

Akcesoria do PC, Profil zamykajacy,przeźroczysty, poliwęglan,AC005 (U 4mm) - bezbarwny, 1mm x 
2100mm

Akcesoria do PC, Profil zamykajacy,przeźroczysty, poliwęglan,AC006 (U 6mm)- bezbarwny, 1mm x 
2100mm

Akcesoria do PC, Profil zamykajacy,przeźroczysty, poliwęglan,AC007 (U 8mm) - bezbarwny, 1mm x 
2100mm

Akcesoria do PC, Profil zamykajacy,przeźroczysty, poliwęglan,AC008 (U 10mm)- bezbarwny, 1mm x 
2100mm

Akcesoria do PC, Profil zamykajacy,przeźroczysty, poliwęglan,AC009 (U 16mm) - bezbarwny, 1mm x 
2100mm

Akcesoria do PC,tasma pelna uszczelniajaca, mat,włóknina (non-woven), srebrny, 25mm x 50 m, 
trwały

Akcesoria do PC,tasma pelna uszczelniajaca, mat,włóknina (non-woven), srebrny, 38mm x 50 m, 
trwały

Akcesoria do PC,tasma pelna uszczelniajaca, mat,włóknina (non-woven), srebrny, 43mm x 50 m, 
trwały

Akcesoria do PC,tasma filtrujaca uszczelniajac, mat,włóknina (non-woven), srebrny, 25mm x 33 m, 
trwały

Akcesoria do PC,tasma filtrujaca uszczelniajac, mat,włóknina (non-woven), srebrny, 38mm x 33 m, 
trwały

Akcesoria do PC,tasma filtrujaca uszczelniajac, mat,włóknina (non-woven), srebrny, 43mm x 33 m, 
trwały

PCW dachowe + akcesoria (73)

Marvec, CS Premium, transparentny,Trapez 70/18, twarde PVC, BRĄZ, 800mikron, 1090mm x 
2000mm
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o Ceny netto.
o Opłata za zamówienie poniżej 500zł : 50 zł, poniżej 1000zł : 35zł.
o Do zamówienia doliczana będzie opłata dystrybucyjna  w wysokości 1% jego wartości.
o Ceny mogą ulec zmianie. Prosimy o ich potwierdzenie przed zamówieniem.
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PCW dachowe + akcesoria (73)Marvec 514929 1 M2 4,86 EUR 21,09 PLN

PCW dachowe + akcesoria (73)Marvec 514930 1 M2 4,86 EUR 21,09 PLN

PCW dachowe + akcesoria (73)Marvec 514931 1 M2 4,36 EUR 18,91 PLN

PCW dachowe + akcesoria (73)Marvec 514933 1 M2 4,63 EUR 20,08 PLN

PCW dachowe + akcesoria (73)Marvec 514934 1 M2 4,63 EUR 20,08 PLN

PCW dachowe + akcesoria (73)Marvec 514935 1 M2 4,01 EUR 17,42 PLN

PCW dachowe + akcesoria (73)Marvec 515126 Marvec, Akcesoria, AC054 podkładka, inne bezbarwny, 100g, 10mm 10mm x 10mm, torba 10 sztuk 1 SZT 0,14 EUR 0,61 PLN

Kurtyny z tworzyw i akcesoria (86)
Pasy PCV

Kurtyny z tworzyw i akcesoria (86)Pasy PCV

Kurtyny z tworzyw i akcesoria (86)Pasy PCVPasy z miękkiego PCW nadają się idealnie jako funkcjonalne przegrody do hal. Znajdują zastosowanie w magazynach, bramach, śluzach transportowych oraz jako kurtyny chłodniczne ze zwiększoną odpornością na niskie temperatury. Redukują hałas, są elastyczne i wytrzymałe mechanicznie.478759 1 MB 1,69 EUR 7,35 PLN

Kurtyny z tworzyw i akcesoria (86)Pasy PCVPasy z miękkiego PCW nadają się idealnie jako funkcjonalne przegrody do hal. Znajdują zastosowanie w magazynach, bramach, śluzach transportowych oraz jako kurtyny chłodniczne ze zwiększoną odpornością na niskie temperatury. Redukują hałas, są elastyczne i wytrzymałe mechanicznie.478760 1 MB 3,88 EUR 16,84 PLN

Kurtyny z tworzyw i akcesoria (86)Pasy PCVPasy z miękkiego PCW nadają się idealnie jako funkcjonalne przegrody do hal. Znajdują zastosowanie w magazynach, bramach, śluzach transportowych oraz jako kurtyny chłodniczne ze zwiększoną odpornością na niskie temperatury. Redukują hałas, są elastyczne i wytrzymałe mechanicznie.479683 1 MB 6,91 EUR 30,01 PLN

Kurtyny z tworzyw i akcesoria (86)Pasy PCVPasy z miękkiego PCW nadają się idealnie jako funkcjonalne przegrody do hal. Znajdują zastosowanie w magazynach, bramach, śluzach transportowych oraz jako kurtyny chłodniczne ze zwiększoną odpornością na niskie temperatury. Redukują hałas, są elastyczne i wytrzymałe mechanicznie.478761 1 MB 1,95 EUR 8,45 PLN

Kurtyny z tworzyw i akcesoria (86)Pasy PCVPasy z miękkiego PCW nadają się idealnie jako funkcjonalne przegrody do hal. Znajdują zastosowanie w magazynach, bramach, śluzach transportowych oraz jako kurtyny chłodniczne ze zwiększoną odpornością na niskie temperatury. Redukują hałas, są elastyczne i wytrzymałe mechanicznie.478762 1 MB 4,30 EUR 18,67 PLN

Kurtyny z tworzyw i akcesoria (86)Pasy PCVPasy z miękkiego PCW nadają się idealnie jako funkcjonalne przegrody do hal. Znajdują zastosowanie w magazynach, bramach, śluzach transportowych oraz jako kurtyny chłodniczne ze zwiększoną odpornością na niskie temperatury. Redukują hałas, są elastyczne i wytrzymałe mechanicznie.479684 1 MB 7,63 EUR 33,10 PLN

Kurtyny z tworzyw i akcesoria (86)Pasy PCVPasy z miękkiego PCW nadają się idealnie jako funkcjonalne przegrody do hal. Znajdują zastosowanie w magazynach, bramach, śluzach transportowych oraz jako kurtyny chłodniczne ze zwiększoną odpornością na niskie temperatury. Redukują hałas, są elastyczne i wytrzymałe mechanicznie.482514 1 M2 11,22 EUR 48,70 PLN

Kurtyny z tworzyw i akcesoria (86)Pasy PCVPasy z miękkiego PCW nadają się idealnie jako funkcjonalne przegrody do hal. Znajdują zastosowanie w magazynach, bramach, śluzach transportowych oraz jako kurtyny chłodniczne ze zwiększoną odpornością na niskie temperatury. Redukują hałas, są elastyczne i wytrzymałe mechanicznie.482515 1 M2 17,14 EUR 74,40 PLN

Kurtyny z tworzyw i akcesoria (86)Pasy PCVPasy z miękkiego PCW nadają się idealnie jako funkcjonalne przegrody do hal. Znajdują zastosowanie w magazynach, bramach, śluzach transportowych oraz jako kurtyny chłodniczne ze zwiększoną odpornością na niskie temperatury. Redukują hałas, są elastyczne i wytrzymałe mechanicznie.479680 1 MB 18,40 EUR 79,84 PLN

Kurtyny z tworzyw i akcesoria (86)Pasy PCVPasy z miękkiego PCW nadają się idealnie jako funkcjonalne przegrody do hal. Znajdują zastosowanie w magazynach, bramach, śluzach transportowych oraz jako kurtyny chłodniczne ze zwiększoną odpornością na niskie temperatury. Redukują hałas, są elastyczne i wytrzymałe mechanicznie.479681 1 MB 27,72 EUR 120,30 PLN

Kurtyny z tworzyw i akcesoria (86)Pasy PCVPasy z miękkiego PCW nadają się idealnie jako funkcjonalne przegrody do hal. Znajdują zastosowanie w magazynach, bramach, śluzach transportowych oraz jako kurtyny chłodniczne ze zwiększoną odpornością na niskie temperatury. Redukują hałas, są elastyczne i wytrzymałe mechanicznie.479682 1 MB 42,31 EUR 183,63 PLN

Kurtyny z tworzyw i akcesoria (86)Pasy PCVPasy z miękkiego PCW nadają się idealnie jako funkcjonalne przegrody do hal. Znajdują zastosowanie w magazynach, bramach, śluzach transportowych oraz jako kurtyny chłodniczne ze zwiększoną odpornością na niskie temperatury. Redukują hałas, są elastyczne i wytrzymałe mechanicznie.480387 1 MB 46,12 EUR 200,14 PLN

Kurtyny z tworzyw i akcesoria (86)Pasy PCVPasy z miękkiego PCW nadają się idealnie jako funkcjonalne przegrody do hal. Znajdują zastosowanie w magazynach, bramach, śluzach transportowych oraz jako kurtyny chłodniczne ze zwiększoną odpornością na niskie temperatury. Redukują hałas, są elastyczne i wytrzymałe mechanicznie.406904 1 SZT 18,15 EUR 78,75 PLN

Kurtyny z tworzyw i akcesoria (86)Pasy PCVPasy z miękkiego PCW nadają się idealnie jako funkcjonalne przegrody do hal. Znajdują zastosowanie w magazynach, bramach, śluzach transportowych oraz jako kurtyny chłodniczne ze zwiększoną odpornością na niskie temperatury. Redukują hałas, są elastyczne i wytrzymałe mechanicznie.406905 1 SZT 31,45 EUR 136,50 PLN

Kurtyny z tworzyw i akcesoria (86)Pasy PCVPasy z miękkiego PCW nadają się idealnie jako funkcjonalne przegrody do hal. Znajdują zastosowanie w magazynach, bramach, śluzach transportowych oraz jako kurtyny chłodniczne ze zwiększoną odpornością na niskie temperatury. Redukują hałas, są elastyczne i wytrzymałe mechanicznie.406906 Pasy z miekkiego PCV, Akcesoria mocujace,Plytka, stainless steel, Srebrny,50mm x 200mm 1 ZST 2,39 EUR 10,38 PLN

Kurtyny z tworzyw i akcesoria (86)Pasy PCVPasy z miękkiego PCW nadają się idealnie jako funkcjonalne przegrody do hal. Znajdują zastosowanie w magazynach, bramach, śluzach transportowych oraz jako kurtyny chłodniczne ze zwiększoną odpornością na niskie temperatury. Redukują hałas, są elastyczne i wytrzymałe mechanicznie.406907 Pasy z miekkiego PCV, Akcesoria mocujace,Plytka, stainless steel, Srebrny,50mm x 300mm 1 ZST 2,93 EUR 12,70 PLN

Płyty wypełnieniowe (74)

Płyty wypełnieniowe (74)
PŁYTY BIAŁE - PCV

Płyty wypełnieniowe (74)PŁYTY BIAŁE - PCV

Płyty wypełnieniowe (74)PŁYTY BIAŁE - PCVWarstwowa płyta wypełnieniowa do drzwi i okien, zbudowana z rdzenia XPS oraz dwóch płyt okładziny zewnętrznej  (PCW lub HPL renolit). Lekka a zarazem sztywna. Biały kolor okładziny jest naturalnym kolorem PCW, podobnie powierzchnia - półbłyszcząca, naturalna.482480 1 M2 14,32 EUR 62,14 PLN

Płyty wypełnieniowe (74)PŁYTY BIAŁE - PCVWarstwowa płyta wypełnieniowa do drzwi i okien, zbudowana z rdzenia XPS oraz dwóch płyt okładziny zewnętrznej  (PCW lub HPL renolit). Lekka a zarazem sztywna. Biały kolor okładziny jest naturalnym kolorem PCW, podobnie powierzchnia - półbłyszcząca, naturalna.509096 1 M2 20,42 EUR 88,62 PLN

Płyty wypełnieniowe (74)PŁYTY BIAŁE - PCVWarstwowa płyta wypełnieniowa do drzwi i okien, zbudowana z rdzenia XPS oraz dwóch płyt okładziny zewnętrznej  (PCW lub HPL renolit). Lekka a zarazem sztywna. Biały kolor okładziny jest naturalnym kolorem PCW, podobnie powierzchnia - półbłyszcząca, naturalna.509095 1 M2 18,85 EUR 81,82 PLN

Płyty wypełnieniowe (74)PŁYTY BIAŁE - PCVWarstwowa płyta wypełnieniowa do drzwi i okien, zbudowana z rdzenia XPS oraz dwóch płyt okładziny zewnętrznej  (PCW lub HPL renolit). Lekka a zarazem sztywna. Biały kolor okładziny jest naturalnym kolorem PCW, podobnie powierzchnia - półbłyszcząca, naturalna.509099 1 M2 17,84 EUR 77,43 PLN

Płyty wypełnieniowe (74)PŁYTY BIAŁE - PCVWarstwowa płyta wypełnieniowa do drzwi i okien, zbudowana z rdzenia XPS oraz dwóch płyt okładziny zewnętrznej  (PCW lub HPL renolit). Lekka a zarazem sztywna. Biały kolor okładziny jest naturalnym kolorem PCW, podobnie powierzchnia - półbłyszcząca, naturalna.436692 1 M2 20,40 EUR 88,54 PLN

Płyty wypełnieniowe (74)PŁYTY BIAŁE - PCVWarstwowa płyta wypełnieniowa do drzwi i okien, zbudowana z rdzenia XPS oraz dwóch płyt okładziny zewnętrznej  (PCW lub HPL renolit). Lekka a zarazem sztywna. Biały kolor okładziny jest naturalnym kolorem PCW, podobnie powierzchnia - półbłyszcząca, naturalna.436693 1 M2 22,40 EUR 97,22 PLN

Płyty wypełnieniowe (74)PŁYTY BIAŁE - PCVWarstwowa płyta wypełnieniowa do drzwi i okien, zbudowana z rdzenia XPS oraz dwóch płyt okładziny zewnętrznej  (PCW lub HPL renolit). Lekka a zarazem sztywna. Biały kolor okładziny jest naturalnym kolorem PCW, podobnie powierzchnia - półbłyszcząca, naturalna.350905 1 M2 16,84 EUR 73,08 PLN

Płyty wypełnieniowe (74)PŁYTY BIAŁE - PCVWarstwowa płyta wypełnieniowa do drzwi i okien, zbudowana z rdzenia XPS oraz dwóch płyt okładziny zewnętrznej  (PCW lub HPL renolit). Lekka a zarazem sztywna. Biały kolor okładziny jest naturalnym kolorem PCW, podobnie powierzchnia - półbłyszcząca, naturalna.480385 1 M2 12,50 EUR 54,25 PLN

Płyty wypełnieniowe (74)PŁYTY BIAŁE - PCVWarstwowa płyta wypełnieniowa do drzwi i okien, zbudowana z rdzenia XPS oraz dwóch płyt okładziny zewnętrznej  (PCW lub HPL renolit). Lekka a zarazem sztywna. Biały kolor okładziny jest naturalnym kolorem PCW, podobnie powierzchnia - półbłyszcząca, naturalna.480386 1 M2 13,30 EUR 57,72 PLN

Płyty wypełnieniowe (74)
RENOLIT JEDNOSTRONNY

Płyty wypełnieniowe (74)RENOLIT JEDNOSTRONNY

Płyty wypełnieniowe (74)RENOLIT JEDNOSTRONNYWarstwowa płyta wypełnieniowa do drzwi i okien, zbudowana z rdzenia XPS oraz dwóch płyt okładziny zewnętrznej  (PCW lub HPL renolit). Lekka a zarazem sztywna. Biały kolor okładziny jest naturalnym kolorem PCW, podobnie powierzchnia - półbłyszcząca, naturalna.511284 1 M2 54,09 EUR 234,77 PLN

Płyty wypełnieniowe (74)RENOLIT JEDNOSTRONNYWarstwowa płyta wypełnieniowa do drzwi i okien, zbudowana z rdzenia XPS oraz dwóch płyt okładziny zewnętrznej  (PCW lub HPL renolit). Lekka a zarazem sztywna. Biały kolor okładziny jest naturalnym kolorem PCW, podobnie powierzchnia - półbłyszcząca, naturalna.511285 1 M2 54,09 EUR 234,77 PLN

Płyty wypełnieniowe (74)RENOLIT JEDNOSTRONNYWarstwowa płyta wypełnieniowa do drzwi i okien, zbudowana z rdzenia XPS oraz dwóch płyt okładziny zewnętrznej  (PCW lub HPL renolit). Lekka a zarazem sztywna. Biały kolor okładziny jest naturalnym kolorem PCW, podobnie powierzchnia - półbłyszcząca, naturalna.511287 1 M2 54,09 EUR 234,77 PLN

Płyty wypełnieniowe (74)RENOLIT JEDNOSTRONNYWarstwowa płyta wypełnieniowa do drzwi i okien, zbudowana z rdzenia XPS oraz dwóch płyt okładziny zewnętrznej  (PCW lub HPL renolit). Lekka a zarazem sztywna. Biały kolor okładziny jest naturalnym kolorem PCW, podobnie powierzchnia - półbłyszcząca, naturalna.511288 1 M2 54,09 EUR 234,77 PLN

Płyty wypełnieniowe (74)RENOLIT JEDNOSTRONNYWarstwowa płyta wypełnieniowa do drzwi i okien, zbudowana z rdzenia XPS oraz dwóch płyt okładziny zewnętrznej  (PCW lub HPL renolit). Lekka a zarazem sztywna. Biały kolor okładziny jest naturalnym kolorem PCW, podobnie powierzchnia - półbłyszcząca, naturalna.511289 1 M2 54,09 EUR 234,77 PLN

Płyty wypełnieniowe (74)RENOLIT JEDNOSTRONNYWarstwowa płyta wypełnieniowa do drzwi i okien, zbudowana z rdzenia XPS oraz dwóch płyt okładziny zewnętrznej  (PCW lub HPL renolit). Lekka a zarazem sztywna. Biały kolor okładziny jest naturalnym kolorem PCW, podobnie powierzchnia - półbłyszcząca, naturalna.357115 1 M2 62,46 EUR 271,09 PLN

Marvec, CS Premium, transparentny,Trapez 70/18, twarde PVC, BRĄZ, 800mikron, 1090mm x 
2500mm

Marvec, CS Premium, transparentny,Trapez 70/18, twarde PVC, BRĄZ, 800mikron, 1090mm x 
3000mm

Marvec, CS Premium, przezroczysty,Trapez 70/18, twarde PVC, bezbarwny, 800mikron, 1090mm x 
2000mm

Marvec, CS Premium, przezroczysty,Trapez 70/18, twarde PVC, bezbarwny, 800mikron, 1090mm x 
2500mm

Marvec, CS Premium, przezroczysty,Trapez 70/18, twarde PVC, bezbarwny, 800mikron, 1090mm x 
3000mm

Marvec, CS Premium, przezroczysty,Sinus 76/18, twarde PVC, bezbarwny, 800mikron,900mm x 
2000mm

Kurtyny z tworzyw i akcesoria (86)

Pasy z miękkiego PCW nadają się idealnie jako funkcjonalne przegrody do hal. Znajdują zastosowanie w magazynach, bramach, śluzach transportowych oraz jako kurtyny chłodniczne ze 
zwiększoną odpornością na niskie temperatury. Redukują hałas, są elastyczne i wytrzymałe mechanicznie.

Pasy z miękkiego PCW, Standard,transparentny, PVC, Bezbarwny 100, 2mm, 200mm x 50m, krt. 1 
rolka.

Pasy z miękkiego PCW, Standard,transparentny, PVC, Bezbarwny 100, 3mm, 300mm x 50m, krt. 1 
rolka.

Pasy z miękkiego PCW, Standard transparentny, PVC, Bezbarwny 100 , 4mm 400mm x 50m, krt. 1 
rolka.

Pasy z miękkiego PCW, Polar,transparentny, PVC, Transparent 111, 2360g, 2mm, 200mm x 50m, krt. 
1 rolka.

Pasy z miękkiego PCW, Polar,transparentny, PVC, Transparent 111, 3540g, 3mm, 300mm x 50m, krt. 
1 rolka.

Pasy z miękkiego PCW, Polar transparentny, PVC, Transparent 111 4720g, 4mm 400mm x 50m, krt. 1 
rolka.

Pasy z miękkiego PCW, Standard ,transparentny, PVC, Czerwony 141, 2mm, 200mm x 50m, krt. 1 
rolka.

Pasy z miękkiego PCW, Standard ,transparentny, PVC, Czerwony 141, 3mm, 300mm x 50m, krt. 1 
rolka.

Pasy z miękkiego PCW, Standard transparentny, PVC, Bezbarwny 100 , 2mm 1500mm x 20m karton 1 
rolka.

Pasy z miękkiego PCW, Standard transparentny, PVC, Bezbarwny 100 , 3mm 1500mm x 20m karton 1 
rolka.

Pasy z miękkiego PCW, Standard transparentny, PVC, Bezbarwny 100 , 4mm 1500mm x 20m karton 1 
rolka

Pasy z miękkiego PCW, Standard transparentny, PVC, Bezbarwny 100 , 5mm 1500mm x 20m karton 1 
rolka.

Pasy z miekkiego PCV, Akcesoria mocujace,Listwa, stainless steel, Srebrny, 25mm x 1312mm, karton 
1 sztuka

Pasy z miekkiego PCV, Akcesoria mocujace,Listwa, stainless steel, Srebrny, 25mm x 2500mm, karton 
1 sztuka

Warstwowa płyta wypełnieniowa do drzwi i okien, zbudowana z rdzenia XPS oraz dwóch płyt okładziny zewnętrznej  (PCW lub HPL renolit). Lekka a zarazem sztywna. Biały kolor okładziny 
jest naturalnym kolorem PCW, podobnie powierzchnia - półbłyszcząca, naturalna.

Thermo-Space, PCW 1mm, spieniony, półmat XPS, PVC/XPS/PVC, biały,  10mm 2030mm x 3050mm, 
pal. 50 sztu

Thermo-Space, PCW 1.3mm, laminowany błysk, XPS, PVC/XPS/PVC, Biały VE 5555g, 24mm 
1000mm x 2000mm

Thermo-Space, PCW 1.3mm, laminowany błysk, XPS, PVC/XPS/PVC, Biały VE 5555g, 24mm 
2000mm x 3000mm

Thermo-Space, PCW 1.3mm, laminowany błysk, XPS, PVC/XPS/PVC, Biały VE 5110g, 24mm 
1500mm x 3000mm

Thermo-Space, SL 1.3mm, laminowany,błysk, XPS, XPS, biały 9016, 5040g, 24mm, 1500mm x 
3000mm, pal. 45 sztuk

Thermo-Space, SL 1.5mm, laminowany błysk, XPS, XPS, biały 9016, 5110g 24mm, 1500mm x 
3000mm, pal. 45 sztuk

Thermo-Space, HSK, laminowany, półbłysk,XPS, XPS, fioletowy, 700g, 20mm, 1000mm x 3000mm, 
pal. 50 sztuk

Thermo-Space, HSK, spieniony, półbłysk XPS, XPS, fioletowy, 770g, 22 mm 1000mm x 3000mm, pal. 
90 sztuk

Thermo-Space, HSK, spieniony, półbłysk XPS, XPS, fioletowy, 840g, 24 mm 1000mm x 3000mm, pal. 
80 sztuk

Warstwowa płyta wypełnieniowa do drzwi i okien, zbudowana z rdzenia XPS oraz dwóch płyt okładziny zewnętrznej  (PCW lub HPL renolit). Lekka a zarazem sztywna. Biały kolor okładziny 
jest naturalnym kolorem PCW, podobnie powierzchnia - półbłyszcząca, naturalna.

Thermo-Space, HPL, kolor z 1 strony,laminowany, półmat, HPL 1,7mm,HPL/XPS/HPL, 2052.089 - 
ciemny dąb, 6873g, 24mm,900mm x 2150mm, pal. 50 sztuk

Thermo-Space, HPL, kolor z 1 strony,laminowany, półmat, HPL 1,7mm,HPL/XPS/HPL, 2065.021 - 
mahoń sapeli, 6873g, 24mm,900mm x 2150mm, pal. 50 sztuk

Thermo-Space, HPL, kolor z 1 strony,laminowany, półmat, HPL 1,7mm,HPL/XPS/HPL, 2178.001 - 
złoty dąb, 6873g, 24mm,900mm x 2150mm, pal. 50 sztuk

Thermo-Space, HPL, kolor z 1 strony,laminowany, półmat, HPL 1,7mm,HPL/XPS/HPL, 2178.007 - 
orzech, 6873g, 24mm,900mm x 2150mm, pal. 50 sztuk

Thermo-Space, HPL, kolor z 1 strony,laminowany, półmat, HPL 1,7mm,HPL/XPS/HPL, 7016.05 - 
szary antracyt, 6873g, 24mm,900mm x 2150mm, pal. 50 sztuk

Thermo-Space, HPL, kolor z 1 strony,laminowany, półmat, XPS, HPL/XPS/HPL, 2178.001 - złoty dąb, 
7128g, 24mm, 1150mm x 3050mm, pal. 50 sztuk
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o Ceny netto.
o Opłata za zamówienie poniżej 500zł : 50 zł, poniżej 1000zł : 35zł.
o Do zamówienia doliczana będzie opłata dystrybucyjna  w wysokości 1% jego wartości.
o Ceny mogą ulec zmianie. Prosimy o ich potwierdzenie przed zamówieniem.

Strona 17

Płyty wypełnieniowe (74)RENOLIT JEDNOSTRONNYWarstwowa płyta wypełnieniowa do drzwi i okien, zbudowana z rdzenia XPS oraz dwóch płyt okładziny zewnętrznej  (PCW lub HPL renolit). Lekka a zarazem sztywna. Biały kolor okładziny jest naturalnym kolorem PCW, podobnie powierzchnia - półbłyszcząca, naturalna.376976 1 M2 62,46 EUR 271,09 PLN

Płyty wypełnieniowe (74)RENOLIT JEDNOSTRONNYWarstwowa płyta wypełnieniowa do drzwi i okien, zbudowana z rdzenia XPS oraz dwóch płyt okładziny zewnętrznej  (PCW lub HPL renolit). Lekka a zarazem sztywna. Biały kolor okładziny jest naturalnym kolorem PCW, podobnie powierzchnia - półbłyszcząca, naturalna.376975 1 M2 62,46 EUR 271,09 PLN

Płyty wypełnieniowe (74)
RENOLIT OBUSTRONNY

Płyty wypełnieniowe (74)RENOLIT OBUSTRONNY

Płyty wypełnieniowe (74)RENOLIT OBUSTRONNYWarstwowa płyta wypełnieniowa do drzwi i okien, zbudowana z rdzenia XPS oraz dwóch płyt okładziny zewnętrznej  (PCW lub HPL renolit). Lekka a zarazem sztywna. Biały kolor okładziny jest naturalnym kolorem PCW, podobnie powierzchnia - półbłyszcząca, naturalna.511290 1 M2 65,97 EUR 286,33 PLN

Płyty wypełnieniowe (74)RENOLIT OBUSTRONNYWarstwowa płyta wypełnieniowa do drzwi i okien, zbudowana z rdzenia XPS oraz dwóch płyt okładziny zewnętrznej  (PCW lub HPL renolit). Lekka a zarazem sztywna. Biały kolor okładziny jest naturalnym kolorem PCW, podobnie powierzchnia - półbłyszcząca, naturalna.511291 1 M2 65,97 EUR 286,33 PLN

Płyty wypełnieniowe (74)RENOLIT OBUSTRONNYWarstwowa płyta wypełnieniowa do drzwi i okien, zbudowana z rdzenia XPS oraz dwóch płyt okładziny zewnętrznej  (PCW lub HPL renolit). Lekka a zarazem sztywna. Biały kolor okładziny jest naturalnym kolorem PCW, podobnie powierzchnia - półbłyszcząca, naturalna.511292 1 M2 65,97 EUR 286,33 PLN

Płyty wypełnieniowe (74)RENOLIT OBUSTRONNYWarstwowa płyta wypełnieniowa do drzwi i okien, zbudowana z rdzenia XPS oraz dwóch płyt okładziny zewnętrznej  (PCW lub HPL renolit). Lekka a zarazem sztywna. Biały kolor okładziny jest naturalnym kolorem PCW, podobnie powierzchnia - półbłyszcząca, naturalna.511293 1 M2 65,97 EUR 286,33 PLN

Płyty wypełnieniowe (74)RENOLIT OBUSTRONNYWarstwowa płyta wypełnieniowa do drzwi i okien, zbudowana z rdzenia XPS oraz dwóch płyt okładziny zewnętrznej  (PCW lub HPL renolit). Lekka a zarazem sztywna. Biały kolor okładziny jest naturalnym kolorem PCW, podobnie powierzchnia - półbłyszcząca, naturalna.511294 1 M2 65,97 EUR 286,33 PLN

Płyty wypełnieniowe (74)RENOLIT OBUSTRONNYWarstwowa płyta wypełnieniowa do drzwi i okien, zbudowana z rdzenia XPS oraz dwóch płyt okładziny zewnętrznej  (PCW lub HPL renolit). Lekka a zarazem sztywna. Biały kolor okładziny jest naturalnym kolorem PCW, podobnie powierzchnia - półbłyszcząca, naturalna.511295 1 M2 65,97 EUR 286,33 PLN

Płyty wypełnieniowe (74)RENOLIT OBUSTRONNYWarstwowa płyta wypełnieniowa do drzwi i okien, zbudowana z rdzenia XPS oraz dwóch płyt okładziny zewnętrznej  (PCW lub HPL renolit). Lekka a zarazem sztywna. Biały kolor okładziny jest naturalnym kolorem PCW, podobnie powierzchnia - półbłyszcząca, naturalna.376980 1 M2 81,05 EUR 351,77 PLN

Płyty wypełnieniowe (74)RENOLIT OBUSTRONNYWarstwowa płyta wypełnieniowa do drzwi i okien, zbudowana z rdzenia XPS oraz dwóch płyt okładziny zewnętrznej  (PCW lub HPL renolit). Lekka a zarazem sztywna. Biały kolor okładziny jest naturalnym kolorem PCW, podobnie powierzchnia - półbłyszcząca, naturalna.376982 1 M2 81,05 EUR 351,77 PLN

Płyty wypełnieniowe (74)RENOLIT OBUSTRONNYWarstwowa płyta wypełnieniowa do drzwi i okien, zbudowana z rdzenia XPS oraz dwóch płyt okładziny zewnętrznej  (PCW lub HPL renolit). Lekka a zarazem sztywna. Biały kolor okładziny jest naturalnym kolorem PCW, podobnie powierzchnia - półbłyszcząca, naturalna.376983 1 M2 81,05 EUR 351,77 PLN

Laminaty HPL (83)
Laminaty HPL (83) 453854 1 M2 30,93 EUR 134,24 PLN

Laminaty HPL (83) 464074 1 M2 30,86 EUR 133,92 PLN

Laminaty HPL (83) 453855 1 M2 30,94 EUR 134,29 PLN

Laminaty HPL (83) 453853 1 M2 30,93 EUR 134,24 PLN

Laminaty HPL (83) 453856 1 M2 30,94 EUR 134,26 PLN

Laminaty HPL (83) 512961 1 M2 35,91 EUR 155,85 PLN

Laminaty HPL (83) 512963 1 M2 35,91 EUR 155,85 PLN

Laminaty HPL (83) 526527 1 M2 34,22 EUR 148,51 PLN

Laminaty HPL (83) 526529 1 M2 34,53 EUR 149,86 PLN

Laminaty HPL (83) 526531 1 M2 34,53 EUR 149,86 PLN

Laminaty HPL (83) 389441 1 M2 44,03 EUR 191,09 PLN

Laminaty HPL (83) 389442 1 M2 44,33 EUR 192,41 PLN

Laminaty HPL (83) 526528 1 M2 50,27 EUR 218,19 PLN

Laminaty HPL (83) 526530 1 M2 50,58 EUR 219,54 PLN

Laminaty HPL (83) 392463 1 M2 43,49 EUR 188,74 PLN

Laminaty HPL (83) 526532 1 M2 50,58 EUR 219,54 PLN

Laminaty HPL (83) 512962 1 M2 35,91 EUR 155,85 PLN

Laminaty HPL (83) 512964 1 M2 36,61 EUR 158,87 PLN

Laminaty HPL (83) 521757 1 M2 21,37 EUR 92,75 PLN

Laminaty HPL (83) 521758 1 M2 39,98 EUR 173,53 PLN

Laminaty HPL (83) 521755 1 M2 21,20 EUR 92,01 PLN

Laminaty HPL (83) 521756 1 M2 39,78 EUR 172,66 PLN

Płyty HDPE (84)
POLYSTONE PLAY-TEC

Płyty HDPE (84)POLYSTONE PLAY-TEC

Płyty HDPE (84)POLYSTONE PLAY-TECPłyty polietylenowe (PE 300) dwustronnie moletowane, stabilizowane na UV, jedno- i trójwarstwowe. Posiadają mały ciężar właściwy i są wodoodporne. Tworzywa łatwe w obróbce za pomocą narzędzi stosowanych do obróbki drewna. Znajdują zastosowanie min. na placach zabaw oraz na wyposażenie sanitariatów i szatni basenowych. Produkt posiada certyfikat TÜV.397516 1 M2 48,53 EUR 210,64 PLN

Płyty HDPE (84)POLYSTONE PLAY-TECPłyty polietylenowe (PE 300) dwustronnie moletowane, stabilizowane na UV, jedno- i trójwarstwowe. Posiadają mały ciężar właściwy i są wodoodporne. Tworzywa łatwe w obróbce za pomocą narzędzi stosowanych do obróbki drewna. Znajdują zastosowanie min. na placach zabaw oraz na wyposażenie sanitariatów i szatni basenowych. Produkt posiada certyfikat TÜV.397517 1 M2 48,53 EUR 210,64 PLN

Płyty HDPE (84)POLYSTONE PLAY-TECPłyty polietylenowe (PE 300) dwustronnie moletowane, stabilizowane na UV, jedno- i trójwarstwowe. Posiadają mały ciężar właściwy i są wodoodporne. Tworzywa łatwe w obróbce za pomocą narzędzi stosowanych do obróbki drewna. Znajdują zastosowanie min. na placach zabaw oraz na wyposażenie sanitariatów i szatni basenowych. Produkt posiada certyfikat TÜV.397518 1 M2 48,53 EUR 210,64 PLN

Płyty HDPE (84)POLYSTONE PLAY-TECPłyty polietylenowe (PE 300) dwustronnie moletowane, stabilizowane na UV, jedno- i trójwarstwowe. Posiadają mały ciężar właściwy i są wodoodporne. Tworzywa łatwe w obróbce za pomocą narzędzi stosowanych do obróbki drewna. Znajdują zastosowanie min. na placach zabaw oraz na wyposażenie sanitariatów i szatni basenowych. Produkt posiada certyfikat TÜV.473611 1 M2 52,96 EUR 229,85 PLN

Płyty HDPE (84)POLYSTONE PLAY-TECPłyty polietylenowe (PE 300) dwustronnie moletowane, stabilizowane na UV, jedno- i trójwarstwowe. Posiadają mały ciężar właściwy i są wodoodporne. Tworzywa łatwe w obróbce za pomocą narzędzi stosowanych do obróbki drewna. Znajdują zastosowanie min. na placach zabaw oraz na wyposażenie sanitariatów i szatni basenowych. Produkt posiada certyfikat TÜV.392456 1 M2 57,32 EUR 248,79 PLN

Płyty HDPE (84)POLYSTONE PLAY-TECPłyty polietylenowe (PE 300) dwustronnie moletowane, stabilizowane na UV, jedno- i trójwarstwowe. Posiadają mały ciężar właściwy i są wodoodporne. Tworzywa łatwe w obróbce za pomocą narzędzi stosowanych do obróbki drewna. Znajdują zastosowanie min. na placach zabaw oraz na wyposażenie sanitariatów i szatni basenowych. Produkt posiada certyfikat TÜV.392457 1 M2 57,32 EUR 248,79 PLN

Płyty HDPE (84)POLYSTONE PLAY-TECPłyty polietylenowe (PE 300) dwustronnie moletowane, stabilizowane na UV, jedno- i trójwarstwowe. Posiadają mały ciężar właściwy i są wodoodporne. Tworzywa łatwe w obróbce za pomocą narzędzi stosowanych do obróbki drewna. Znajdują zastosowanie min. na placach zabaw oraz na wyposażenie sanitariatów i szatni basenowych. Produkt posiada certyfikat TÜV.392458 1 M2 57,32 EUR 248,79 PLN

Thermo-Space, HPL, kolor z 1 strony,laminowany, półmat, XPS, HPL/XPS/HPL, 2178.007 - orzech, 
6873g, 24mm, 1150mm x 3050mm, pal. 40 sztuk

Thermo-Space, HPL, kolor z 1 strony,laminowany, półmat, XPS, HPL/XPS/HPL, 2065.021 - mahoń 
sapeli, 6873g, 24mm, 1150mm x 3050mm, pal. 40 sztuk

Warstwowa płyta wypełnieniowa do drzwi i okien, zbudowana z rdzenia XPS oraz dwóch płyt okładziny zewnętrznej  (PCW lub HPL renolit). Lekka a zarazem sztywna. Biały kolor okładziny 
jest naturalnym kolorem PCW, podobnie powierzchnia - półbłyszcząca, naturalna.

Thermo-Space, HPL kolor z 2 stron,laminowany, półmat, HPL 1,7mm,HPL/XPS/HPL, 2052.089 - 
ciemny dąb, 6873g, 24mm,900mm x 2150mm, pal. 50 sztuk

Thermo-Space, HPL kolor z 2 stron,laminowany, półmat, HPL 1,7mm,HPL/XPS/HPL, 2065.021 - 
mahoń sapeli, 6873g, 24mm,900mm x 2150mm, pal. 50 sztuk

Thermo-Space, HPL kolor z 2 stron,laminowany, półmat, HPL 1,7mm,HPL/XPS/HPL, 2097.013 - 
mahoń, 6873g, 24mm,900mm x 2150mm, pal. 50 sztuk

Thermo-Space, HPL kolor z 2 stron,laminowany, półmat, HPL 1,7mm,HPL/XPS/HPL, 2178.001 - złoty 
dąb, 6873g, 24mm,900mm x 2150mm, pal. 50 sztuk

Thermo-Space, HPL kolor z 2 stron,laminowany, półmat, HPL 1,7mm,HPL/XPS/HPL, 2178.007 - 
orzech, 6873g, 24mm,900mm x 2150mm, pal. 50 sztuk

Thermo-Space, HPL kolor z 2 stron,laminowany, półmat, HPL 1,7mm,HPL/XPS/HPL, 7016.05 - szary 
antracyt, 6873g, 24mm,900mm x 2150mm, pal. 50 sztuk

Thermo-Space, HPL kolor z 2 stron,laminowany, półmat, XPS, HPL/XPS/HPL, 2052.089 - ciemny dąb, 
6873g, 24mm, 1150mm x 3050mm, pal. 40 sztuk

Thermo-Space, HPL kolor z 2 stron,laminowany, półmat, XPS, HPL/XPS/HPL, 2178.001 - złoty dąb, 
6873g, 24mm, 1150mm x 3050mm, pal. 40 sztuk

Thermo-Space, HPL kolor z 2 stron,laminowany, półmat, XPS, HPL/XPS/HPL, 2178.007 - orzech, 
6873g, 24mm, 1150mm x 3050mm, pal. 40 sztuk

Krono, compakt, laminowany BS skórka pomarańczy, brązowy rdzeń, HPL U-125 Blue, 8400g, 6mm 
1300mm x 3050mm, pal. 32 sztuk

Krono, compakt, laminowany,BS skórka pomarańczy, brązowy rdzeń, HPL,U-132 pomaranczowy, 
8400g, 6mm, 1300mm x 3050mm, pal. 32 sztuk

Krono, compakt, laminowany BS skórka pomarańczy, brązowy rdzeń, HPL U-149 Czerwony, 8400g, 
6mm 1300mm x 3050mm, pal. 32 sztuk

Krono, compakt, laminowany BS skórka pomarańczy, brązowy rdzeń, HPL U-131 žólty, 8400g, 6mm 
1300mm x 3050mm, pal. 32 sztuk

Krono, compakt, laminowany BS skórka pomarańczy, brązowy rdzeń, HPL U-9561 zieleń atlantyku, 
8400g 6mm 1300mm x 3050mm, pal. 32 sztuk

Krono, compakt, laminowany,BS skórka pomarańczy, brązowy rdzeń, CGF,HPL, U-125 niebieski, 
11200g, 8mm, 2040mm x 2800mm

Krono, compakt, laminowany,BS skórka pomarańczy, brązowy rdzeń, CGF,HPL, U-149 czerwony, 
11200g, 8mm, 2040mm x 2800mm

Krono, compakt, laminowany,BS skórka pomarańczy, brązowy rdzeń, CGS,HPL, U-106 biały, 11200g, 
8mm, 2040mm x 2800mm

Krono, compakt, laminowany,BS skórka pomarańczy, brązowy rdzeń, CGS,HPL, U-112 jasny szary, 
11200g, 8mm, 2040mm x 2800mm

Krono, compakt, laminowany,BS skórka pomarańczy, brązowy rdzeń, CGS,HPL, U-515 beż, 11200g, 
8mm, 2040mm x 2800mm

Krono, compakt, laminowany,BS skórka pomarańczy, brązowy rdzeń, CGS,HPL, U-106 biały, 14000g, 
10mm, 2040mm x 2800mm, pal. 30 sztuk

Krono, compakt, laminowany,BS skórka pomarańczy, brązowy rdzeń, CGS,HPL, U-112 jasny szary, 
14000g, 10mm, 2040mm x 2800mm, pal. 30 sztuk

Krono, compakt, laminowany BS skórka pomarańczy, brązowy rdzeń, CGS HPL, U-106 biały, 16800g, 
12mm 2040mm x 2800mm

Krono, compakt, laminowany BS skórka pomarańczy, brązowy rdzeń, CGS HPL, U-112 jasny szary, 
16800g 12mm 2040mm x 2800mm

Krono, compakt, laminowany BS skórka pomarańczy, brązowy rdzeń, CGS HPL, U-515 beż, 14000g, 
10mm 2040mm x 2800mm

Krono, compakt, laminowany BS skórka pomarańczy, brązowy rdzeń, CGS HPL, U-515 beż, 16800g, 
12mm 2040mm x 2800mm

Krono, compakt, laminowany,BS skórka pomarańczy, brązowy rdzeń, CGF,HPL, U-131 żółty, 11200g, 
8mm, 2040mm x 2800mm

Krono, compakt, laminowany,BS skórka pomarańczy, brązowy rdzeń, CGF,HPL, U-9561 zieleń 
atlantyku, 11200g,8mm, 2040mm x 2800mm

Laminat techniczny, laminowany SN structure, HPL, teak czarne pasy 1120g, 0.800mm 1320mm x 
3050mm, pal. 50 sztuk

Laminat techniczny, laminowany SN structure, HPL, teak czarne pasy 7000g, 5mm 1300mm x 
3050mm, pal. 32 sztuk

Laminat techniczny, laminowany SN structure, HPL, teak białe pasy 1120g, 0.800mm 1320mm x 
3050mm, pal. 50 sztuk

Laminat techniczny, laminowany SN structure, HPL, teak białe pasy 7000g, 5mm 1300mm x 
3050mm, pal. 32 sztuk

Płyty HDPE (84)

Płyty polietylenowe (PE 300) dwustronnie moletowane, stabilizowane na UV, jedno- i trójwarstwowe. Posiadają mały ciężar właściwy i są wodoodporne. Tworzywa łatwe w obróbce za 
pomocą narzędzi stosowanych do obróbki drewna. Znajdują zastosowanie min. na placach zabaw oraz na wyposażenie sanitariatów i szatni basenowych. Produkt posiada certyfikat TÜV.

Polystone, Play-Tec,skórka pomarańczy 2-str., UV-odporny,polietylen, 5017 niebieski, 12446g, 
12.700mm, 1220mm x 2440mm, pal. 35 sztuk

Polystone, Play-Tec,skórka pomarańczy 2-str., UV-odporny,polietylen, 1032 żółty, 12446g, 
12.700mm, 1220mm x 2440mm, pal. 35 sztuk

Polystone, Play-Tec,skórka pomarańczy 2-str., UV-odporny,polietylen, 3013 czerwony, 12446g, 
12.700mm, 1220mm x 2440mm, pal. 35 sztuk

Polystone, Play-Tec,skórka pomarańczy 2-str., UV-odporny, polietylen, 375C jasnozielony, 12319g, 
12.7mm, 1220mm x 2440mm, p

Polystone, Play-Tec,skórka pomarańczy 2-str., UV-odporny,polietylen, 5017 niebieski, 14700g, 
15mm, 1220mm x 2440mm, pal. 25 sztuk

Polystone, Play-Tec,skórka pomarańczy 2-str., UV-odporny,polietylen, 1032 żółty, 14700g, 15mm, 
1220mm x 2440mm, pal. 25 sztuk

Polystone, Play-Tec,skórka pomarańczy 2-str., UV-odporny,polietylen, 3013 czerwony, 14700g, 
15mm, 1220mm x 2440mm, pal. 25 sztuk
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o Ceny netto.
o Opłata za zamówienie poniżej 500zł : 50 zł, poniżej 1000zł : 35zł.
o Do zamówienia doliczana będzie opłata dystrybucyjna  w wysokości 1% jego wartości.
o Ceny mogą ulec zmianie. Prosimy o ich potwierdzenie przed zamówieniem.

Strona 18

Płyty HDPE (84)POLYSTONE PLAY-TECPłyty polietylenowe (PE 300) dwustronnie moletowane, stabilizowane na UV, jedno- i trójwarstwowe. Posiadają mały ciężar właściwy i są wodoodporne. Tworzywa łatwe w obróbce za pomocą narzędzi stosowanych do obróbki drewna. Znajdują zastosowanie min. na placach zabaw oraz na wyposażenie sanitariatów i szatni basenowych. Produkt posiada certyfikat TÜV.444621 1 M2 62,55 EUR 271,48 PLN

Płyty HDPE (84)POLYSTONE PLAY-TECPłyty polietylenowe (PE 300) dwustronnie moletowane, stabilizowane na UV, jedno- i trójwarstwowe. Posiadają mały ciężar właściwy i są wodoodporne. Tworzywa łatwe w obróbce za pomocą narzędzi stosowanych do obróbki drewna. Znajdują zastosowanie min. na placach zabaw oraz na wyposażenie sanitariatów i szatni basenowych. Produkt posiada certyfikat TÜV.388615 1 M2 73,35 EUR 318,34 PLN

Płyty HDPE (84)POLYSTONE PLAY-TECPłyty polietylenowe (PE 300) dwustronnie moletowane, stabilizowane na UV, jedno- i trójwarstwowe. Posiadają mały ciężar właściwy i są wodoodporne. Tworzywa łatwe w obróbce za pomocą narzędzi stosowanych do obróbki drewna. Znajdują zastosowanie min. na placach zabaw oraz na wyposażenie sanitariatów i szatni basenowych. Produkt posiada certyfikat TÜV.388618 1 M2 73,35 EUR 318,34 PLN

Płyty HDPE (84)POLYSTONE PLAY-TECPłyty polietylenowe (PE 300) dwustronnie moletowane, stabilizowane na UV, jedno- i trójwarstwowe. Posiadają mały ciężar właściwy i są wodoodporne. Tworzywa łatwe w obróbce za pomocą narzędzi stosowanych do obróbki drewna. Znajdują zastosowanie min. na placach zabaw oraz na wyposażenie sanitariatów i szatni basenowych. Produkt posiada certyfikat TÜV.388620 1 M2 73,35 EUR 318,34 PLN

Płyty HDPE (84)POLYSTONE PLAY-TECPłyty polietylenowe (PE 300) dwustronnie moletowane, stabilizowane na UV, jedno- i trójwarstwowe. Posiadają mały ciężar właściwy i są wodoodporne. Tworzywa łatwe w obróbce za pomocą narzędzi stosowanych do obróbki drewna. Znajdują zastosowanie min. na placach zabaw oraz na wyposażenie sanitariatów i szatni basenowych. Produkt posiada certyfikat TÜV.444627 1 M2 79,23 EUR 343,87 PLN

Płyty HDPE (84)POLYSTONE PLAY-TECPłyty polietylenowe (PE 300) dwustronnie moletowane, stabilizowane na UV, jedno- i trójwarstwowe. Posiadają mały ciężar właściwy i są wodoodporne. Tworzywa łatwe w obróbce za pomocą narzędzi stosowanych do obróbki drewna. Znajdują zastosowanie min. na placach zabaw oraz na wyposażenie sanitariatów i szatni basenowych. Produkt posiada certyfikat TÜV.392462 1 M2 52,42 EUR 227,48 PLN

Płyty HDPE (84)POLYSTONE PLAY-TECPłyty polietylenowe (PE 300) dwustronnie moletowane, stabilizowane na UV, jedno- i trójwarstwowe. Posiadają mały ciężar właściwy i są wodoodporne. Tworzywa łatwe w obróbce za pomocą narzędzi stosowanych do obróbki drewna. Znajdują zastosowanie min. na placach zabaw oraz na wyposażenie sanitariatów i szatni basenowych. Produkt posiada certyfikat TÜV.392461 1 M2 52,42 EUR 227,48 PLN

Płyty HDPE (84)POLYSTONE PLAY-TECPłyty polietylenowe (PE 300) dwustronnie moletowane, stabilizowane na UV, jedno- i trójwarstwowe. Posiadają mały ciężar właściwy i są wodoodporne. Tworzywa łatwe w obróbce za pomocą narzędzi stosowanych do obróbki drewna. Znajdują zastosowanie min. na placach zabaw oraz na wyposażenie sanitariatów i szatni basenowych. Produkt posiada certyfikat TÜV.392460 1 M2 61,91 EUR 268,69 PLN

Płyty HDPE (84)POLYSTONE PLAY-TECPłyty polietylenowe (PE 300) dwustronnie moletowane, stabilizowane na UV, jedno- i trójwarstwowe. Posiadają mały ciężar właściwy i są wodoodporne. Tworzywa łatwe w obróbce za pomocą narzędzi stosowanych do obróbki drewna. Znajdują zastosowanie min. na placach zabaw oraz na wyposażenie sanitariatów i szatni basenowych. Produkt posiada certyfikat TÜV.394467 1 M2 61,91 EUR 268,69 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)
FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWE

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWE
Folie krótkookresowe do druku 

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWEFolie krótkookresowe do druku 
PRINTVINYL 29P/829P BP

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWEFolie krótkookresowe do druku PRINTVINYL 29P/829P BP

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWEFolie krótkookresowe do druku PRINTVINYL 29P/829P BPFolie krótkookresowe PCW, monomerowe o grubości 100 mikronów do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, lateksowych jak i UV. Trwałość materiału niezadrukowanego  - do 2 lat. Producent MACtac. . Powleczone klejem przezroczystym, trwałym akrylowym na bazie wody. Przeznaczone na podłoża płaskie  lub lekko zakrzywione. Powierzchnia folii dobrze przyjmuje druk, dając jednolite krycie i ostre kontury prac.  Materiał uniwersalny. Zalecany laminat – Printcover490022 1 M2 1,37 EUR 5,95 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWEFolie krótkookresowe do druku PRINTVINYL 29P/829P BPFolie krótkookresowe PCW, monomerowe o grubości 100 mikronów do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, lateksowych jak i UV. Trwałość materiału niezadrukowanego  - do 2 lat. Producent MACtac. . Powleczone klejem przezroczystym, trwałym akrylowym na bazie wody. Przeznaczone na podłoża płaskie  lub lekko zakrzywione. Powierzchnia folii dobrze przyjmuje druk, dając jednolite krycie i ostre kontury prac.  Materiał uniwersalny. Zalecany laminat – Printcover490023 1 M2 1,37 EUR 5,95 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWEFolie krótkookresowe do druku PRINTVINYL 29P/829P BPFolie krótkookresowe PCW, monomerowe o grubości 100 mikronów do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, lateksowych jak i UV. Trwałość materiału niezadrukowanego  - do 2 lat. Producent MACtac. . Powleczone klejem przezroczystym, trwałym akrylowym na bazie wody. Przeznaczone na podłoża płaskie  lub lekko zakrzywione. Powierzchnia folii dobrze przyjmuje druk, dając jednolite krycie i ostre kontury prac.  Materiał uniwersalny. Zalecany laminat – Printcover490024 1 M2 1,37 EUR 5,95 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWEFolie krótkookresowe do druku 
PRINTVINYL 828P/828P BP

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWEFolie krótkookresowe do druku PRINTVINYL 828P/828P BP

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWEFolie krótkookresowe do druku PRINTVINYL 828P/828P BPFolie krótkookresowe PCW, monomerowe o grubości 100 mikronów do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, lateksowych jak i UV. Trwałość materiału niezadrukowanego  - do 2 lat. Producent MACtac. . Powleczone klejem przezroczystym, trwałym akrylowym na bazie wody. Przeznaczone na podłoża płaskie  lub lekko zakrzywione. Powierzchnia folii dobrze przyjmuje druk, dając jednolite krycie i ostre kontury prac.  Materiał uniwersalny. Zalecany laminat – Printcover490025 1 M2 1,40 EUR 6,09 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWEFolie krótkookresowe do druku PRINTVINYL 828P/828P BPFolie krótkookresowe PCW, monomerowe o grubości 100 mikronów do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, lateksowych jak i UV. Trwałość materiału niezadrukowanego  - do 2 lat. Producent MACtac. . Powleczone klejem przezroczystym, trwałym akrylowym na bazie wody. Przeznaczone na podłoża płaskie  lub lekko zakrzywione. Powierzchnia folii dobrze przyjmuje druk, dając jednolite krycie i ostre kontury prac.  Materiał uniwersalny. Zalecany laminat – Printcover490026 1 M2 1,40 EUR 6,09 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWEFolie krótkookresowe do druku PRINTVINYL 828P/828P BPFolie krótkookresowe PCW, monomerowe o grubości 100 mikronów do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, lateksowych jak i UV. Trwałość materiału niezadrukowanego  - do 2 lat. Producent MACtac. . Powleczone klejem przezroczystym, trwałym akrylowym na bazie wody. Przeznaczone na podłoża płaskie  lub lekko zakrzywione. Powierzchnia folii dobrze przyjmuje druk, dając jednolite krycie i ostre kontury prac.  Materiał uniwersalny. Zalecany laminat – Printcover490027 1 M2 1,40 EUR 6,09 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWEFolie krótkookresowe do druku 
PRINTVINYL 899R/899R BP

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWEFolie krótkookresowe do druku PRINTVINYL 899R/899R BP

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWEFolie krótkookresowe do druku PRINTVINYL 899R/899R BPFolie krótkookresowe PCW, monomerowe o grubości 100 mikronów do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, lateksowych jak i UV. Trwałość materiału niezadrukowanego  - do 2 lat. Producent MACtac. . Powleczone klejem przezroczystym, usuwalnym akrylowym na bazie wody. Przeznaczone na podłoża płaskie lub lekko zakrzywione. Powierzchnia folii dobrze przyjmuje druk, dając jednolite krycie i ostre kontury prac.  Materiał uniwersalny. Zalecany laminat – Printcover490028 1 M2 1,40 EUR 6,09 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWEFolie krótkookresowe do druku PRINTVINYL 899R/899R BPFolie krótkookresowe PCW, monomerowe o grubości 100 mikronów do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, lateksowych jak i UV. Trwałość materiału niezadrukowanego  - do 2 lat. Producent MACtac. . Powleczone klejem przezroczystym, usuwalnym akrylowym na bazie wody. Przeznaczone na podłoża płaskie lub lekko zakrzywione. Powierzchnia folii dobrze przyjmuje druk, dając jednolite krycie i ostre kontury prac.  Materiał uniwersalny. Zalecany laminat – Printcover490029 1 M2 1,40 EUR 6,09 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWEFolie krótkookresowe do druku 
IMAGIN JT 5829 P

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWEFolie krótkookresowe do druku IMAGIN JT 5829 P

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWEFolie krótkookresowe do druku IMAGIN JT 5829 PFolie krótkookresowe PCW , monomerowe o grubości 95 mikronów do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, lateksowych jak i UV. Trwałość materiału niezadrukowanego do 4 lat. Producent MACtac. Powleczona  klejem szarym, trwałym  akrylowym na bazie rozpuszczalników. Powierzchnia folii bardzo dobrze przyjmuje druk, dając jednolite krycie i ostre kontury prac. Przeznaczone na podłoża płaskie i lekko zakrzywione. Materiał uniwersalny. Zalecany laminat - LF 3899, LF 3898.310509 1 M2 2,27 EUR 9,85 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWEFolie krótkookresowe do druku 
Coala 1D 80 Gloss P

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWEFolie krótkookresowe do druku Coala 1D 80 Gloss P

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWEFolie krótkookresowe do druku Coala 1D 80 Gloss PFolie krótkookresowe PCW, monomerowe o grubości 80 mikronów do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych,lateksowych jak i UV. Trwałość materiału niezadrukowanego - od 3 do 5 lat. Powleczone klejem przezroczystym,trwałym akrylowym na bazie wody. Przeznaczone na podłoża płaskie lub lekko zakrzywione. Powierzchnia folii dobrze przyjmuje druk, dając jednolite krycie i ostre kontury prac. Materiał uniwersalny. Zalecany laminat – Coala 1D Lam.470748 1 M2 1,34 EUR 5,81 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWEFolie krótkookresowe do druku Coala 1D 80 Gloss PFolie krótkookresowe PCW, monomerowe o grubości 80 mikronów do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych,lateksowych jak i UV. Trwałość materiału niezadrukowanego - od 3 do 5 lat. Powleczone klejem przezroczystym,trwałym akrylowym na bazie wody. Przeznaczone na podłoża płaskie lub lekko zakrzywione. Powierzchnia folii dobrze przyjmuje druk, dając jednolite krycie i ostre kontury prac. Materiał uniwersalny. Zalecany laminat – Coala 1D Lam.470749 1 M2 1,34 EUR 5,81 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWEFolie krótkookresowe do druku Coala 1D 80 Gloss PFolie krótkookresowe PCW, monomerowe o grubości 80 mikronów do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych,lateksowych jak i UV. Trwałość materiału niezadrukowanego - od 3 do 5 lat. Powleczone klejem przezroczystym,trwałym akrylowym na bazie wody. Przeznaczone na podłoża płaskie lub lekko zakrzywione. Powierzchnia folii dobrze przyjmuje druk, dając jednolite krycie i ostre kontury prac. Materiał uniwersalny. Zalecany laminat – Coala 1D Lam.470750 1 M2 1,34 EUR 5,81 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWEFolie krótkookresowe do druku 
Coala 1D 80 Matt P

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWEFolie krótkookresowe do druku Coala 1D 80 Matt P

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWEFolie krótkookresowe do druku Coala 1D 80 Matt PFolie krótkookresowe PCW, monomerowe o grubości 80 mikronów do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych,lateksowych jak i UV. Trwałość materiału niezadrukowanego - od 3 do 5 lat. Powleczone klejem przezroczystym, trwałym akrylowym na bazie wody. Przeznaczone na podłoża płaskie lub lekko zakrzywione. Powierzchnia folii dobrze przyjmuje druk, dając jednolite krycie i ostre kontury prac. Materiał uniwersalny. Zalecany laminat – Coala 1D Lam.470757 1 M2 1,36 EUR 5,89 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWEFolie krótkookresowe do druku Coala 1D 80 Matt PFolie krótkookresowe PCW, monomerowe o grubości 80 mikronów do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych,lateksowych jak i UV. Trwałość materiału niezadrukowanego - od 3 do 5 lat. Powleczone klejem przezroczystym, trwałym akrylowym na bazie wody. Przeznaczone na podłoża płaskie lub lekko zakrzywione. Powierzchnia folii dobrze przyjmuje druk, dając jednolite krycie i ostre kontury prac. Materiał uniwersalny. Zalecany laminat – Coala 1D Lam.470758 1 M2 1,36 EUR 5,89 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWEFolie krótkookresowe do druku Coala 1D 80 Matt PFolie krótkookresowe PCW, monomerowe o grubości 80 mikronów do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych,lateksowych jak i UV. Trwałość materiału niezadrukowanego - od 3 do 5 lat. Powleczone klejem przezroczystym, trwałym akrylowym na bazie wody. Przeznaczone na podłoża płaskie lub lekko zakrzywione. Powierzchnia folii dobrze przyjmuje druk, dając jednolite krycie i ostre kontury prac. Materiał uniwersalny. Zalecany laminat – Coala 1D Lam.470759 1 M2 1,36 EUR 5,89 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWEFolie krótkookresowe do druku 
Coala 1D 80 Gloss PG

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWEFolie krótkookresowe do druku Coala 1D 80 Gloss PG

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWEFolie krótkookresowe do druku Coala 1D 80 Gloss PGFolie krótkookresowe PCW, monomerowe o grubości 80 mikronów do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych,lateksowych jak i UV. Trwałość materiału niezadrukowanego - od 3 do 5 lat. Powleczone klejem szarym, trwałym akrylowym na bazie wody. Przeznaczone na podłoża płaskie lub lekko zakrzywione. Powierzchnia folii dobrze przyjmuje druk, dając jednolite krycie i ostre kontury prac. Materiał uniwersalny. Zalecany laminat – Coala 1D Lam.470751 1 M2 1,39 EUR 6,04 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWEFolie krótkookresowe do druku Coala 1D 80 Gloss PGFolie krótkookresowe PCW, monomerowe o grubości 80 mikronów do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych,lateksowych jak i UV. Trwałość materiału niezadrukowanego - od 3 do 5 lat. Powleczone klejem szarym, trwałym akrylowym na bazie wody. Przeznaczone na podłoża płaskie lub lekko zakrzywione. Powierzchnia folii dobrze przyjmuje druk, dając jednolite krycie i ostre kontury prac. Materiał uniwersalny. Zalecany laminat – Coala 1D Lam.470752 1 M2 1,39 EUR 6,04 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWEFolie krótkookresowe do druku Coala 1D 80 Gloss PGFolie krótkookresowe PCW, monomerowe o grubości 80 mikronów do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych,lateksowych jak i UV. Trwałość materiału niezadrukowanego - od 3 do 5 lat. Powleczone klejem szarym, trwałym akrylowym na bazie wody. Przeznaczone na podłoża płaskie lub lekko zakrzywione. Powierzchnia folii dobrze przyjmuje druk, dając jednolite krycie i ostre kontury prac. Materiał uniwersalny. Zalecany laminat – Coala 1D Lam.470753 1 M2 1,39 EUR 6,04 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWEFolie krótkookresowe do druku 
Coala 1D 80 Matt PG

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWEFolie krótkookresowe do druku Coala 1D 80 Matt PG

Polystone, Play-Tec, skórka pomarańczy 2-str., UV-odporny, polietylen, 375C jasnozielony, 14550g, 
15mm, 1220mm x 2440mm, pal. 35 sztuk

Polystone, Play-Tec,skórka pomarańczy 2-str., UV-odporny,polietylen, 5017 niebieski, 18620g, 
19mm, 1220mm x 2440mm, pal. 20 sztuk

Polystone, Play-Tec,skórka pomarańczy 2-str., UV-odporny, polietylen, 1032 żółty, 18430g, 19mm, 
1220mm x 2440mm, pal. 20 sztuk

Polystone, Play-Tec,skórka pomarańczy 2-str., UV-odporny,polietylen, 3013 czerwony, 18620g, 
19mm, 1220mm x 2440mm, pal. 20 sztuk

Polystone, Play-Tec skórka pomarańczy 2-str., UV-odporny polietylen, 375C Jasnozielony, 18430g 
19mm 1220mm x 2440mm, pal. 20 sztuk

Polystone, Play-Tec,skórka pomarańczy 2-str., UV-odporny,polietylen, 
10015niebieski/żółty/niebieski, 12446g, 12.700mm, 1220mm x 2440mm, pal. 30 sztuk

Polystone, Play-Tec,skórka pomarańczy 2-str., UV-odporny,polietylen, 10011 
czerwony/żółty/czerwony, 12319g, 12.7mm, 1220mm x 2440mm, pal. 30 sztuk

Polystone, Play-Tec skórka pomarańczy 2-str., UV-odporny polietylen 10015niebieski/żółty/niebieski 
14550g, 15mm 1220mm x 2440mm, pal. 25 sztuk

Polystone, Play-Tec,skórka pomarańczy 2-str., UV-odporny, polietylen, 10011 
czerwony/żółty/czerwony, 14550g, 15mm, 1220mm x 2440mm, pal. 25 sztuk

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)

Folie krótkookresowe PCW, monomerowe o grubości 100 mikronów do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, lateksowych jak i UV. Trwałość materiału niezadrukowanego  
- do 2 lat. Producent MACtac. . Powleczone klejem przezroczystym, trwałym akrylowym na bazie wody. Przeznaczone na podłoża płaskie  lub lekko zakrzywione. Powierzchnia folii dobrze 

przyjmuje druk, dając jednolite krycie i ostre kontury prac.  Materiał uniwersalny. Zalecany laminat – Printcover
MACtac IMAGin, PrintVinyl, 829 P BP,błysk, biały, trwały klej akrylowy, PVC, 100 mikron, 1050mm x 
50m, karton 1 rolka

MACtac IMAGin, PrintVinyl, 829 P BP,błysk, biały, trwały klej akrylowy, PVC, 100 mikron, 1370mm x 
50m, karton 1 rolka

MACtac IMAGin, PrintVinyl, 829 P BP,błysk, biały, trwały klej akrylowy, PVC, 100 mikron, 1620mm x 
50m, karton 1 rolka

Folie krótkookresowe PCW, monomerowe o grubości 100 mikronów do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, lateksowych jak i UV. Trwałość materiału niezadrukowanego  
- do 2 lat. Producent MACtac. . Powleczone klejem przezroczystym, trwałym akrylowym na bazie wody. Przeznaczone na podłoża płaskie  lub lekko zakrzywione. Powierzchnia folii dobrze 

przyjmuje druk, dając jednolite krycie i ostre kontury prac.  Materiał uniwersalny. Zalecany laminat – Printcover
MACtac IMAGin, PrintVinyl, 828 P BP, mat,biały, trwały klej akrylowy, PVC, 100 mikron, 1050mm x 
50m, karton 1 rolka

MACtac IMAGin, PrintVinyl, 828 P BP, mat,biały, trwały klej akrylowy, PVC, 100 mikron, 1370mm x 
50m, karton 1 rolka

MACtac IMAGin, PrintVinyl, 828 P BP, mat,biały, trwały klej akrylowy, PVC, 100 mikron, 1620mm x 
50m, karton 1 rolka

Folie krótkookresowe PCW, monomerowe o grubości 100 mikronów do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, lateksowych jak i UV. Trwałość materiału niezadrukowanego  
- do 2 lat. Producent MACtac. . Powleczone klejem przezroczystym, usuwalnym akrylowym na bazie wody. Przeznaczone na podłoża płaskie lub lekko zakrzywione. Powierzchnia folii 

dobrze przyjmuje druk, dając jednolite krycie i ostre kontury prac.  Materiał uniwersalny. Zalecany laminat – Printcover
MACtac IMAGin, PrintVinyl, 899 R BP,błysk, transparentny,usuwalny klej akrylowy, PVC, 100 mikron, 
1050mm x 50m, karton 1 rolka

MACtac IMAGin, PrintVinyl, 899 R BP,błysk, transparentny,usuwalny klej akrylowy, PVC, 100 mikron, 
1370mm x 50m, karton 1 rolka

Folie krótkookresowe PCW , monomerowe o grubości 95 mikronów do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, lateksowych jak i UV. Trwałość materiału niezadrukowanego 
do 4 lat. Producent MACtac. Powleczona  klejem szarym, trwałym  akrylowym na bazie rozpuszczalników. Powierzchnia folii bardzo dobrze przyjmuje druk, dając jednolite krycie i ostre 

kontury prac. Przeznaczone na podłoża płaskie i lekko zakrzywione. Materiał uniwersalny. Zalecany laminat - LF 3899, LF 3898.
MACtac IMAGin, JT 5000 solwentowe,5829 P, błysk, biały, BF permanent grey,PVC, 117g, 0.090 mm, 
1370mm x 50 m, krt. 1 rolka.

Folie krótkookresowe PCW, monomerowe o grubości 80 mikronów do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych,lateksowych jak i UV. Trwałość materiału niezadrukowanego - 
od 3 do 5 lat. Powleczone klejem przezroczystym,trwałym akrylowym na bazie wody. Przeznaczone na podłoża płaskie lub lekko zakrzywione. Powierzchnia folii dobrze przyjmuje druk, 

dając jednolite krycie i ostre kontury prac. Materiał uniwersalny. Zalecany laminat – Coala 1D Lam.
Coala, 1D 80 Gloss  P, błysk Solvent / Latex /UV, biały trwaly klej akrylowy clear Monomeric PVC, 165g, 
80 mikron 1050mm x 50m, krt. 1 rolka.

Coala, 1D 80 Gloss  P, błysk,Solvent / Latex /UV, biały,trwaly klej akrylowy clear,Monomeric PVC, 
165g, 80 mikron, 1372mm x 50m, krt. 1 rolka.

Coala, 1D 80 Gloss  P, błysk Solvent / Latex /UV, biały trwaly klej akrylowy clear Monomeric PVC, 165g, 
80 mikron 1524mm x 50m, krt. 1 rolka.

Folie krótkookresowe PCW, monomerowe o grubości 80 mikronów do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych,lateksowych jak i UV. Trwałość materiału niezadrukowanego - 
od 3 do 5 lat. Powleczone klejem przezroczystym, trwałym akrylowym na bazie wody. Przeznaczone na podłoża płaskie lub lekko zakrzywione. Powierzchnia folii dobrze przyjmuje druk, 

dając jednolite krycie i ostre kontury prac. Materiał uniwersalny. Zalecany laminat – Coala 1D Lam.
Coala, 1D 80 Matt  P, mat Solvent / Latex /UV, biały trwaly klej akrylowy clear Monomeric PVC, 165g, 
80 mikron 1050mm x 50m Średnica roli: 762mm  , krt. 1 rolka. 

Coala, 1D 80 Matt  P, mat,Solvent / Latex /UV, biały,trwaly klej akrylowy clear,Monomeric PVC, 165g, 
80 mikron, 1372mm x 50m, krt. 1 rolka.

Coala, 1D 80 Matt  P, mat Solvent / Latex /UV, biały trwaly klej akrylowy clear  Monomeric PVC, 165g, 
80 mikron 1524mm x 50m, krt. 1 rolka.

Folie krótkookresowe PCW, monomerowe o grubości 80 mikronów do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych,lateksowych jak i UV. Trwałość materiału niezadrukowanego - 
od 3 do 5 lat. Powleczone klejem szarym, trwałym akrylowym na bazie wody. Przeznaczone na podłoża płaskie lub lekko zakrzywione. Powierzchnia folii dobrze przyjmuje druk, dając 

jednolite krycie i ostre kontury prac. Materiał uniwersalny. Zalecany laminat – Coala 1D Lam.
Coala, 1D 80 Gloss  PG, błysk Solvent / Latex /UV, biały trwały klej akrylowy szary Monomeric PVC, 
165g, 80 mikron 1050mm x 50m, krt. 1 rolka. 

Coala, 1D 80 Gloss  PG, błysk Solvent / Latex /UV, biały trwały klej akrylowy szary Monomeric PVC, 
165g, 80 mikron 1372mm x 50m, krt. 1 rolka.

Coala, 1D 80 Gloss  PG, błysk,Solvent / Latex /UV, biały,trwały klej akrylowy szary,Monomeric PVC, 
165g, 80 mikron, 1524mm x 50m, krt. 1 rolka.

Folie krótkookresowe PCW, monomerowe o grubości 80 mikronów do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, lateksowych jak i UV. Trwałość materiału niezadrukowanego - 
od 3 do 5 lat. Powleczone klejem szarym, trwały akrylowym na bazie wody. Przeznaczone na podłoża płaskie lub lekko zakrzywione. Powierzchnia folii dobrze przyjmuje druk, dając 

jednolite krycie i ostre kontury prac. Materiał uniwersalny. Zalecany laminat – Coala 1D Lam.
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o Ceny netto.
o Opłata za zamówienie poniżej 500zł : 50 zł, poniżej 1000zł : 35zł.
o Do zamówienia doliczana będzie opłata dystrybucyjna  w wysokości 1% jego wartości.
o Ceny mogą ulec zmianie. Prosimy o ich potwierdzenie przed zamówieniem.

Strona 19

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWEFolie krótkookresowe do druku Coala 1D 80 Matt PGFolie krótkookresowe PCW, monomerowe o grubości 80 mikronów do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, lateksowych jak i UV. Trwałość materiału niezadrukowanego - od 3 do 5 lat. Powleczone klejem szarym, trwały akrylowym na bazie wody. Przeznaczone na podłoża płaskie lub lekko zakrzywione. Powierzchnia folii dobrze przyjmuje druk, dając jednolite krycie i ostre kontury prac. Materiał uniwersalny. Zalecany laminat – Coala 1D Lam.470760 1 M2 1,41 EUR 6,11 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWEFolie krótkookresowe do druku Coala 1D 80 Matt PGFolie krótkookresowe PCW, monomerowe o grubości 80 mikronów do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, lateksowych jak i UV. Trwałość materiału niezadrukowanego - od 3 do 5 lat. Powleczone klejem szarym, trwały akrylowym na bazie wody. Przeznaczone na podłoża płaskie lub lekko zakrzywione. Powierzchnia folii dobrze przyjmuje druk, dając jednolite krycie i ostre kontury prac. Materiał uniwersalny. Zalecany laminat – Coala 1D Lam.470761 1 M2 1,41 EUR 6,11 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWEFolie krótkookresowe do druku Coala 1D 80 Matt PGFolie krótkookresowe PCW, monomerowe o grubości 80 mikronów do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, lateksowych jak i UV. Trwałość materiału niezadrukowanego - od 3 do 5 lat. Powleczone klejem szarym, trwały akrylowym na bazie wody. Przeznaczone na podłoża płaskie lub lekko zakrzywione. Powierzchnia folii dobrze przyjmuje druk, dając jednolite krycie i ostre kontury prac. Materiał uniwersalny. Zalecany laminat – Coala 1D Lam.470762 1 M2 1,41 EUR 6,11 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWEFolie krótkookresowe do druku 
Coala 1D 80 Gloss RG

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWEFolie krótkookresowe do druku Coala 1D 80 Gloss RG

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWEFolie krótkookresowe do druku Coala 1D 80 Gloss RGFolie krótkookresowe PCW, monomerowe o grubości 80 mikronów do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, lateksowych jak i UV. Trwałość materiału niezadrukowanego - od 3 do 5 lat. Powleczone klejem szarym, usuwalnym akrylowym na bazie wody. Przeznaczone na podłoża płaskie lub lekko zakrzywione. Powierzchnia folii dobrze przyjmuje druk, dając jednolite krycie i ostre kontury prac. Materiał uniwersalny. Zalecany laminat – Coala 1D Lam.470754 1 M2 1,42 EUR 6,18 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWEFolie krótkookresowe do druku Coala 1D 80 Gloss RGFolie krótkookresowe PCW, monomerowe o grubości 80 mikronów do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, lateksowych jak i UV. Trwałość materiału niezadrukowanego - od 3 do 5 lat. Powleczone klejem szarym, usuwalnym akrylowym na bazie wody. Przeznaczone na podłoża płaskie lub lekko zakrzywione. Powierzchnia folii dobrze przyjmuje druk, dając jednolite krycie i ostre kontury prac. Materiał uniwersalny. Zalecany laminat – Coala 1D Lam.470755 1 M2 1,42 EUR 6,18 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWEFolie krótkookresowe do druku Coala 1D 80 Gloss RGFolie krótkookresowe PCW, monomerowe o grubości 80 mikronów do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, lateksowych jak i UV. Trwałość materiału niezadrukowanego - od 3 do 5 lat. Powleczone klejem szarym, usuwalnym akrylowym na bazie wody. Przeznaczone na podłoża płaskie lub lekko zakrzywione. Powierzchnia folii dobrze przyjmuje druk, dając jednolite krycie i ostre kontury prac. Materiał uniwersalny. Zalecany laminat – Coala 1D Lam.470756 1 M2 1,42 EUR 6,18 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWEFolie krótkookresowe do druku 
Coala 1D 80 Matt RG

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWEFolie krótkookresowe do druku Coala 1D 80 Matt RG

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWEFolie krótkookresowe do druku Coala 1D 80 Matt RGFolie krótkookresowe PCW, monomerowe o grubości 80 mikronów do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, lateksowych jak i UV. Trwałość materiału niezadrukowanego - od 3 do 5 lat. Powleczone klejem szarym, usuwalnym akrylowym na bazie wody. Przeznaczone na podłoża płaskie lub lekko zakrzywione. Powierzchnia folii dobrze przyjmuje druk, dając jednolite krycie i ostre kontury prac. Materiał uniwersalny. Zalecany laminat – Coala 1D Lam.470763 1 M2 1,44 EUR 6,25 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWEFolie krótkookresowe do druku Coala 1D 80 Matt RGFolie krótkookresowe PCW, monomerowe o grubości 80 mikronów do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, lateksowych jak i UV. Trwałość materiału niezadrukowanego - od 3 do 5 lat. Powleczone klejem szarym, usuwalnym akrylowym na bazie wody. Przeznaczone na podłoża płaskie lub lekko zakrzywione. Powierzchnia folii dobrze przyjmuje druk, dając jednolite krycie i ostre kontury prac. Materiał uniwersalny. Zalecany laminat – Coala 1D Lam.470764 1 M2 1,44 EUR 6,25 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWEFolie krótkookresowe do druku Coala 1D 80 Matt RGFolie krótkookresowe PCW, monomerowe o grubości 80 mikronów do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, lateksowych jak i UV. Trwałość materiału niezadrukowanego - od 3 do 5 lat. Powleczone klejem szarym, usuwalnym akrylowym na bazie wody. Przeznaczone na podłoża płaskie lub lekko zakrzywione. Powierzchnia folii dobrze przyjmuje druk, dając jednolite krycie i ostre kontury prac. Materiał uniwersalny. Zalecany laminat – Coala 1D Lam.470765 1 M2 1,44 EUR 6,25 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWEFolie krótkookresowe do druku 
Coala 1D 100 Gloss P

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWEFolie krótkookresowe do druku Coala 1D 100 Gloss P

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWEFolie krótkookresowe do druku Coala 1D 100 Gloss PFolie krótkookresowe PCW, monomerowe o grubości 100 mikronów do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, lateksowych jak i UV. Trwałość materiału niezadrukowanego  - 3 do 5 lat. Powleczone klejem przezroczystym, trwałym akrylowym na bazie wody. Przeznaczone na podłoża płaskie lub lekko zakrzywione. Powierzchnia folii dobrze przyjmuje druk, dając jednolite krycie i ostre kontury prac.  Materiał uniwersalny. Zalecany laminat – Coala 1D Lam470730 1 M2 1,41 EUR 6,10 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWEFolie krótkookresowe do druku Coala 1D 100 Gloss PFolie krótkookresowe PCW, monomerowe o grubości 100 mikronów do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, lateksowych jak i UV. Trwałość materiału niezadrukowanego  - 3 do 5 lat. Powleczone klejem przezroczystym, trwałym akrylowym na bazie wody. Przeznaczone na podłoża płaskie lub lekko zakrzywione. Powierzchnia folii dobrze przyjmuje druk, dając jednolite krycie i ostre kontury prac.  Materiał uniwersalny. Zalecany laminat – Coala 1D Lam470731 1 M2 1,41 EUR 6,10 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWEFolie krótkookresowe do druku Coala 1D 100 Gloss PFolie krótkookresowe PCW, monomerowe o grubości 100 mikronów do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, lateksowych jak i UV. Trwałość materiału niezadrukowanego  - 3 do 5 lat. Powleczone klejem przezroczystym, trwałym akrylowym na bazie wody. Przeznaczone na podłoża płaskie lub lekko zakrzywione. Powierzchnia folii dobrze przyjmuje druk, dając jednolite krycie i ostre kontury prac.  Materiał uniwersalny. Zalecany laminat – Coala 1D Lam470732 1 M2 1,41 EUR 6,10 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWEFolie krótkookresowe do druku Coala 1D 100 Gloss PFolie krótkookresowe PCW, monomerowe o grubości 100 mikronów do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, lateksowych jak i UV. Trwałość materiału niezadrukowanego  - 3 do 5 lat. Powleczone klejem przezroczystym, trwałym akrylowym na bazie wody. Przeznaczone na podłoża płaskie lub lekko zakrzywione. Powierzchnia folii dobrze przyjmuje druk, dając jednolite krycie i ostre kontury prac.  Materiał uniwersalny. Zalecany laminat – Coala 1D Lam475441 1 M2 1,41 EUR 6,10 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWEFolie krótkookresowe do druku 
Coala 1D 100 Matt P

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWEFolie krótkookresowe do druku Coala 1D 100 Matt P

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWEFolie krótkookresowe do druku Coala 1D 100 Matt PFolie krótkookresowe PCW, monomerowe o grubości 100 mikronów do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, lateksowych jak i UV. Trwałość materiału niezadrukowanego  - 3 do 5 lat. Powleczone klejem przezroczystym, trwałym akrylowym na bazie wody. Przeznaczone na podłoża płaskie lub lekko zakrzywione. Powierzchnia folii dobrze przyjmuje druk, dając jednolite krycie i ostre kontury prac.  Materiał uniwersalny. Zalecany laminat – Coala 1D Lam470739 1 M2 1,42 EUR 6,17 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWEFolie krótkookresowe do druku Coala 1D 100 Matt PFolie krótkookresowe PCW, monomerowe o grubości 100 mikronów do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, lateksowych jak i UV. Trwałość materiału niezadrukowanego  - 3 do 5 lat. Powleczone klejem przezroczystym, trwałym akrylowym na bazie wody. Przeznaczone na podłoża płaskie lub lekko zakrzywione. Powierzchnia folii dobrze przyjmuje druk, dając jednolite krycie i ostre kontury prac.  Materiał uniwersalny. Zalecany laminat – Coala 1D Lam470740 1 M2 1,42 EUR 6,17 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWEFolie krótkookresowe do druku Coala 1D 100 Matt PFolie krótkookresowe PCW, monomerowe o grubości 100 mikronów do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, lateksowych jak i UV. Trwałość materiału niezadrukowanego  - 3 do 5 lat. Powleczone klejem przezroczystym, trwałym akrylowym na bazie wody. Przeznaczone na podłoża płaskie lub lekko zakrzywione. Powierzchnia folii dobrze przyjmuje druk, dając jednolite krycie i ostre kontury prac.  Materiał uniwersalny. Zalecany laminat – Coala 1D Lam470741 1 M2 1,42 EUR 6,17 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWEFolie krótkookresowe do druku Coala 1D 100 Matt PFolie krótkookresowe PCW, monomerowe o grubości 100 mikronów do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, lateksowych jak i UV. Trwałość materiału niezadrukowanego  - 3 do 5 lat. Powleczone klejem przezroczystym, trwałym akrylowym na bazie wody. Przeznaczone na podłoża płaskie lub lekko zakrzywione. Powierzchnia folii dobrze przyjmuje druk, dając jednolite krycie i ostre kontury prac.  Materiał uniwersalny. Zalecany laminat – Coala 1D Lam500772 1 M2 1,42 EUR 6,17 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWEFolie krótkookresowe do druku 
Coala 1D 100 Gloss PG

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWEFolie krótkookresowe do druku Coala 1D 100 Gloss PG

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWEFolie krótkookresowe do druku Coala 1D 100 Gloss PGFolie krótkookresowe PCW, monomerowe o grubości 100 mikronów do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, lateksowych jak i UV. Trwałość materiału niezadrukowanego  - 3 do 5 lat. Powleczone klejem szarym, trwałym akrylowym na bazie wody. Przeznaczone na podłoża płaskie lub lekko zakrzywione. Powierzchnia folii dobrze przyjmuje druk, dając jednolite krycie i ostre kontury prac.  Materiał uniwersalny. Zalecany laminat – Coala 1D Lam470733 1 M2 1,47 EUR 6,40 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWEFolie krótkookresowe do druku Coala 1D 100 Gloss PGFolie krótkookresowe PCW, monomerowe o grubości 100 mikronów do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, lateksowych jak i UV. Trwałość materiału niezadrukowanego  - 3 do 5 lat. Powleczone klejem szarym, trwałym akrylowym na bazie wody. Przeznaczone na podłoża płaskie lub lekko zakrzywione. Powierzchnia folii dobrze przyjmuje druk, dając jednolite krycie i ostre kontury prac.  Materiał uniwersalny. Zalecany laminat – Coala 1D Lam470734 1 M2 1,47 EUR 6,40 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWEFolie krótkookresowe do druku 
Symbio Vinyl Economy

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWEFolie krótkookresowe do druku Symbio Vinyl Economy

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWEFolie krótkookresowe do druku Symbio Vinyl EconomyFolie krótkookresowe PCW, monomerowe o grubości 100 mikronów do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, lateksowych jak i UV. Trwałość materiału niezadrukowanego do 1 roku. Powleczone klejem przezroczystym, trwałym, akrylowym, solwentowym. Dostępne wykończenia: biała mat i biała błysk. Powierzchnia folii dobrze przyjmuje druk. Przeznaczone na podłoża płaskie. Materiał uniwersalny. Zalecane laminat - laminaty monomerowe.470120 Symbio Vinyl, ECONOMY, błysk, biały półtrwały, PVC, 104g, 0.100 mm 1060mm x 50m , krt. 1 rolka. 1 M2 1,22 USD 4,76 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWEFolie krótkookresowe do druku Symbio Vinyl EconomyFolie krótkookresowe PCW, monomerowe o grubości 100 mikronów do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, lateksowych jak i UV. Trwałość materiału niezadrukowanego do 1 roku. Powleczone klejem przezroczystym, trwałym, akrylowym, solwentowym. Dostępne wykończenia: biała mat i biała błysk. Powierzchnia folii dobrze przyjmuje druk. Przeznaczone na podłoża płaskie. Materiał uniwersalny. Zalecane laminat - laminaty monomerowe.470121 Symbio Vinyl, ECONOMY, błysk, biały półtrwały, PVC, 104g, 0.100 mm 1370mm x 50m , krt. 1 rolka. 1 M2 1,22 USD 4,76 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWEFolie krótkookresowe do druku Symbio Vinyl EconomyFolie krótkookresowe PCW, monomerowe o grubości 100 mikronów do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, lateksowych jak i UV. Trwałość materiału niezadrukowanego do 1 roku. Powleczone klejem przezroczystym, trwałym, akrylowym, solwentowym. Dostępne wykończenia: biała mat i biała błysk. Powierzchnia folii dobrze przyjmuje druk. Przeznaczone na podłoża płaskie. Materiał uniwersalny. Zalecane laminat - laminaty monomerowe.470122 Symbio Vinyl, ECONOMY, mat, biały półtrwały, PVC, 104g, 0.100 mm 1060mm x 50m , krt. 1 rolka. 1 M2 1,22 USD 4,76 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWEFolie krótkookresowe do druku Symbio Vinyl EconomyFolie krótkookresowe PCW, monomerowe o grubości 100 mikronów do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, lateksowych jak i UV. Trwałość materiału niezadrukowanego do 1 roku. Powleczone klejem przezroczystym, trwałym, akrylowym, solwentowym. Dostępne wykończenia: biała mat i biała błysk. Powierzchnia folii dobrze przyjmuje druk. Przeznaczone na podłoża płaskie. Materiał uniwersalny. Zalecane laminat - laminaty monomerowe.470123 Symbio Vinyl, ECONOMY, mat, biały półtrwały, PVC, 104g, 0.100 mm 1370mm x 50m , krt. 1 rolka. 1 M2 1,22 USD 4,76 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWE
Laminaty krótkookresowe

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWELaminaty krótkookresowe
PRINTCOVER 899

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWELaminaty krótkookresowePRINTCOVER 899

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWELaminaty krótkookresowePRINTCOVER 899Podstawowy laminat błyszczący do krótkookresowych monomerowych folii MACtac. Folia PCW przezroczysta o grubości 70 mikronów, z klejem przeźroczystym wodnym. Laminat podkreśla kolorystykę wydruku, chroni pracę przed uszkodzeniami mechanicznymi i promieniowaniem UV. . Trwałość do 2 lat.490285 1 M2 1,61 EUR 6,99 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWELaminaty krótkookresowePRINTCOVER 899Podstawowy laminat błyszczący do krótkookresowych monomerowych folii MACtac. Folia PCW przezroczysta o grubości 70 mikronów, z klejem przeźroczystym wodnym. Laminat podkreśla kolorystykę wydruku, chroni pracę przed uszkodzeniami mechanicznymi i promieniowaniem UV. . Trwałość do 2 lat.390220 1 M2 1,61 EUR 6,99 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWELaminaty krótkookresowePRINTCOVER 899Podstawowy laminat błyszczący do krótkookresowych monomerowych folii MACtac. Folia PCW przezroczysta o grubości 70 mikronów, z klejem przeźroczystym wodnym. Laminat podkreśla kolorystykę wydruku, chroni pracę przed uszkodzeniami mechanicznymi i promieniowaniem UV. . Trwałość do 2 lat.398479 1 M2 1,61 EUR 6,99 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWELaminaty krótkookresowe
PRINTCOVER 898

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWELaminaty krótkookresowePRINTCOVER 898

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWELaminaty krótkookresowePRINTCOVER 898Podstawowy laminat matowy do krótkookresowych monomerowych folii MACtac. Folia PCW przezroczysta o grubości 70 mikronów, z klejem przeźroczystym wodnym. Laminat podkreśla kolorystykę wydruku, podkreśla głęboki matt,  chroni pracę przed uszkodzeniami mechanicznymi i promieniowaniem UV. . Trwałość do 2 lat.490284 1 M2 1,61 EUR 6,99 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWELaminaty krótkookresowePRINTCOVER 898Podstawowy laminat matowy do krótkookresowych monomerowych folii MACtac. Folia PCW przezroczysta o grubości 70 mikronów, z klejem przeźroczystym wodnym. Laminat podkreśla kolorystykę wydruku, podkreśla głęboki matt,  chroni pracę przed uszkodzeniami mechanicznymi i promieniowaniem UV. . Trwałość do 2 lat.398481 1 M2 1,61 EUR 6,99 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWELaminaty krótkookresowePRINTCOVER 898Podstawowy laminat matowy do krótkookresowych monomerowych folii MACtac. Folia PCW przezroczysta o grubości 70 mikronów, z klejem przeźroczystym wodnym. Laminat podkreśla kolorystykę wydruku, podkreśla głęboki matt,  chroni pracę przed uszkodzeniami mechanicznymi i promieniowaniem UV. . Trwałość do 2 lat.398482 1 M2 1,61 EUR 6,99 PLN

Coala, 1D 80 Matt  PG, mat,Solvent / Latex /UV, biały,trwały klej akrylowy szary,Monomeric PVC, 165g, 
80 mikron, 1050mm x 50m, krt. 1 rolka.
Coala, 1D 80 Matt  PG, mat Solvent / Latex /UV, biały trwały klej akrylowy szary Monomeric PVC, 165g, 
80 mikron 1372mm x 50m, krt. 1 rolka. 

Coala, 1D 80 Matt  PG, mat,Solvent / Latex /UV, biały,trwały klej akrylowy szary,Monomeric PVC, 165g, 
80 mikron, 1524mm x 50m, krt. 1 rolka.

Folie krótkookresowe PCW, monomerowe o grubości 80 mikronów do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, lateksowych jak i UV. Trwałość materiału niezadrukowanego - 
od 3 do 5 lat. Powleczone klejem szarym, usuwalnym akrylowym na bazie wody. Przeznaczone na podłoża płaskie lub lekko zakrzywione. Powierzchnia folii dobrze przyjmuje druk, dając 

jednolite krycie i ostre kontury prac. Materiał uniwersalny. Zalecany laminat – Coala 1D Lam.
Coala, 1D 80 Gloss RG, błysk Solvent / Latex /UV, biały usuwalny klej akrylowy szary Monomeric PVC, 
165g, 80 mikron 1050mm x 50m, krt. 1 rolka.

Coala, 1D 80 Gloss RG, błysk Solvent / Latex /UV, biały usuwalny klej akrylowy szary Monomeric PVC, 
165g, 80 mikron 1372mm x 50m, krt. 1 rolka. 

Coala, 1D 80 Gloss RG, błysk,Solvent / Latex /UV, biały,usuwalny klej akrylowy szary,Monomeric PVC, 
165g, 80 mikron, 1524mm x 50m, krt. 1 rolka.

Folie krótkookresowe PCW, monomerowe o grubości 80 mikronów do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, lateksowych jak i UV. Trwałość materiału niezadrukowanego - 
od 3 do 5 lat. Powleczone klejem szarym, usuwalnym akrylowym na bazie wody. Przeznaczone na podłoża płaskie lub lekko zakrzywione. Powierzchnia folii dobrze przyjmuje druk, dając 

jednolite krycie i ostre kontury prac. Materiał uniwersalny. Zalecany laminat – Coala 1D Lam.
Coala, 1D 80 Matt RG, mat Solvent / Latex /UV, biały usuwalny klej akrylowy szary Monomeric PVC, 
165g, 80 mikron 1050mm x 50m, krt. 1 rolka.

Coala, 1D 80 Matt RG, mat,Solvent / Latex /UV, biały,usuwalny klej akrylowy szary,Monomeric PVC, 
165g, 80 mikron, 1372mm x 50m, krt. 1 rolka.

Coala, 1D 80 Matt RG, mat,Solvent / Latex /UV, biały,usuwalny klej akrylowy szary,Monomeric PVC, 
165g, 80 mikron, 1524mm x 50m, krt. 1 rolka.

Folie krótkookresowe PCW, monomerowe o grubości 100 mikronów do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, lateksowych jak i UV. Trwałość materiału niezadrukowanego  
- 3 do 5 lat. Powleczone klejem przezroczystym, trwałym akrylowym na bazie wody. Przeznaczone na podłoża płaskie lub lekko zakrzywione. Powierzchnia folii dobrze przyjmuje druk, 

dając jednolite krycie i ostre kontury prac.  Materiał uniwersalny. Zalecany laminat – Coala 1D Lam
Coala, 1D 100 Gloss  P, gloss, Solvent / Latex /UV, white, Clear permanent acrylic glue, Monomeric 
PVC, 165g, 100 µm, 1050mm x 50m, box of 1 roll

Coala, 1D 100 Gloss  P, gloss, Solvent / Latex /UV, white, Clear permanent acrylic glue, Monomeric 
PVC, 165g, 100 µm, 1370mm x 50m, box of 1 roll

Coala, 1D 100 Gloss  P, gloss, Solvent / Latex /UV, white, Clear permanent acrylic glue, Monomeric 
PVC, 165g, 100 µm, 1520mm x 50m, box of 1 roll

Coala, 1D 100 Gloss  P, gloss, Solvent / Latex /UV, white, Clear permanent acrylic glue, Monomeric 
PVC, 165g, 100 µm, 1600mm x 50m, box of 1 roll

Folie krótkookresowe PCW, monomerowe o grubości 100 mikronów do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, lateksowych jak i UV. Trwałość materiału niezadrukowanego  
- 3 do 5 lat. Powleczone klejem przezroczystym, trwałym akrylowym na bazie wody. Przeznaczone na podłoża płaskie lub lekko zakrzywione. Powierzchnia folii dobrze przyjmuje druk, 

dając jednolite krycie i ostre kontury prac.  Materiał uniwersalny. Zalecany laminat – Coala 1D Lam
Coala, 1D 100 Matt  P, mat Solvent / Latex /UV, biały trwaly klej akrylowy clear Monomeric PVC, 165g, 
100 mikron 1050mm x 50m, krt. 1 rolka. 

Coala, 1D 100 Matt  P, mat,Solvent / Latex /UV, biały,trwaly klej akrylowy clear,Monomeric PVC, 165g, 
100 mikron, 1372mm x 50m, krt. 1 rolka.

Coala, 1D 100 Matt  P, mat,Solvent / Latex /UV, biały,trwaly klej akrylowy clear,Monomeric PVC, 165g, 
100 mikron, 1524mm x 50m, krt. 1 rolka.

Coala, 1D 100 Matt  P, mat,Solvent / Latex /UV, biały,trwaly klej akrylowy clear,Monomeric PVC, 165g, 
100 mikron, 1600mm x 50m, krt. 1 rolka.

Folie krótkookresowe PCW, monomerowe o grubości 100 mikronów do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, lateksowych jak i UV. Trwałość materiału niezadrukowanego  
- 3 do 5 lat. Powleczone klejem szarym, trwałym akrylowym na bazie wody. Przeznaczone na podłoża płaskie lub lekko zakrzywione. Powierzchnia folii dobrze przyjmuje druk, dając 

jednolite krycie i ostre kontury prac.  Materiał uniwersalny. Zalecany laminat – Coala 1D Lam
Coala, 1D 100 Gloss  PG, gloss, Solvent / Latex /UV, white, Grey permanent acrylic glue, Monomeric 
PVC, 165g, 100 µm, 1050mm x 50m, box of 1 roll

Coala, 1D 100 Gloss  PG, gloss, Solvent / Latex /UV, white, Grey permanent acrylic glue, Monomeric 
PVC, 165g, 100 µm, 1370mm x 50m, box of 1 roll

Folie krótkookresowe PCW, monomerowe o grubości 100 mikronów do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, lateksowych jak i UV. Trwałość materiału niezadrukowanego 
do 1 roku. Powleczone klejem przezroczystym, trwałym, akrylowym, solwentowym. Dostępne wykończenia: biała mat i biała błysk. Powierzchnia folii dobrze przyjmuje druk. 

Przeznaczone na podłoża płaskie. Materiał uniwersalny. Zalecane laminat - laminaty monomerowe.

Podstawowy laminat błyszczący do krótkookresowych monomerowych folii MACtac. Folia PCW przezroczysta o grubości 70 mikronów, z klejem przeźroczystym wodnym. Laminat 
podkreśla kolorystykę wydruku, chroni pracę przed uszkodzeniami mechanicznymi i promieniowaniem UV. . Trwałość do 2 lat.

MACtac, IMAGin, Printcover, 899, błysk,PVC, transparentny, 0.070mm, 1050mm x 50 m, akrylowy, 
krt. 1 rolka.

MACtac, IMAGin, Printcover, 899, błysk,PVC, transparentny, 0.070mm, 1370mm x 50 m, akrylowy, 
krt. 1 rolka.

MACtac, IMAGin, Printcover, 899, błysk,PVC, transparentny, 0.070mm, 1620mm x 50 m, akrylowy, 
krt. 1 rolka.

Podstawowy laminat matowy do krótkookresowych monomerowych folii MACtac. Folia PCW przezroczysta o grubości 70 mikronów, z klejem przeźroczystym wodnym. Laminat 
podkreśla kolorystykę wydruku, podkreśla głęboki matt,  chroni pracę przed uszkodzeniami mechanicznymi i promieniowaniem UV. . Trwałość do 2 lat.

MACtac, IMAGin, Printcover, 898, mat,PVC, transparentny, 0.070mm, 1050mm x 50 m, akrylowy, krt. 
1 rolka.

MACtac, IMAGin, Printcover, 898, mat,PVC, transparentny, 0.070mm, 1370mm x 50 m, akrylowy, krt. 
1 rolka.

MACtac, IMAGin, Printcover, 898, mat,PVC, transparentny, 0.070mm, 1620mm x 50 m, akrylowy, krt. 
1 rolka.



o Ceny netto.
o Opłata za zamówienie poniżej 500zł : 50 zł, poniżej 1000zł : 35zł.
o Do zamówienia doliczana będzie opłata dystrybucyjna  w wysokości 1% jego wartości.
o Ceny mogą ulec zmianie. Prosimy o ich potwierdzenie przed zamówieniem.
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Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWELaminaty krótkookresowe
PERMAGARD 7036

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWELaminaty krótkookresowePERMAGARD 7036

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWELaminaty krótkookresowePERMAGARD 7036Uniwersalny laminat błyszczący o właściwościach antygraffiti. Producent MACtac. Folia PET przezroczysta o grubości 36 mikronów, z klejem trwałym akrylowym, solwentowym,  podkreśla kolorystykę wydruku, chroni pracę przed uszkodzeniami mechanicznymi, promieniowaniem UV i graffiti. Ze względu najwyższej przezroczystości szczególnie zalecany do laminowania wydruków o jakości fotograficznej.Trwałość do 3 lat.524816 1 M2 4,61 EUR 20,02 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWELaminaty krótkookresowePERMAGARD 7036Uniwersalny laminat błyszczący o właściwościach antygraffiti. Producent MACtac. Folia PET przezroczysta o grubości 36 mikronów, z klejem trwałym akrylowym, solwentowym,  podkreśla kolorystykę wydruku, chroni pracę przed uszkodzeniami mechanicznymi, promieniowaniem UV i graffiti. Ze względu najwyższej przezroczystości szczególnie zalecany do laminowania wydruków o jakości fotograficznej.Trwałość do 3 lat.474530 1 M2 4,61 EUR 20,02 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWELaminaty krótkookresowe
COALA 1D LAM GLOSS

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWELaminaty krótkookresoweCOALA 1D LAM GLOSS

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWELaminaty krótkookresoweCOALA 1D LAM GLOSSPodstawowy laminat błyszczący do krótkookresowych monomerowych folii COALA 1D. Folia PCW przezroczysta o grubości 80 mikronów, z klejem trwałym. Podkreśla kolorystykę wydruku, chroni pracę przed uszkodzeniami mechanicznymi i promieniowaniem UV. Trwałość 1 rok. Folia może być również wykorzystana jako folia graficzna do wydruków LFP tuszami solwentowymi, lateksowymi i UV.470770 1 M2 1,34 EUR 5,82 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWELaminaty krótkookresoweCOALA 1D LAM GLOSSPodstawowy laminat błyszczący do krótkookresowych monomerowych folii COALA 1D. Folia PCW przezroczysta o grubości 80 mikronów, z klejem trwałym. Podkreśla kolorystykę wydruku, chroni pracę przed uszkodzeniami mechanicznymi i promieniowaniem UV. Trwałość 1 rok. Folia może być również wykorzystana jako folia graficzna do wydruków LFP tuszami solwentowymi, lateksowymi i UV.530186 1 M2 1,34 EUR 5,82 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWELaminaty krótkookresoweCOALA 1D LAM GLOSSPodstawowy laminat błyszczący do krótkookresowych monomerowych folii COALA 1D. Folia PCW przezroczysta o grubości 80 mikronów, z klejem trwałym. Podkreśla kolorystykę wydruku, chroni pracę przed uszkodzeniami mechanicznymi i promieniowaniem UV. Trwałość 1 rok. Folia może być również wykorzystana jako folia graficzna do wydruków LFP tuszami solwentowymi, lateksowymi i UV.470771 1 M2 1,34 EUR 5,82 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWELaminaty krótkookresoweCOALA 1D LAM GLOSSPodstawowy laminat błyszczący do krótkookresowych monomerowych folii COALA 1D. Folia PCW przezroczysta o grubości 80 mikronów, z klejem trwałym. Podkreśla kolorystykę wydruku, chroni pracę przed uszkodzeniami mechanicznymi i promieniowaniem UV. Trwałość 1 rok. Folia może być również wykorzystana jako folia graficzna do wydruków LFP tuszami solwentowymi, lateksowymi i UV.470772 1 M2 1,34 EUR 5,82 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWELaminaty krótkookresoweCOALA 1D LAM GLOSSPodstawowy laminat błyszczący do krótkookresowych monomerowych folii COALA 1D. Folia PCW przezroczysta o grubości 80 mikronów, z klejem trwałym. Podkreśla kolorystykę wydruku, chroni pracę przed uszkodzeniami mechanicznymi i promieniowaniem UV. Trwałość 1 rok. Folia może być również wykorzystana jako folia graficzna do wydruków LFP tuszami solwentowymi, lateksowymi i UV.484970 1 M2 1,34 EUR 5,82 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWELaminaty krótkookresowe
COALA 1D LAM MAT

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWELaminaty krótkookresoweCOALA 1D LAM MAT

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWELaminaty krótkookresoweCOALA 1D LAM MATPodstawowy laminat matowy do krótkookresowych monomerowych folii COALA 1D. Folia PCW przezroczysta o grubości80 mikronów, z klejem trwałym. Podkreśla kolorystykę wydruku, podkreśla głęboki mat, chroni pracę przeduszkodzeniami mechanicznymi i promieniowaniem UV. Trwałość 1 rok. Folia może być również wykorzystana jako folia graficzna do wydruków LFP tuszami solwentowymi, lateksowymi i UV.470773 1 M2 1,36 EUR 5,89 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWELaminaty krótkookresoweCOALA 1D LAM MATPodstawowy laminat matowy do krótkookresowych monomerowych folii COALA 1D. Folia PCW przezroczysta o grubości80 mikronów, z klejem trwałym. Podkreśla kolorystykę wydruku, podkreśla głęboki mat, chroni pracę przeduszkodzeniami mechanicznymi i promieniowaniem UV. Trwałość 1 rok. Folia może być również wykorzystana jako folia graficzna do wydruków LFP tuszami solwentowymi, lateksowymi i UV.530187 1 M2 1,36 EUR 5,89 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWELaminaty krótkookresoweCOALA 1D LAM MATPodstawowy laminat matowy do krótkookresowych monomerowych folii COALA 1D. Folia PCW przezroczysta o grubości80 mikronów, z klejem trwałym. Podkreśla kolorystykę wydruku, podkreśla głęboki mat, chroni pracę przeduszkodzeniami mechanicznymi i promieniowaniem UV. Trwałość 1 rok. Folia może być również wykorzystana jako folia graficzna do wydruków LFP tuszami solwentowymi, lateksowymi i UV.470774 1 M2 1,36 EUR 5,89 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWELaminaty krótkookresoweCOALA 1D LAM MATPodstawowy laminat matowy do krótkookresowych monomerowych folii COALA 1D. Folia PCW przezroczysta o grubości80 mikronów, z klejem trwałym. Podkreśla kolorystykę wydruku, podkreśla głęboki mat, chroni pracę przeduszkodzeniami mechanicznymi i promieniowaniem UV. Trwałość 1 rok. Folia może być również wykorzystana jako folia graficzna do wydruków LFP tuszami solwentowymi, lateksowymi i UV.470775 1 M2 1,36 EUR 5,89 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWELaminaty krótkookresoweCOALA 1D LAM MATPodstawowy laminat matowy do krótkookresowych monomerowych folii COALA 1D. Folia PCW przezroczysta o grubości80 mikronów, z klejem trwałym. Podkreśla kolorystykę wydruku, podkreśla głęboki mat, chroni pracę przeduszkodzeniami mechanicznymi i promieniowaniem UV. Trwałość 1 rok. Folia może być również wykorzystana jako folia graficzna do wydruków LFP tuszami solwentowymi, lateksowymi i UV.500759 1 M2 1,36 EUR 5,89 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWELaminaty krótkookresowe
Coala UV LAM GLOSS

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWELaminaty krótkookresoweCoala UV LAM GLOSS

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWELaminaty krótkookresoweCoala UV LAM GLOSSLaminat  błyszczący do ochrony wydruków wykonanych przy użyciu farb UV, solwent, latex. Folia PCW przezroczysta o grubości 70 mikronów, z klejem trwałym. Podkreśla kolorystykę wydruku, chroni pracę przed uszkodzeniami mechanicznymi i promieniowaniem UV. Trwałość 2-3 lat. Posiada certyfikat palności B1. Folia może być również wykorzystana jako folia graficzna do wydruków przy użyciu farb UV i latex.513045 1 M2 1,91 EUR 8,28 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWELaminaty krótkookresoweCoala UV LAM GLOSSLaminat  błyszczący do ochrony wydruków wykonanych przy użyciu farb UV, solwent, latex. Folia PCW przezroczysta o grubości 70 mikronów, z klejem trwałym. Podkreśla kolorystykę wydruku, chroni pracę przed uszkodzeniami mechanicznymi i promieniowaniem UV. Trwałość 2-3 lat. Posiada certyfikat palności B1. Folia może być również wykorzystana jako folia graficzna do wydruków przy użyciu farb UV i latex.513047 1 M2 1,91 EUR 8,28 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWELaminaty krótkookresoweCoala UV LAM GLOSSLaminat  błyszczący do ochrony wydruków wykonanych przy użyciu farb UV, solwent, latex. Folia PCW przezroczysta o grubości 70 mikronów, z klejem trwałym. Podkreśla kolorystykę wydruku, chroni pracę przed uszkodzeniami mechanicznymi i promieniowaniem UV. Trwałość 2-3 lat. Posiada certyfikat palności B1. Folia może być również wykorzystana jako folia graficzna do wydruków przy użyciu farb UV i latex.513050 1 M2 1,91 EUR 8,28 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWELaminaty krótkookresowe
Coala UV LAM MATT

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWELaminaty krótkookresoweCoala UV LAM MATT

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWELaminaty krótkookresoweCoala UV LAM MATTLaminat  matowy do ochrony wydruków wykonanych przy użyciu farb UV, solwent, latex. Folia PCW przezroczysta o grubości 70 mikronów, z klejem trwałym. Podkreśla kolorystykę wydruku, chroni pracę przed uszkodzeniami mechanicznymi i promieniowaniem UV. Trwałość 2-3 lat. Posiada certyfikat palności B1. Folia może być również wykorzystana jako folia graficzna do wydruków przy użyciu farb UV i latex.513051 1 M2 1,91 EUR 8,28 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWELaminaty krótkookresoweCoala UV LAM MATTLaminat  matowy do ochrony wydruków wykonanych przy użyciu farb UV, solwent, latex. Folia PCW przezroczysta o grubości 70 mikronów, z klejem trwałym. Podkreśla kolorystykę wydruku, chroni pracę przed uszkodzeniami mechanicznymi i promieniowaniem UV. Trwałość 2-3 lat. Posiada certyfikat palności B1. Folia może być również wykorzystana jako folia graficzna do wydruków przy użyciu farb UV i latex.513053 1 M2 1,91 EUR 8,28 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY KROTKOOKRESOWELaminaty krótkookresoweCoala UV LAM MATTLaminat  matowy do ochrony wydruków wykonanych przy użyciu farb UV, solwent, latex. Folia PCW przezroczysta o grubości 70 mikronów, z klejem trwałym. Podkreśla kolorystykę wydruku, chroni pracę przed uszkodzeniami mechanicznymi i promieniowaniem UV. Trwałość 2-3 lat. Posiada certyfikat palności B1. Folia może być również wykorzystana jako folia graficzna do wydruków przy użyciu farb UV i latex.513056 1 M2 1,91 EUR 8,28 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)
FOLIE I LAMINATY ŚREDNIOOKRESOWE

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY ŚREDNIOOKRESOWEFolie średniookresowe do druku 
Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY ŚREDNIOOKRESOWEFolie średniookresowe do druku IMAGIN JT 5929 

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY ŚREDNIOOKRESOWEFolie średniookresowe do druku IMAGIN JT 5929 

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY ŚREDNIOOKRESOWEFolie średniookresowe do druku IMAGIN JT 5929 Folia  średniookresowa PCW , polimerowa o grubości 70 mikronów, do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, lateksowych jak i UV. Trwałość materiału niezadrukowanego do 7 lat. Producent MACtac.. Powierzchnia folii doskonale przyjmuje druk, dając jednolite krycie i ostre kontury prac. Znakomita elastyczność folii czyni ten produkt doskonałym zarówno do aplikacji płaskich jak i na powierzchnie zakrzywione. Właściwości folii powodują, że jest ona podstawowym materiałem aplikowanym na pojazdy. Wyposażona jest w trwały, szary klej akrylowy na bazie solwentu, lub wysokiej klasy trwały, szary klej solwentowy, kanalikowy typu BF. Rewolucyjna formuła kleju BF przyspiesza do 50% czas pracy z tą folią, umożliwiając jednocześnie prace na profesjonalnym poziomie nawet mniej doświadczonym aplikatorom. Zalecany laminat – LF 3999, LF 3998310362 1 M2 3,99 EUR 17,31 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY ŚREDNIOOKRESOWEFolie średniookresowe do druku 
IMAGIN JT 5929 B-Free

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY ŚREDNIOOKRESOWEFolie średniookresowe do druku IMAGIN JT 5929 B-Free

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY ŚREDNIOOKRESOWEFolie średniookresowe do druku IMAGIN JT 5929 B-FreeFolia  średniookresowa PCW , polimerowa o grubości 70 mikronów, do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, lateksowych jak i UV. Trwałość materiału niezadrukowanego do 7 lat. Producent MACtac. Powierzchnia folii doskonale przyjmuje druk, dając jednolite krycie i ostre kontury prac. Znakomita elastyczność folii czyni ten produkt doskonałym zarówno do aplikacji płaskich jak i na powierzchnie zakrzywione. Właściwości folii powodują, że jest ona podstawowym materiałem aplikowanym na pojazdy. Wyposażona jest w klej trwały, szary klej solwentowy, kanalikowy typu B-Free. Rewolucyjna formuła kleju B-Free przyspiesza do 50% czas pracy z tą folią, umożliwiając jednocześnie prace na profesjonalnym poziomie nawet mniej doświadczonym aplikatorom. Zalecany laminat – LF 3999, LF 3998526407 1 M2 4,48 EUR 19,45 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY ŚREDNIOOKRESOWEFolie średniookresowe do druku 
Coala 2D

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY ŚREDNIOOKRESOWEFolie średniookresowe do druku Coala 2D

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY ŚREDNIOOKRESOWEFolie średniookresowe do druku Coala 2DFolia średniookresowa PCW, polimerowa o grubości 75 mikronów, do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, lateksowych jak i UV. Trwałość materiału niezadrukowanego od 5 do 7 lat. Powierzchnia folii doskonale przyjmuje druk, dając jednolite krycie i ostre kontury prac. Wysoka elastyczność folii czyni ten produkt doskonałym zarówno do aplikacji płaskich jak i na powierzchnie zakrzywione. Właściwości folii powodują, że jest ona podstawowym materiałem aplikowanym na pojazdy. Wyposażona jest w trwały, szary klej akrylowy na bazie solwentu, lub wysokiej klasy trwały, szary klej solwentowy, kanalikowy typu Air Free. Kanalikowa formuła kleju Air Free znacznie przyspiesza czas pracy z tą folią, umożliwiając jednocześnie pracę na wysokim poziomie nawet mniej doświadczonym aplikatorom. Zalecany laminat – Coala 2D Lam.470785 1 M2 3,18 EUR 13,81 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY ŚREDNIOOKRESOWEFolie średniookresowe do druku Coala 2DFolia średniookresowa PCW, polimerowa o grubości 75 mikronów, do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, lateksowych jak i UV. Trwałość materiału niezadrukowanego od 5 do 7 lat. Powierzchnia folii doskonale przyjmuje druk, dając jednolite krycie i ostre kontury prac. Wysoka elastyczność folii czyni ten produkt doskonałym zarówno do aplikacji płaskich jak i na powierzchnie zakrzywione. Właściwości folii powodują, że jest ona podstawowym materiałem aplikowanym na pojazdy. Wyposażona jest w trwały, szary klej akrylowy na bazie solwentu, lub wysokiej klasy trwały, szary klej solwentowy, kanalikowy typu Air Free. Kanalikowa formuła kleju Air Free znacznie przyspiesza czas pracy z tą folią, umożliwiając jednocześnie pracę na wysokim poziomie nawet mniej doświadczonym aplikatorom. Zalecany laminat – Coala 2D Lam.470786 1 M2 3,18 EUR 13,81 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY ŚREDNIOOKRESOWEFolie średniookresowe do druku Coala 2DFolia średniookresowa PCW, polimerowa o grubości 75 mikronów, do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, lateksowych jak i UV. Trwałość materiału niezadrukowanego od 5 do 7 lat. Powierzchnia folii doskonale przyjmuje druk, dając jednolite krycie i ostre kontury prac. Wysoka elastyczność folii czyni ten produkt doskonałym zarówno do aplikacji płaskich jak i na powierzchnie zakrzywione. Właściwości folii powodują, że jest ona podstawowym materiałem aplikowanym na pojazdy. Wyposażona jest w trwały, szary klej akrylowy na bazie solwentu, lub wysokiej klasy trwały, szary klej solwentowy, kanalikowy typu Air Free. Kanalikowa formuła kleju Air Free znacznie przyspiesza czas pracy z tą folią, umożliwiając jednocześnie pracę na wysokim poziomie nawet mniej doświadczonym aplikatorom. Zalecany laminat – Coala 2D Lam.470776 1 M2 4,16 EUR 18,07 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY ŚREDNIOOKRESOWEFolie średniookresowe do druku Coala 2DFolia średniookresowa PCW, polimerowa o grubości 75 mikronów, do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, lateksowych jak i UV. Trwałość materiału niezadrukowanego od 5 do 7 lat. Powierzchnia folii doskonale przyjmuje druk, dając jednolite krycie i ostre kontury prac. Wysoka elastyczność folii czyni ten produkt doskonałym zarówno do aplikacji płaskich jak i na powierzchnie zakrzywione. Właściwości folii powodują, że jest ona podstawowym materiałem aplikowanym na pojazdy. Wyposażona jest w trwały, szary klej akrylowy na bazie solwentu, lub wysokiej klasy trwały, szary klej solwentowy, kanalikowy typu Air Free. Kanalikowa formuła kleju Air Free znacznie przyspiesza czas pracy z tą folią, umożliwiając jednocześnie pracę na wysokim poziomie nawet mniej doświadczonym aplikatorom. Zalecany laminat – Coala 2D Lam.470777 1 M2 4,16 EUR 18,07 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY ŚREDNIOOKRESOWE
Laminaty średniokresowe

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY ŚREDNIOOKRESOWELaminaty średniokresowe
IMAGIN LUV 3999

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY ŚREDNIOOKRESOWELaminaty średniokresoweIMAGIN LUV 3999

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY ŚREDNIOOKRESOWELaminaty średniokresoweIMAGIN LUV 3999Podstawowy laminat błyszczący do folii polimerowych, średniookresowych MACtac. Folia przezroczysta PCW, o grubości 80 mikronów, z klejem permanentnym solwentowym, podkreśla kolorystykę wydruku, chroni pracę przed uszkodzeniami mechanicznymi,  i zapewnia wysoką ochronę przed promieniowaniem UV. Trwałość do 5 lat.508365 MACtac, Permacolor, LUV 3999, błysk, PVC transparent, 80mikron 1370mm x 50m, karton 1 rolka 1 M2 3,94 EUR 17,09 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY ŚREDNIOOKRESOWELaminaty średniokresowe
COALA 2D LAM GLOSS

Uniwersalny laminat błyszczący o właściwościach antygraffiti. Producent MACtac. Folia PET przezroczysta o grubości 36 mikronów, z klejem trwałym akrylowym, solwentowym,  
podkreśla kolorystykę wydruku, chroni pracę przed uszkodzeniami mechanicznymi, promieniowaniem UV i graffiti. Ze względu najwyższej przezroczystości szczególnie zalecany do 

laminowania wydruków o jakości fotograficznej.Trwałość do 3 lat.
Permaguard PG 7036 1,05mx50mb, folia PET przezroczysta błyszcząca, klej permanentny, 36 
mikronów, właściwości antygraffiti

Permaguard PG 7036 1, 37mx50mb, folia PET przezroczysta błyszcząca, klej permanentny, 36 
mikronów, właściwości antygraffiti

Podstawowy laminat błyszczący do krótkookresowych monomerowych folii COALA 1D. Folia PCW przezroczysta o grubości 80 mikronów, z klejem trwałym. Podkreśla kolorystykę 
wydruku, chroni pracę przed uszkodzeniami mechanicznymi i promieniowaniem UV. Trwałość 1 rok. Folia może być również wykorzystana jako folia graficzna do wydruków LFP tuszami 

solwentowymi, lateksowymi i UV.
Coala, 1D Lam Gloss, błysk,Solvent / Latex /UV, transparentny,trwaly klej akrylowy clear,Monomeric 
PVC, 110g, 80 mikron, 1050mm x 50m, krt. 1 rolka.

Coala, 1D Lam Gloss, błysk, Solvent / Latex /UV, transparentny, trwaly klej akrylowy clear, Monomeric 
PVC, 110g, 80 mikron, 1260mm x 50m, krt. 1 rolka.

Coala, 1D Lam Gloss, błysk,Solvent / Latex /UV, transparentny,trwaly klej akrylowy clear,Monomeric 
PVC, 110g, 80 mikron, 1372mm x 50m, krt. 1 rolka.

Coala, 1D Lam Gloss, błysk,Solvent / Latex /UV, transparentny,trwaly klej akrylowy clear,Monomeric 
PVC, 110g, 80 mikron, 1524mm x 50m, krt. 1 rolka.

Coala, 1D Lam Gloss, błysk,Solvent / Latex /UV, transparentny,trwaly klej akrylowy clear,Monomeric 
PVC, 110g, 80 mikron, 1600mm x 50m, krt. 1 rolka.

Podstawowy laminat matowy do krótkookresowych monomerowych folii COALA 1D. Folia PCW przezroczysta o grubości80 mikronów, z klejem trwałym. Podkreśla kolorystykę wydruku, 
podkreśla głęboki mat, chroni pracę przeduszkodzeniami mechanicznymi i promieniowaniem UV. Trwałość 1 rok. Folia może być również wykorzystana jako folia graficzna do wydruków 

LFP tuszami solwentowymi, lateksowymi i UV.
Coala, 1D Lam Matt, mat Solvent / Latex /UV, transparentny trwaly klej akrylowy clear Monomeric PVC, 
110g, 80 mikron 1050mm x 50m, krt. 1 rolka.

Coala, 1D Lam Matt, mat Solvent / Latex /UV, transparentny trwaly klej akrylowy, clear Monomeric PVC, 
110g, 80 mikron 1260mm x 50m, krt. 1 rolka.

Coala, 1D Lam Matt, mat,Solvent / Latex /UV, transparentny,trwaly klej akrylowy clear,Monomeric PVC, 
110g, 80 mikron, 1372mm x 50m, krt. 1 rolka.

Coala, 1D Lam Matt, mat,Solvent / Latex /UV, transparentny,trwaly klej akrylowy clear,Monomeric PVC, 
110g, 80 mikron, 1524mm x 50m, krt. 1 rolka.

Coala, 1D Lam Matt, mat,Solvent / Latex /UV, transparentny,trwaly klej akrylowy clear,Monomeric PVC, 
110g, 80 mikron, 1600mm x 50m, krt. 1 rolka.

Laminat  błyszczący do ochrony wydruków wykonanych przy użyciu farb UV, solwent, latex. Folia PCW przezroczysta o grubości 70 mikronów, z klejem trwałym. Podkreśla kolorystykę 
wydruku, chroni pracę przed uszkodzeniami mechanicznymi i promieniowaniem UV. Trwałość 2-3 lat. Posiada certyfikat palności B1. Folia może być również wykorzystana jako folia 

graficzna do wydruków przy użyciu farb UV i latex.
Coala UV Lam,  szer.1,04x50m. Laminat błyszczący do farb UV, grubość 70 mikronów, klej akrylowy 
permanentny, bezbarwny, certyfikat B1.

Coala UV Lam, szer.1, 37x50m. Laminat błyszczący do farb UV, grubość 70 mikronów, klej akrylowy 
permanentny, bezbarwny, certyfikat B1.

Coala UV Lam, szer.1, 6x50m. Laminat błyszczący do farb UV,    grubość 70 mikronów, klej akrylowy 
permanentny, bezbarwny, certyfikat B1.

Laminat  matowy do ochrony wydruków wykonanych przy użyciu farb UV, solwent, latex. Folia PCW przezroczysta o grubości 70 mikronów, z klejem trwałym. Podkreśla kolorystykę 
wydruku, chroni pracę przed uszkodzeniami mechanicznymi i promieniowaniem UV. Trwałość 2-3 lat. Posiada certyfikat palności B1. Folia może być również wykorzystana jako folia 

graficzna do wydruków przy użyciu farb UV i latex.
Coala UV Lam matt szer.1,04x50m. Laminat matowy do farb UV, grubość 70 mikronów, klej akrylowy 
permanentny, bezbarwny, certyfikat B1.

Coala UV Lam matt szer.1, 37x50m. Laminat matowy do farb UV, grubość 70 mikronów, klej akrylowy 
permanentny, bezbarwny, certyfikat B1.

Coala UV Lam matt szer.1, 6x50m. Laminat matowy do farb UV,    grubość 70 mikronów, klej akrylowy 
permanentny, bezbarwny, certyfikat B1.

Folia  średniookresowa PCW , polimerowa o grubości 70 mikronów, do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, lateksowych jak i UV. Trwałość materiału niezadrukowanego 
do 7 lat. Producent MACtac.. Powierzchnia folii doskonale przyjmuje druk, dając jednolite krycie i ostre kontury prac. Znakomita elastyczność folii czyni ten produkt doskonałym zarówno 
do aplikacji płaskich jak i na powierzchnie zakrzywione. Właściwości folii powodują, że jest ona podstawowym materiałem aplikowanym na pojazdy. Wyposażona jest w trwały, szary klej 

akrylowy na bazie solwentu, lub wysokiej klasy trwały, szary klej solwentowy, kanalikowy typu BF. Rewolucyjna formuła kleju BF przyspiesza do 50% czas pracy z tą folią, umożliwiając 
jednocześnie prace na profesjonalnym poziomie nawet mniej doświadczonym aplikatorom. Zalecany laminat – LF 3999, LF 3998MACtac IMAGin, JT 5000 solwentowe,5929 P, błysk, biały, BF permanent grey,PVC, 91g, 0.070 mm, 

1370mm x 50 m, krt. 1 rolka.

Folia  średniookresowa PCW , polimerowa o grubości 70 mikronów, do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, lateksowych jak i UV. Trwałość materiału niezadrukowanego 
do 7 lat. Producent MACtac. Powierzchnia folii doskonale przyjmuje druk, dając jednolite krycie i ostre kontury prac. Znakomita elastyczność folii czyni ten produkt doskonałym zarówno do 
aplikacji płaskich jak i na powierzchnie zakrzywione. Właściwości folii powodują, że jest ona podstawowym materiałem aplikowanym na pojazdy. Wyposażona jest w klej trwały, szary klej 

solwentowy, kanalikowy typu B-Free. Rewolucyjna formuła kleju B-Free przyspiesza do 50% czas pracy z tą folią, umożliwiając jednocześnie prace na profesjonalnym poziomie nawet 
mniej doświadczonym aplikatorom. Zalecany laminat – LF 3999, LF 3998MACtac folia polimerowa, biała błyszcząca 5929 z klejem kanalikowym B-Free, permanent grey, szer. 

1370mm x 50m, 

Folia średniookresowa PCW, polimerowa o grubości 75 mikronów, do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, lateksowych jak i UV. Trwałość materiału niezadrukowanego od 
5 do 7 lat. Powierzchnia folii doskonale przyjmuje druk, dając jednolite krycie i ostre kontury prac. Wysoka elastyczność folii czyni ten produkt doskonałym zarówno do aplikacji płaskich jak 

i na powierzchnie zakrzywione. Właściwości folii powodują, że jest ona podstawowym materiałem aplikowanym na pojazdy. Wyposażona jest w trwały, szary klej akrylowy na bazie 
solwentu, lub wysokiej klasy trwały, szary klej solwentowy, kanalikowy typu Air Free. Kanalikowa formuła kleju Air Free znacznie przyspiesza czas pracy z tą folią, umożliwiając 

jednocześnie pracę na wysokim poziomie nawet mniej doświadczonym aplikatorom. Zalecany laminat – Coala 2D Lam.Coala, 2D Gloss PG, gloss, Solvent / Latex /UV, white, grey permanent solvent glue, Polymeric PVC, 
100g, 75 µm, 1050mm x 50m, box of 1 roll

Coala, 2D Gloss PG, błysk,Solvent / Latex /UV, biały,solwentowy klej akrylowy szary,Polymeric PVC, 
100g, 75 mikron, 1372mm x 50m, krt. 1 rolka.

Coala, 2D Air Free, błysk Solvent / Latex /UV, biały Air Free grey acyl.permanent Polymeric PVC, 90g, 
75 mikron 1,05m x 50 m, karton 1 rolka.

Coala, 2D Air Free, błysk Solvent / Latex /UV, biały Air Free grey acyl.permanent Polymeric PVC, 90g, 
75 mikron 1, 372m x 50m, karton 1 rolka.

Podstawowy laminat błyszczący do folii polimerowych, średniookresowych MACtac. Folia przezroczysta PCW, o grubości 80 mikronów, z klejem permanentnym solwentowym, podkreśla 
kolorystykę wydruku, chroni pracę przed uszkodzeniami mechanicznymi,  i zapewnia wysoką ochronę przed promieniowaniem UV. Trwałość do 5 lat.



o Ceny netto.
o Opłata za zamówienie poniżej 500zł : 50 zł, poniżej 1000zł : 35zł.
o Do zamówienia doliczana będzie opłata dystrybucyjna  w wysokości 1% jego wartości.
o Ceny mogą ulec zmianie. Prosimy o ich potwierdzenie przed zamówieniem.
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Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY ŚREDNIOOKRESOWELaminaty średniokresoweCOALA 2D LAM GLOSS

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY ŚREDNIOOKRESOWELaminaty średniokresoweCOALA 2D LAM GLOSSPodstawowy laminat błyszczący do folii polimerowych, średniookresowych Coala 2D. Folia przezroczysta PCW, o grubości75 mikronów, z klejem permanentnym solwentowym, podkreśla kolorystykę wydruku, chroni pracę przeduszkodzeniami mechanicznymi i zapewnia wysoką ochronę przed promieniowaniem UV. Trwałość od 5 do 7 lat. Folia może być również wykorzystana jako średniookresowa folia graficzna do wydruków LFP tuszami solwentowymi, lateksowymi i UV, na podłoża płaskie i zakrzywione.470791 1 M2 3,18 EUR 13,81 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY ŚREDNIOOKRESOWELaminaty średniokresoweCOALA 2D LAM GLOSSPodstawowy laminat błyszczący do folii polimerowych, średniookresowych Coala 2D. Folia przezroczysta PCW, o grubości75 mikronów, z klejem permanentnym solwentowym, podkreśla kolorystykę wydruku, chroni pracę przeduszkodzeniami mechanicznymi i zapewnia wysoką ochronę przed promieniowaniem UV. Trwałość od 5 do 7 lat. Folia może być również wykorzystana jako średniookresowa folia graficzna do wydruków LFP tuszami solwentowymi, lateksowymi i UV, na podłoża płaskie i zakrzywione.470792 1 M2 3,18 EUR 13,81 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY ŚREDNIOOKRESOWELaminaty średniokresowe
COALA 2D LAM MATT

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY ŚREDNIOOKRESOWELaminaty średniokresoweCOALA 2D LAM MATT

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY ŚREDNIOOKRESOWELaminaty średniokresoweCOALA 2D LAM MATTPodstawowy laminat matowy do folii polimerowych, średniookresowych Coala 2D. Folia przezroczysta PCW, o grubości75 mikronów, z klejem permanentnym solwentowym, podkreśla kolorystykę i głęboki mat wydruku, chroni pracęprzed uszkodzeniami mechanicznymi i zapewnia wysoką ochronę przed promieniowaniem UV. Trwałość od 5 do 7 lat.Folia może być również wykorzystana jako średniookresowa folia graficzna do wydruków LFP tuszami solwentowymi,lateksowymi i UV, na podłoża płaskie i zakrzywione.470795 1 M2 3,13 EUR 13,60 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)
FOLIE I LAMINATY DŁUGOOKRESOWE

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY DŁUGOOKRESOWE
Folie długookresowe do druku 

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY DŁUGOOKRESOWEFolie długookresowe do druku 
GRAFIPRINT S34P

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY DŁUGOOKRESOWEFolie długookresowe do druku GRAFIPRINT S34P

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY DŁUGOOKRESOWEFolie długookresowe do druku GRAFIPRINT S34PGrafiprint S34P to wylewana folia PCW, biała błyszcząca, długookresowa o grubości 50 µ, do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, mildsolwentowych, lateksowych jak i UV. Trwałość do 10 lat. Folia jest wyposażona w trwały, szary klej arylowy na bazie solwentu, który jest aktywowany dociskiem. Szary klej obniża przeźroczystość folii, jest zabezpieczony wysokiej jakości papierem silikonowym oraz posiada dużą odpornością na promieniowanie UV, produkty chemiczne i wilgoć.  Powierzchnia folii doskonale przyjmuje druk dając jednolite krycie i ostre kontury prac. Folia Grafiprint S34P jest idealna dla długoterminowych aplikacji zewnętrznych nawet w najbardziej skrajnych warunkach, na przetłoczenia 3D oraz nitowania. Zalecany laminat – GRAFIPRINT LAMX40.                                                                           503506 GRAFIPRINT S34P, biała błyszcąca, klej trwały, szary, PCW  0,50µ, szer.1370mm x 50m. 1 M2 7,93 EUR 34,43 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY DŁUGOOKRESOWEFolie długookresowe do druku GRAFIPRINT S34PGrafiprint S34P to wylewana folia PCW, biała błyszcząca, długookresowa o grubości 50 µ, do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, mildsolwentowych, lateksowych jak i UV. Trwałość do 10 lat. Folia jest wyposażona w trwały, szary klej arylowy na bazie solwentu, który jest aktywowany dociskiem. Szary klej obniża przeźroczystość folii, jest zabezpieczony wysokiej jakości papierem silikonowym oraz posiada dużą odpornością na promieniowanie UV, produkty chemiczne i wilgoć.  Powierzchnia folii doskonale przyjmuje druk dając jednolite krycie i ostre kontury prac. Folia Grafiprint S34P jest idealna dla długoterminowych aplikacji zewnętrznych nawet w najbardziej skrajnych warunkach, na przetłoczenia 3D oraz nitowania. Zalecany laminat – GRAFIPRINT LAMX40.                                                                           503507 GRAFIPRINT S34P, biała błyszcąca, klej trwały, szary, PCW  0,50µ, szer. 1525mm x 50m 1 M2 7,93 EUR 34,44 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY DŁUGOOKRESOWEFolie długookresowe do druku 
GRAFIPRINT AE38P

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY DŁUGOOKRESOWEFolie długookresowe do druku GRAFIPRINT AE38P

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY DŁUGOOKRESOWEFolie długookresowe do druku GRAFIPRINT AE38P503508 1 M2 8,67 EUR 37,64 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY DŁUGOOKRESOWEFolie długookresowe do druku GRAFIPRINT AE38P503509 1 M2 8,66 EUR 37,57 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY DŁUGOOKRESOWEFolie długookresowe do druku 
IMAGIN JT 5529 P

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY DŁUGOOKRESOWEFolie długookresowe do druku IMAGIN JT 5529 P

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY DŁUGOOKRESOWEFolie długookresowe do druku IMAGIN JT 5529 PFolia długookresowa PCW, polimerowa ultraplastyczna o grubości 55 mikronów, do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, lateksowych jak i UV. Trwałość materiału niezadrukowanego do 10 lat. Producent MACtac. Powierzchnia folii doskonale przyjmuje druk, dając jednolite krycie i ostre kontury prac. Wybitna elastyczność folii czyni ten produkt doskonałym zarówno do aplikacji na powierzchniach płaskich, zakrzywionych, nitowanych czy z przetłoczeniami. Wyposażona jest w trwały, szary na bazie solwentu. Materiał alternatywny jakościowo i cenowo do długookresowych folii wylewanych. Zalecany laminat – LF 3499.                                                                           350800 1 M2 5,96 EUR 25,88 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY DŁUGOOKRESOWEFolie długookresowe do druku 
IMAGIN CastRap 629 PM

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY DŁUGOOKRESOWEFolie długookresowe do druku IMAGIN CastRap 629 PM

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY DŁUGOOKRESOWEFolie długookresowe do druku IMAGIN CastRap 629 PMFolia długookresowa PCW, wylewana o grubości 50 mikronów, do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, mildsolwentowych, lateksowych jak i UV. Trwałość do 10 lat. Producent MACtca.  Powierzchnia folii doskonale przyjmuje druk, dając jednolite krycie, subtelne przejścia tonalne i ostre kontury prac. Wybitna elastyczność folii czyni ten produkt doskonałym zarówno do aplikacji na powierzchniach, płaskich,  zakrzywionych, nitowanych czy z głębokimi przetłoczeniami. Wyposażona jest w trwały, szary, repozycjonowalny klej akrylowy na bazie solwentu. Właściwości folii jak i korzystna relacja ceny do jakości powodują, że jest ona podstawowym materiałem aplikowanym na najtrudniejsze pojazdy. Zalecany laminat – LF 3499.427749 1 M2 8,14 EUR 35,35 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY DŁUGOOKRESOWEFolie długookresowe do druku 
3M SCOTCHCAL IJ 70

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY DŁUGOOKRESOWEFolie długookresowe do druku 3M SCOTCHCAL IJ 70

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY DŁUGOOKRESOWEFolie długookresowe do druku 3M SCOTCHCAL IJ 70Folia długookresowa PCW, polimerowa, wylewana o grubości 50 mikronów, do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, lateksowych jak i UV. Trwałość do 8 lat. Producent 3M.  Powierzchnia folii doskonale przyjmuje druk, dając jednolite krycie, subtelne przejścia tonalne i ostre kontury prac. Wybitna elastyczność folii czyni ten produkt doskonałym zarówno do aplikacji na powierzchniach płaskich, zakrzywionych, nitowanych czy z głębokimi przetłoczeniami. Wyposażona jest w trwały, szary klej akrylowy na bazie solwentu. Właściwości folii   powodują, że jest ona podstawowym materiałem aplikowanym na najtrudniejsze pojazdy. Zalecany laminat – wersja przezroczysta folii Scotchcal IJ 70-114.429144 3M Scotchcal, IJ 70, błysk, wylewany,IJ 70-10 white, trwały, PVC, 1372mm x 25 m, krt. 1 rolka. 1 M2 9,02 EUR 39,16 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY DŁUGOOKRESOWEFolie długookresowe do druku 3M SCOTCHCAL IJ 70Folia długookresowa PCW, polimerowa, wylewana o grubości 50 mikronów, do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, lateksowych jak i UV. Trwałość do 8 lat. Producent 3M.  Powierzchnia folii doskonale przyjmuje druk, dając jednolite krycie, subtelne przejścia tonalne i ostre kontury prac. Wybitna elastyczność folii czyni ten produkt doskonałym zarówno do aplikacji na powierzchniach płaskich, zakrzywionych, nitowanych czy z głębokimi przetłoczeniami. Wyposażona jest w trwały, szary klej akrylowy na bazie solwentu. Właściwości folii   powodują, że jest ona podstawowym materiałem aplikowanym na najtrudniejsze pojazdy. Zalecany laminat – wersja przezroczysta folii Scotchcal IJ 70-114.371119 3M Scotchcal, IJ 70, błysk, wylewany,IJ 70-10 white, trwały, PVC, 1372mm x 50 m, krt. 1 rolka. 1 M2 9,02 EUR 39,16 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY DŁUGOOKRESOWEFolie długookresowe do druku 3M SCOTCHCAL IJ 70Folia długookresowa PCW, polimerowa, wylewana o grubości 50 mikronów, do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, lateksowych jak i UV. Trwałość do 8 lat. Producent 3M.  Powierzchnia folii doskonale przyjmuje druk, dając jednolite krycie, subtelne przejścia tonalne i ostre kontury prac. Wybitna elastyczność folii czyni ten produkt doskonałym zarówno do aplikacji na powierzchniach płaskich, zakrzywionych, nitowanych czy z głębokimi przetłoczeniami. Wyposażona jest w trwały, szary klej akrylowy na bazie solwentu. Właściwości folii   powodują, że jest ona podstawowym materiałem aplikowanym na najtrudniejsze pojazdy. Zalecany laminat – wersja przezroczysta folii Scotchcal IJ 70-114.429145 3M Scotchcal, IJ 70, błysk, wylewany,IJ 70-114 clear, trwały, PVC, 1372mm x 25 m, krt. 1 rolka. 1 M2 10,08 EUR 43,74 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY DŁUGOOKRESOWEFolie długookresowe do druku 3M SCOTCHCAL IJ 70Folia długookresowa PCW, polimerowa, wylewana o grubości 50 mikronów, do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, lateksowych jak i UV. Trwałość do 8 lat. Producent 3M.  Powierzchnia folii doskonale przyjmuje druk, dając jednolite krycie, subtelne przejścia tonalne i ostre kontury prac. Wybitna elastyczność folii czyni ten produkt doskonałym zarówno do aplikacji na powierzchniach płaskich, zakrzywionych, nitowanych czy z głębokimi przetłoczeniami. Wyposażona jest w trwały, szary klej akrylowy na bazie solwentu. Właściwości folii   powodują, że jest ona podstawowym materiałem aplikowanym na najtrudniejsze pojazdy. Zalecany laminat – wersja przezroczysta folii Scotchcal IJ 70-114.371124 3M Scotchcal, IJ 70, błysk, wylewany,IJ 70-114 clear, trwały, PVC, 1372mm x 50 m, krt. 1 rolka. 1 M2 9,71 EUR 42,14 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY DŁUGOOKRESOWEFolie długookresowe do druku 3M SCOTCHCAL IJ 170 CV3

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY DŁUGOOKRESOWEFolie długookresowe do druku 3M SCOTCHCAL IJ 170 CV3

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY DŁUGOOKRESOWEFolie długookresowe do druku 3M SCOTCHCAL IJ 170 CV3Folia  długookresowa PCW, polimerowa, wylewana o grubości 50 mikronów, do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, lateksowych jak i UV. Trwałość do 10 lat. Producent 3M . Powierzchnia folii doskonale przyjmuje druk, dając jednolite krycie i ostre kontury prac. Wybitna elastyczność folii czyni ten legendarny produkt doskonałym zarówno do aplikacji na powierzchniach płaskich,  zakrzywionych, nitowanych czy z przetłoczeniami. Właściwości folii powodują, że jest ona podstawowym materiałem aplikowanym na trudne pojazdy. Wyposażona jest w trwały, szary, repozycjonowalny klej akrylowy na bazie solwentu. W wersji Cv3-10 dodatkowo uzupełniony o formułę kanalikową Complay trzeciej generacji. Rewolucyjna formuła kleju Complay przyspiesza do 50% czas pracy na tej folii, umożliwiając jednocześnie prace na profesjonalnym poziomie nawet mniej doświadczonym aplikatorom. Zalecany laminat – 3M 8518 3M 8520, 3M 8580.513419 1 M2 9,97 EUR 43,26 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY DŁUGOOKRESOWEFolie długookresowe do druku 
3M CONTROLTAC  IJ 180 / IJ180CV3

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY DŁUGOOKRESOWEFolie długookresowe do druku 3M CONTROLTAC  IJ 180 / IJ180CV3

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY DŁUGOOKRESOWEFolie długookresowe do druku 3M CONTROLTAC  IJ 180 / IJ180CV3Folia  długookresowa PCW, polimerowa, wylewana o grubości 50 mikronów, do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, lateksowych jak i UV. Trwałość do 10 lat. Producent 3M . Powierzchnia folii doskonale przyjmuje druk, dając jednolite krycie i ostre kontury prac. Wybitna elastyczność folii czyni ten legendarny produkt doskonałym zarówno do aplikacji na powierzchniach płaskich,  zakrzywionych, nitowanych czy z przetłoczeniami. Właściwości folii powodują, że jest ona podstawowym materiałem aplikowanym na trudne pojazdy. Wyposażona jest w trwały, szary, repozycjonowalny klej akrylowy typu Controltac. W wersji Cv3-10 dodatkowo uzupełniony o formułę kanalikową Complay trzeciej generacji. Rewolucyjna formuła kleju Complay przyspiesza do 50% czas pracy na tej folii, umożliwiając jednocześnie prace na profesjonalnym poziomie nawet mniej doświadczonym aplikatorom. Zalecany laminat – 3M 8518 3M 8520, 3M 8580.463458 3M Controltac, IJ 180-10, błysk IJ 180-10 biały, trwały, PVC, 0.100 mm 1372mm x 50m , krt. 1 rolka.  1 M2 9,26 EUR 40,19 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY DŁUGOOKRESOWEFolie długookresowe do druku 3M CONTROLTAC  IJ 180 / IJ180CV3Folia  długookresowa PCW, polimerowa, wylewana o grubości 50 mikronów, do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, lateksowych jak i UV. Trwałość do 10 lat. Producent 3M . Powierzchnia folii doskonale przyjmuje druk, dając jednolite krycie i ostre kontury prac. Wybitna elastyczność folii czyni ten legendarny produkt doskonałym zarówno do aplikacji na powierzchniach płaskich,  zakrzywionych, nitowanych czy z przetłoczeniami. Właściwości folii powodują, że jest ona podstawowym materiałem aplikowanym na trudne pojazdy. Wyposażona jest w trwały, szary, repozycjonowalny klej akrylowy typu Controltac. W wersji Cv3-10 dodatkowo uzupełniony o formułę kanalikową Complay trzeciej generacji. Rewolucyjna formuła kleju Complay przyspiesza do 50% czas pracy na tej folii, umożliwiając jednocześnie prace na profesjonalnym poziomie nawet mniej doświadczonym aplikatorom. Zalecany laminat – 3M 8518 3M 8520, 3M 8580.513420 1 M2 9,86 EUR 42,77 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY DŁUGOOKRESOWEFolie długookresowe do druku 3M CONTROLTAC  IJ 180 / IJ180CV3Folia  długookresowa PCW, polimerowa, wylewana o grubości 50 mikronów, do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, lateksowych jak i UV. Trwałość do 10 lat. Producent 3M . Powierzchnia folii doskonale przyjmuje druk, dając jednolite krycie i ostre kontury prac. Wybitna elastyczność folii czyni ten legendarny produkt doskonałym zarówno do aplikacji na powierzchniach płaskich,  zakrzywionych, nitowanych czy z przetłoczeniami. Właściwości folii powodują, że jest ona podstawowym materiałem aplikowanym na trudne pojazdy. Wyposażona jest w trwały, szary, repozycjonowalny klej akrylowy typu Controltac. W wersji Cv3-10 dodatkowo uzupełniony o formułę kanalikową Complay trzeciej generacji. Rewolucyjna formuła kleju Complay przyspiesza do 50% czas pracy na tej folii, umożliwiając jednocześnie prace na profesjonalnym poziomie nawet mniej doświadczonym aplikatorom. Zalecany laminat – 3M 8518 3M 8520, 3M 8580.436795 1 M2 9,91 EUR 43,01 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY DŁUGOOKRESOWEFolie długookresowe do druku 3M CONTROLTAC  IJ 180 / IJ180CV3Folia  długookresowa PCW, polimerowa, wylewana o grubości 50 mikronów, do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, lateksowych jak i UV. Trwałość do 10 lat. Producent 3M . Powierzchnia folii doskonale przyjmuje druk, dając jednolite krycie i ostre kontury prac. Wybitna elastyczność folii czyni ten legendarny produkt doskonałym zarówno do aplikacji na powierzchniach płaskich,  zakrzywionych, nitowanych czy z przetłoczeniami. Właściwości folii powodują, że jest ona podstawowym materiałem aplikowanym na trudne pojazdy. Wyposażona jest w trwały, szary, repozycjonowalny klej akrylowy typu Controltac. W wersji Cv3-10 dodatkowo uzupełniony o formułę kanalikową Complay trzeciej generacji. Rewolucyjna formuła kleju Complay przyspiesza do 50% czas pracy na tej folii, umożliwiając jednocześnie prace na profesjonalnym poziomie nawet mniej doświadczonym aplikatorom. Zalecany laminat – 3M 8518 3M 8520, 3M 8580.474603 1 M2 9,85 EUR 42,73 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY DŁUGOOKRESOWELaminaty długookresowe
Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY DŁUGOOKRESOWELaminaty długookresoweGRAFIPRINT LAMX40

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY DŁUGOOKRESOWELaminaty długookresoweGRAFIPRINT LAMX40

Podstawowy laminat błyszczący do folii polimerowych, średniookresowych Coala 2D. Folia przezroczysta PCW, o grubości75 mikronów, z klejem permanentnym solwentowym, 
podkreśla kolorystykę wydruku, chroni pracę przeduszkodzeniami mechanicznymi i zapewnia wysoką ochronę przed promieniowaniem UV. Trwałość od 5 do 7 lat. Folia może być 

również wykorzystana jako średniookresowa folia graficzna do wydruków LFP tuszami solwentowymi, lateksowymi i UV, na podłoża płaskie i zakrzywione.
Coala, 2D Lam Gloss, gloss, Solvent / Latex /UV, transparent, Clear Permanent Acrylic Glue, Polymeric 
PVC, 100g, 75 µm, 1050mm x 50m, box of 1 roll

Coala, 2D Lam Gloss, błysk,Solvent / Latex /UV, transparentny,trwaly klej akrylowy clear,Polymeric 
PVC, 100g, 75 mikron, 1372mm x 50m, krt. 1 rolka.

Podstawowy laminat matowy do folii polimerowych, średniookresowych Coala 2D. Folia przezroczysta PCW, o grubości75 mikronów, z klejem permanentnym solwentowym, podkreśla 
kolorystykę i głęboki mat wydruku, chroni pracęprzed uszkodzeniami mechanicznymi i zapewnia wysoką ochronę przed promieniowaniem UV. Trwałość od 5 do 7 lat.Folia może być 

również wykorzystana jako średniookresowa folia graficzna do wydruków LFP tuszami solwentowymi,lateksowymi i UV, na podłoża płaskie i zakrzywione.

Coala, 2D Lam Matt, mat,Solvent / Latex /UV, transparentny,trwaly klej akrylowy clear,Polymeric PVC, 
100g, 75 mikron, 1372mm x 50m, krt. 1 rolka.

Grafiprint S34P to wylewana folia PCW, biała błyszcząca, długookresowa o grubości 50 µ, do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, mildsolwentowych, lateksowych jak i UV. 
Trwałość do 10 lat. Folia jest wyposażona w trwały, szary klej arylowy na bazie solwentu, który jest aktywowany dociskiem. Szary klej obniża przeźroczystość folii, jest zabezpieczony 

wysokiej jakości papierem silikonowym oraz posiada dużą odpornością na promieniowanie UV, produkty chemiczne i wilgoć.  Powierzchnia folii doskonale przyjmuje druk dając jednolite 
krycie i ostre kontury prac. Folia Grafiprint S34P jest idealna dla długoterminowych aplikacji zewnętrznych nawet w najbardziej skrajnych warunkach, na przetłoczenia 3D oraz nitowania. 

Zalecany laminat – GRAFIPRINT LAMX40.                                                                           

Grafiprint AE38P to folia biała błyszcząca, wylewana, długookresowa z PCW,  o grubości 50 µ, do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, mildsolwentowych, lateksowych jak i 
UV. Trwałość do 10 lat. Folia jest wyposażona w trwały, akrylowy, szary klej na bazie solventu, aktywowany dociskiem z efektem „air escape” (klej kanalikowy)  Szary klej obniża 

przeźroczystość folii, jest zabezpieczony wysokiej jakości papierem silikonowym oraz posiada dużą odpornością na promieniowanie UV, produkty chemiczne i wilgoć.
Folia Grafiprint AE38P jest idealna dla długoterminowych aplikacji zewnętrznych nawet w najbardziej skrajnych warunkach, na przetłoczenia oraz nitowania.  Grafiprint AE38P została 

opracowana do oklejania samochodów, a dzięki kleju kanalikowemu (air escape) można ją stosować z dużą łatwością. W przypadku dużych przetłoczeń zalecamy używać folie Grafiprint 
S34P. Zalecany laminat – GRAFIPRINT LAMX40.                                                                           

Grafiprint AE38P to folia biała błyszcząca, wylewana, długookresowa z PCW,  o grubości 50 µ, do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, mildsolwentowych, lateksowych jak i UV. Trwałość do 10 lat. Folia jest wyposażona w trwały, akrylowy, szary klej na bazie solventu, aktywowany dociskiem z efektem „air escape” (klej kanalikowy)  Szary klej obniża przeźroczystość folii, jest zabezpieczony wysokiej jakości papierem silikonowym oraz posiada dużą odpornością na promieniowanie UV, produkty chemiczne i wilgoć.
Folia Grafiprint AE38P jest idealna dla długoterminowych aplikacji zewnętrznych nawet w najbardziej skrajnych warunkach, na przetłoczenia oraz nitowania.  Grafiprint AE38P została opracowana do oklejania samochodów, a dzięki kleju kanalikowemu (air escape) można ją stosować z dużą łatwością. W przypadku dużych przetłoczeń zalecamy używać folie Grafiprint S34P. Zalecany laminat – GRAFIPRINT LAMX40.                                                                           GRAFIPRINT AE38P, biała błyszcząca , klej trwały, szary, kanalikowy, PCW 0,50µ, szer. 1370mm x 

50m. Grafiprint AE38P to folia biała błyszcząca, wylewana, długookresowa z PCW,  o grubości 50 µ, do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, mildsolwentowych, lateksowych jak i UV. Trwałość do 10 lat. Folia jest wyposażona w trwały, akrylowy, szary klej na bazie solventu, aktywowany dociskiem z efektem „air escape” (klej kanalikowy)  Szary klej obniża przeźroczystość folii, jest zabezpieczony wysokiej jakości papierem silikonowym oraz posiada dużą odpornością na promieniowanie UV, produkty chemiczne i wilgoć.
Folia Grafiprint AE38P jest idealna dla długoterminowych aplikacji zewnętrznych nawet w najbardziej skrajnych warunkach, na przetłoczenia oraz nitowania.  Grafiprint AE38P została opracowana do oklejania samochodów, a dzięki kleju kanalikowemu (air escape) można ją stosować z dużą łatwością. W przypadku dużych przetłoczeń zalecamy używać folie Grafiprint S34P. Zalecany laminat – GRAFIPRINT LAMX40.                                                                           GRAFIPRINT AE38P, biała błyszcząca , klej trwały, szary, kanalikowy, PCW  0,50µ, szer. 1525mm x 

50m 

Folia długookresowa PCW, polimerowa ultraplastyczna o grubości 55 mikronów, do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, lateksowych jak i UV. Trwałość materiału 
niezadrukowanego do 10 lat. Producent MACtac. Powierzchnia folii doskonale przyjmuje druk, dając jednolite krycie i ostre kontury prac. Wybitna elastyczność folii czyni ten produkt 

doskonałym zarówno do aplikacji na powierzchniach płaskich, zakrzywionych, nitowanych czy z przetłoczeniami. Wyposażona jest w trwały, szary na bazie solwentu. Materiał 
alternatywny jakościowo i cenowo do długookresowych folii wylewanych. Zalecany laminat – LF 3499.                                                                           

MACtac IMAGin, JT 5000 solwentowe 5529 P, błysk, biały solwentowy klej akrylowy szary, PVC 72g, 
0.055 mm 1370mm x 50m, karton 1 rolka

Folia długookresowa PCW, wylewana o grubości 50 mikronów, do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, mildsolwentowych, lateksowych jak i UV. Trwałość do 10 lat. 
Producent MACtca.  Powierzchnia folii doskonale przyjmuje druk, dając jednolite krycie, subtelne przejścia tonalne i ostre kontury prac. Wybitna elastyczność folii czyni ten produkt 

doskonałym zarówno do aplikacji na powierzchniach, płaskich,  zakrzywionych, nitowanych czy z głębokimi przetłoczeniami. Wyposażona jest w trwały, szary, repozycjonowalny klej 
akrylowy na bazie solwentu. Właściwości folii jak i korzystna relacja ceny do jakości powodują, że jest ona podstawowym materiałem aplikowanym na najtrudniejsze pojazdy. Zalecany 

laminat – LF 3499.

MACtac folia wylewana CastRap 629 PM, błysk, biały, klej  szary, trwały, solwentowy, 
repozycjonowalny, szer. 1370mm x 50m

Folia długookresowa PCW, polimerowa, wylewana o grubości 50 mikronów, do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, lateksowych jak i UV. Trwałość do 8 lat. Producent 3M.  
Powierzchnia folii doskonale przyjmuje druk, dając jednolite krycie, subtelne przejścia tonalne i ostre kontury prac. Wybitna elastyczność folii czyni ten produkt doskonałym zarówno do 
aplikacji na powierzchniach płaskich, zakrzywionych, nitowanych czy z głębokimi przetłoczeniami. Wyposażona jest w trwały, szary klej akrylowy na bazie solwentu. Właściwości folii   

powodują, że jest ona podstawowym materiałem aplikowanym na najtrudniejsze pojazdy. Zalecany laminat – wersja przezroczysta folii Scotchcal IJ 70-114.

Folia  długookresowa PCW, polimerowa, wylewana o grubości 50 mikronów, do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, lateksowych jak i UV. Trwałość do 10 lat. Producent 
3M . Powierzchnia folii doskonale przyjmuje druk, dając jednolite krycie i ostre kontury prac. Wybitna elastyczność folii czyni ten legendarny produkt doskonałym zarówno do aplikacji na 

powierzchniach płaskich,  zakrzywionych, nitowanych czy z przetłoczeniami. Właściwości folii powodują, że jest ona podstawowym materiałem aplikowanym na trudne pojazdy. 
Wyposażona jest w trwały, szary, repozycjonowalny klej akrylowy na bazie solwentu. W wersji Cv3-10 dodatkowo uzupełniony o formułę kanalikową Complay trzeciej generacji. 

Rewolucyjna formuła kleju Complay przyspiesza do 50% czas pracy na tej folii, umożliwiając jednocześnie prace na profesjonalnym poziomie nawet mniej doświadczonym aplikatorom. 
Zalecany laminat – 3M 8518 3M 8520, 3M 8580.

Scotchcal IJ 170CV3, 1, 37mx25mb, Folia PCW biała błyszcząca, wylewana, grubość 50 mic., klej 
permanentny, szary, kanalikowy Comply CV3

Folia  długookresowa PCW, polimerowa, wylewana o grubości 50 mikronów, do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, lateksowych jak i UV. Trwałość do 10 lat. Producent 
3M . Powierzchnia folii doskonale przyjmuje druk, dając jednolite krycie i ostre kontury prac. Wybitna elastyczność folii czyni ten legendarny produkt doskonałym zarówno do aplikacji na 

powierzchniach płaskich,  zakrzywionych, nitowanych czy z przetłoczeniami. Właściwości folii powodują, że jest ona podstawowym materiałem aplikowanym na trudne pojazdy. 
Wyposażona jest w trwały, szary, repozycjonowalny klej akrylowy typu Controltac. W wersji Cv3-10 dodatkowo uzupełniony o formułę kanalikową Complay trzeciej generacji. 

Rewolucyjna formuła kleju Complay przyspiesza do 50% czas pracy na tej folii, umożliwiając jednocześnie prace na profesjonalnym poziomie nawet mniej doświadczonym aplikatorom. 
Zalecany laminat – 3M 8518 3M 8520, 3M 8580.

Controltac IJ 180CV3, 1, 37mx25mb, Folia PCW biała błyszcząca, wylewana, grubość 50 mic., klej 
permanentny, szary, kanalikowy Comply III 
Controltac IJ 180CV3, 1, 37mx50mb, Folia PCW biała błyszcząca, wylewana, grubość 50 mic., klej 
permanentny, szary, kanalikowy Comply III 
Controltac IJ 180CV3, 1,52mx50mb, Folia PCW biała błyszcząca, wylewana, grubość 50 mic., klej 
permanentny, szary, kanalikowy Comply III generacji

Grafiprint LAMX40 jest wysokiej klasy przeźroczystym laminatem  błyszczącym o grubości 40 µ przeznaczonym do laminowania folii długookresowych wylewanych GRAFIPRINT 34P 
oraz AE38P. Folia wyposażona jest w klej akrylowy na bazie solventu, aktywowany dociskiem.  Dzięki doskonałej blokadzie UV, laminat Grafiprint LAMX40 jest idealny dla 

długoterminowych aplikacji zewnętrznych nawet w najbardziej skrajnych warunkach. Może znacznie podnieść odporność wydruków na promienie UV. 



o Ceny netto.
o Opłata za zamówienie poniżej 500zł : 50 zł, poniżej 1000zł : 35zł.
o Do zamówienia doliczana będzie opłata dystrybucyjna  w wysokości 1% jego wartości.
o Ceny mogą ulec zmianie. Prosimy o ich potwierdzenie przed zamówieniem.

Strona 22

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY DŁUGOOKRESOWELaminaty długookresoweGRAFIPRINT LAMX40Grafiprint LAMX40 jest wysokiej klasy przeźroczystym laminatem  błyszczącym o grubości 40 µ przeznaczonym do laminowania folii długookresowych wylewanych GRAFIPRINT 34P oraz AE38P. Folia wyposażona jest w klej akrylowy na bazie solventu, aktywowany dociskiem.  Dzięki doskonałej blokadzie UV, laminat Grafiprint LAMX40 jest idealny dla długoterminowych aplikacji zewnętrznych nawet w najbardziej skrajnych warunkach. Może znacznie podnieść odporność wydruków na promienie UV. 503517 GRAFIPRINT LAMX40, bezbarwna błyszcząca, klej trwały,  PCW  0, 40µ, szer. 1370mm x 50m. 1 M2 7,89 EUR 34,23 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY DŁUGOOKRESOWELaminaty długookresoweGRAFIPRINT LAMX40Grafiprint LAMX40 jest wysokiej klasy przeźroczystym laminatem  błyszczącym o grubości 40 µ przeznaczonym do laminowania folii długookresowych wylewanych GRAFIPRINT 34P oraz AE38P. Folia wyposażona jest w klej akrylowy na bazie solventu, aktywowany dociskiem.  Dzięki doskonałej blokadzie UV, laminat Grafiprint LAMX40 jest idealny dla długoterminowych aplikacji zewnętrznych nawet w najbardziej skrajnych warunkach. Może znacznie podnieść odporność wydruków na promienie UV. 503512 GRAFIPRINT LAMX40,  bezbarwna błyszcząca, klej trwały,  PCW  0, 40µ, szer. 1525mm x 50m. 1 M2 7,89 EUR 34,23 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY DŁUGOOKRESOWELaminaty długookresoweIMAGIN CastLAM GLOSS

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY DŁUGOOKRESOWELaminaty długookresoweIMAGIN CastLAM GLOSS

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY DŁUGOOKRESOWELaminaty długookresoweIMAGIN CastLAM GLOSSWysokiej klasy ultraprzezroczysty laminat błyszczący do folii długookresowych: ultraplastycznych i wylewanych MACtac. Folia PCW wylewana, przezroczysta o grubości 30 mikronów, wybitnie elastyczna, z klejem permanentnym, podkreśla kolorystykę wydruku, chroni pracę przed uszkodzeniami mechanicznymi i zapewnia wysoką ochronę przed promieniowaniem UV.515128 1 M2 8,12 EUR 35,25 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY DŁUGOOKRESOWELaminaty długookresowe3M IJ 70-114

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY DŁUGOOKRESOWELaminaty długookresowe3M IJ 70-114

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY DŁUGOOKRESOWELaminaty długookresowe3M IJ 70-114Wysokiej klasy laminat błyszczący do folii długookresowych, wylewanych 3M z serii Scotchcal IJ 70. Folia PCW wylewana, przezroczysta o grubości 50 mikronów, z klejem permanentnym, podkreśla kolorystykę wydruku, chroni pracę przed uszkodzeniami mechanicznymi i zapewnia wysoką ochronę przed promieniowaniem UV. 429145 3M Scotchcal, IJ 70, błysk, wylewany,IJ 70-114 clear, trwały, PVC, 1372mm x 25 m, krt. 1 rolka. 1 M2 10,08 EUR 43,74 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY DŁUGOOKRESOWELaminaty długookresowe3M IJ 70-114Wysokiej klasy laminat błyszczący do folii długookresowych, wylewanych 3M z serii Scotchcal IJ 70. Folia PCW wylewana, przezroczysta o grubości 50 mikronów, z klejem permanentnym, podkreśla kolorystykę wydruku, chroni pracę przed uszkodzeniami mechanicznymi i zapewnia wysoką ochronę przed promieniowaniem UV. 371124 3M Scotchcal, IJ 70, błysk, wylewany,IJ 70-114 clear, trwały, PVC, 1372mm x 50 m, krt. 1 rolka. 1 M2 9,71 EUR 42,14 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY DŁUGOOKRESOWELaminaty długookresowe3M 8518

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY DŁUGOOKRESOWELaminaty długookresowe3M 8518

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY DŁUGOOKRESOWELaminaty długookresowe3M 8518Wysokiej klasy laminat błyszczący do folii długookresowych, wylewanych 3M z serii Controltac IJ 180. Folia PCWwylewana, przezroczysta o grubości 50 mikronów z klejem permanentnym, podkreśla kolorystykę wydruku, chronipracę przed uszkodzeniami mechanicznymi i zapewnia wysoką ochronę przed promieniowaniem UV.288234 1 M2 9,10 EUR 39,48 PLN

Folie i laminaty - solwent, UV, latex (76)FOLIE I LAMINATY DŁUGOOKRESOWELaminaty długookresowe3M 8518Wysokiej klasy laminat błyszczący do folii długookresowych, wylewanych 3M z serii Controltac IJ 180. Folia PCWwylewana, przezroczysta o grubości 50 mikronów z klejem permanentnym, podkreśla kolorystykę wydruku, chronipracę przed uszkodzeniami mechanicznymi i zapewnia wysoką ochronę przed promieniowaniem UV.317556 1 M2 8,67 EUR 37,63 PLN

Folie i laminaty specjalne - solwent, UV, latex (89)
FOLIE OWV, FOLIE NA SZYBY

Folie i laminaty specjalne - solwent, UV, latex (89)FOLIE OWV, FOLIE NA SZYBYSYMBIO ONE-WAY VISION, CLASSIC

Folie i laminaty specjalne - solwent, UV, latex (89)FOLIE OWV, FOLIE NA SZYBYSYMBIO ONE-WAY VISION, CLASSIC

Folie i laminaty specjalne - solwent, UV, latex (89)FOLIE OWV, FOLIE NA SZYBYSYMBIO ONE-WAY VISION, CLASSICFolia OWV, preforowana, samoprzylepna PCW, o grubości 140 mikronów, do druku cyfrowego tuszami solwentowymi.  Przepuszczalność 40%, średnica dziurek 1,6mm. Strona zewnętrzna folii: biała matowa, strona spodnia: czarna, powleczona półusuwalnym klejem akrylowym na bazie solwentu. Folie są przeznaczone do krótkookresowych grafik ofiennych, wyklejania szyb w budynkach oraz pojazdach ( szyby płaskie!). 470132 1 M2 1,78 USD 6,96 PLN

Folie i laminaty specjalne - solwent, UV, latex (89)FOLIE OWV, FOLIE NA SZYBYSYMBIO ONE-WAY VISION, CLASSICFolia OWV, preforowana, samoprzylepna PCW, o grubości 140 mikronów, do druku cyfrowego tuszami solwentowymi.  Przepuszczalność 40%, średnica dziurek 1,6mm. Strona zewnętrzna folii: biała matowa, strona spodnia: czarna, powleczona półusuwalnym klejem akrylowym na bazie solwentu. Folie są przeznaczone do krótkookresowych grafik ofiennych, wyklejania szyb w budynkach oraz pojazdach ( szyby płaskie!). 470133 1 M2 1,78 USD 6,96 PLN

Folie i laminaty specjalne - solwent, UV, latex (89)FOLIE OWV, FOLIE NA SZYBYSYMBIO ONE-WAY VISION, CLASSICFolia OWV, preforowana, samoprzylepna PCW, o grubości 140 mikronów, do druku cyfrowego tuszami solwentowymi.  Przepuszczalność 40%, średnica dziurek 1,6mm. Strona zewnętrzna folii: biała matowa, strona spodnia: czarna, powleczona półusuwalnym klejem akrylowym na bazie solwentu. Folie są przeznaczone do krótkookresowych grafik ofiennych, wyklejania szyb w budynkach oraz pojazdach ( szyby płaskie!). 470134 1 M2 1,78 USD 6,96 PLN

Folie i laminaty specjalne - solwent, UV, latex (89)FOLIE OWV, FOLIE NA SZYBYSYMBIO ONE-WAY VISION, CLASSICFolia OWV, preforowana, samoprzylepna PCW, o grubości 140 mikronów, do druku cyfrowego tuszami solwentowymi.  Przepuszczalność 40%, średnica dziurek 1,6mm. Strona zewnętrzna folii: biała matowa, strona spodnia: czarna, powleczona półusuwalnym klejem akrylowym na bazie solwentu. Folie są przeznaczone do krótkookresowych grafik ofiennych, wyklejania szyb w budynkach oraz pojazdach ( szyby płaskie!). 470135 1 M2 1,78 USD 6,96 PLN

Folie i laminaty specjalne - solwent, UV, latex (89)FOLIE OWV, FOLIE NA SZYBYSYMBIO ONE-WAY VISION, CLASSICFolia OWV, preforowana, samoprzylepna PCW, o grubości 140 mikronów, do druku cyfrowego tuszami solwentowymi.  Przepuszczalność 40%, średnica dziurek 1,6mm. Strona zewnętrzna folii: biała matowa, strona spodnia: czarna, powleczona półusuwalnym klejem akrylowym na bazie solwentu. Folie są przeznaczone do krótkookresowych grafik ofiennych, wyklejania szyb w budynkach oraz pojazdach ( szyby płaskie!). 470136 1 M2 1,78 USD 6,96 PLN

Folie i laminaty specjalne - solwent, UV, latex (89)FOLIE OWV, FOLIE NA SZYBYSYMBIO ONE-WAY VISION, PREMIUM

Folie i laminaty specjalne - solwent, UV, latex (89)FOLIE OWV, FOLIE NA SZYBYSYMBIO ONE-WAY VISION, PREMIUM

Folie i laminaty specjalne - solwent, UV, latex (89)FOLIE OWV, FOLIE NA SZYBYSYMBIO ONE-WAY VISION, PREMIUMFolia OWV, preforowana, samoprzylepna PCW, o grubości 160 mikronów, do druku cyfrowego tuszami solwentowymi. Przepuszczalność 40%, średnica dziurek 1,6mm. Strona zewnętrzna folii: biała matowa, strona spodnia: czarna, powleczona półusuwalnym klejem akrylowym na bazie solwentu. Folie są przeznaczone do krótkookresowych grafik ofiennych, wyklejania szyb w budynkach oraz pojazdach ( szyby płaskie!).470137 1 M2 2,61 USD 10,21 PLN

Folie i laminaty specjalne - solwent, UV, latex (89)FOLIE OWV, FOLIE NA SZYBYSYMBIO ONE-WAY VISION, PREMIUMFolia OWV, preforowana, samoprzylepna PCW, o grubości 160 mikronów, do druku cyfrowego tuszami solwentowymi. Przepuszczalność 40%, średnica dziurek 1,6mm. Strona zewnętrzna folii: biała matowa, strona spodnia: czarna, powleczona półusuwalnym klejem akrylowym na bazie solwentu. Folie są przeznaczone do krótkookresowych grafik ofiennych, wyklejania szyb w budynkach oraz pojazdach ( szyby płaskie!).470138 1 M2 2,61 USD 10,21 PLN

Folie i laminaty specjalne - solwent, UV, latex (89)FOLIE OWV, FOLIE NA SZYBYSYMBIO ONE-WAY VISION, PREMIUMFolia OWV, preforowana, samoprzylepna PCW, o grubości 160 mikronów, do druku cyfrowego tuszami solwentowymi. Przepuszczalność 40%, średnica dziurek 1,6mm. Strona zewnętrzna folii: biała matowa, strona spodnia: czarna, powleczona półusuwalnym klejem akrylowym na bazie solwentu. Folie są przeznaczone do krótkookresowych grafik ofiennych, wyklejania szyb w budynkach oraz pojazdach ( szyby płaskie!).470139 1 M2 2,61 USD 10,21 PLN

Folie i laminaty specjalne - solwent, UV, latex (89)FOLIE OWV, FOLIE NA SZYBYSYMBIO ONE-WAY VISION, PREMIUMFolia OWV, preforowana, samoprzylepna PCW, o grubości 160 mikronów, do druku cyfrowego tuszami solwentowymi. Przepuszczalność 40%, średnica dziurek 1,6mm. Strona zewnętrzna folii: biała matowa, strona spodnia: czarna, powleczona półusuwalnym klejem akrylowym na bazie solwentu. Folie są przeznaczone do krótkookresowych grafik ofiennych, wyklejania szyb w budynkach oraz pojazdach ( szyby płaskie!).470140 1 M2 2,61 USD 10,21 PLN

Folie i laminaty specjalne - solwent, UV, latex (89)FOLIE OWV, FOLIE NA SZYBYIMAGIN JT 5817 PUV

Folie i laminaty specjalne - solwent, UV, latex (89)FOLIE OWV, FOLIE NA SZYBYIMAGIN JT 5817 PUV

Folie i laminaty specjalne - solwent, UV, latex (89)FOLIE OWV, FOLIE NA SZYBYIMAGIN JT 5817 PUVFolia OWV, perforowana, samoprzylepna PCW, o grubości 180 mikronów do druku cyfrowego tuszami UV, solwentowymi i mild-solwentowymi. Producent MACtac.  Przepuszczalnośc 45% , średnica dziurek 1,6mm. Trwałość niezadrukowanego materiału do 1 roku. Strona zewnętrzna folii: biała matowa, strona spodnia: czarna, powleczona półpermanentnym przezroczystym klejem akrylowym.. Folie są przeznaczone do krótkookresowych i średiookresowych grafik ofiennych, wyklejania szyb w budynkach oraz pojazdach ( szyby płaskie!). 465492 1 M2 7,03 EUR 30,52 PLN

Folie i laminaty specjalne - solwent, UV, latex (89)FOLIE OWV, FOLIE NA SZYBY3M CLEAR VIEW 8150

Folie i laminaty specjalne - solwent, UV, latex (89)FOLIE OWV, FOLIE NA SZYBY3M CLEAR VIEW 8150

Folie i laminaty specjalne - solwent, UV, latex (89)FOLIE OWV, FOLIE NA SZYBY3M CLEAR VIEW 8150447799 1 M2 14,38 EUR 62,42 PLN

Folie i laminaty specjalne - solwent, UV, latex (89)FOLIE OWV, FOLIE NA SZYBYIMAGIN JT 5728 PM

Folie i laminaty specjalne - solwent, UV, latex (89)FOLIE OWV, FOLIE NA SZYBYIMAGIN JT 5728 PM

Folie i laminaty specjalne - solwent, UV, latex (89)FOLIE OWV, FOLIE NA SZYBYIMAGIN JT 5728 PMFolia średniookresowa  PCW, translucentna, polimerowa, biała matowa, o grubości 80 mikronów do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, lateksowych jak i UV. Trwałość materiału niezadrukowanego do 7 lat. Producent MACtac.  Folia powleczona jest trwałym,  przezroczystym klejem akrylowym na bazie solwentu. Typowym zastosowaniem tej folii jest reklama podświetlana. Doskonała jakość podświetlanego wydruku i korzystna relacja jakości do ceny sprawiają, że jest to podstawowy materiał do tego typu prac. Zalecany laminat LF 3998.526410 1 M2 5,69 EUR 24,71 PLN

Folie i laminaty specjalne - solwent, UV, latex (89)FOLIE TRANSLUCENTNE
Folie i laminaty specjalne - solwent, UV, latex (89)FOLIE TRANSLUCENTNEIMAGIN JT 5796 B-Free

Folie i laminaty specjalne - solwent, UV, latex (89)FOLIE TRANSLUCENTNEIMAGIN JT 5796 B-Free

Folie i laminaty specjalne - solwent, UV, latex (89)FOLIE TRANSLUCENTNEIMAGIN JT 5796 B-FreeFolia  średniookresowa PCW, translucentna, polimerowa, biała matowa, z efektem szkła mrożonego, o grubości 80 mikronów do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, lateksowych jak i UV.Trwałość matriału niezadrukowanego do 5 lat. Producent MACtac. Folia powleczona jest przezroczystym klejem kanalikowym typu B-Free. Typowym zastosowaniem tej folii jest ekskluzywna reklama na witrynach sklepowych. Doskonała jakość wydruku, niepowtarzalny wygląd szkła mrożonego, ułatwiający aplikację klej B- Free sprawiają, że jest to unikatowy materiał do tego typu prac.526411 1 M2 8,32 EUR 36,09 PLN

Folie i laminaty specjalne - solwent, UV, latex (89)FOLIE NA ŚCIANY
Folie i laminaty specjalne - solwent, UV, latex (89)FOLIE NA ŚCIANYww 200

Folie i laminaty specjalne - solwent, UV, latex (89)FOLIE NA ŚCIANYww 200

Folie i laminaty specjalne - solwent, UV, latex (89)FOLIE NA ŚCIANYww 200Folia krótkookresowa, monomerowa o grubości 150 mikronów  do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, latexowych jak i UV. Producent MACtac. Trwałość do 1 roku. Powleczona klejem akrylowym, szarym do wielokrotnego przyklejania i odklejania.  Powierzchnia folii dobrze przyjmuje druk, dając jednolite krycie, subtelne przejścia tonalne  i ostre kontury prac. Folia specjalistyczna, przeznaczona do grafik naściennych, na świeżo zagruntowane i pomalowane ściany.  WW 200 jest przeznaczona do wykonywania różnego typu dekoracji na ściany malowane farbami akrylowymi. Zalecane próby aplikacji. Możliwe laminowanie laminatami krótkookresowymi Printcover.400167 MACtac IMAGin, WW 200, mat, biały usuwalny, PVC, 320g, 150 mikron 1370mm x 25m , krt. 1 rolka. 1 M2 6,53 EUR 28,35 PLN

Folie i laminaty specjalne - solwent, UV, latex (89)FOLIE NA ŚCIANYWW 300

Folie i laminaty specjalne - solwent, UV, latex (89)FOLIE NA ŚCIANYWW 300

Wysokiej klasy ultraprzezroczysty laminat błyszczący do folii długookresowych: ultraplastycznych i wylewanych MACtac. Folia PCW wylewana, przezroczysta o grubości 30 mikronów, 
wybitnie elastyczna, z klejem permanentnym, podkreśla kolorystykę wydruku, chroni pracę przed uszkodzeniami mechanicznymi i zapewnia wysoką ochronę przed promieniowaniem 

UV.
MACtac, Permacolor, CastLAM Gloss, błysk PVC, transparent, 30mikron 1370mm x 50m, trwały karton 
1 rolka

Wysokiej klasy laminat błyszczący do folii długookresowych, wylewanych 3M z serii Scotchcal IJ 70. Folia PCW wylewana, przezroczysta o grubości 50 mikronów, z klejem 
permanentnym, podkreśla kolorystykę wydruku, chroni pracę przed uszkodzeniami mechanicznymi i zapewnia wysoką ochronę przed promieniowaniem UV. 

Wysokiej klasy laminat błyszczący do folii długookresowych, wylewanych 3M z serii Controltac IJ 180. Folia PCWwylewana, przezroczysta o grubości 50 mikronów z klejem 
permanentnym, podkreśla kolorystykę wydruku, chronipracę przed uszkodzeniami mechanicznymi i zapewnia wysoką ochronę przed promieniowaniem UV.

3M, 8518, Lamiant PCW, folia przezroczysta błyszcząca wylewana, 50 mic., 1, 37mx25m, klej 
przezroczysty permanentny

3M, 8518, Lamiant PCW, folia przezroczysta błyszcząca wylewana, 50 mic., 1, 37mx50m, klej 
przezroczysty permanentny

Folie i laminaty specjalne - solwent, UV, latex (89)

Folia OWV, preforowana, samoprzylepna PCW, o grubości 140 mikronów, do druku cyfrowego tuszami solwentowymi.  Przepuszczalność 40%, średnica dziurek 1,6mm. Strona 
zewnętrzna folii: biała matowa, strona spodnia: czarna, powleczona półusuwalnym klejem akrylowym na bazie solwentu. Folie są przeznaczone do krótkookresowych grafik ofiennych, 

wyklejania szyb w budynkach oraz pojazdach ( szyby płaskie!). 
Symbio One Way Vision, CLASSIC. Perforowana folia samoprz.  grubość PCW 140µ, waga papieru 
140g, klej akrylowy półusuwalny, szer. 0,98m x 50m 
Symbio One Way Vision, CLASSIC. Perforowana folia samoprz.  grubość PCW 140µ, waga papieru 
140g, klej akrylowy półusuwalny, szer. 1,06m x 50m 
Symbio One Way Vision, CLASSIC. Perforowana folia samoprz.  grubość PCW 140µ, waga papieru 
140g, klej akrylowy półusuwalny, szer. 1, 27m x 50m 
Symbio One Way Vision, CLASSIC. Perforowana folia samoprz.  grubość PCW 140µ, waga papieru 
140g, klej akrylowy półusuwalny, szer. 1, 37m x 50m 
Symbio One Way Vision, CLASSIC. Perforowana folia samoprz.  grubość PCW 140µ, waga papieru 
140g, klej akrylowy półusuwalny, szer. 1,52m x 50m 

Folia OWV, preforowana, samoprzylepna PCW, o grubości 160 mikronów, do druku cyfrowego tuszami solwentowymi. Przepuszczalność 40%, średnica dziurek 1,6mm. Strona 
zewnętrzna folii: biała matowa, strona spodnia: czarna, powleczona półusuwalnym klejem akrylowym na bazie solwentu. Folie są przeznaczone do krótkookresowych grafik ofiennych, 

wyklejania szyb w budynkach oraz pojazdach ( szyby płaskie!).

Symbio One Way Vision, Premium. Perforowana folia samoprz.  grubość PCW 160µ, waga papieru 
160g, klej akrylowy półusuwalny, szer. 0,98m x 50m 

Symbio One Way Vision, Premium. Perforowana folia samoprz.  grubość PCW 160µ, waga papieru 
160g, klej akrylowy półusuwalny, szer. 1, 27m x 50m 
Symbio One Way Vision, Premium. Perforowana folia samoprz.  grubość PCW 160µ, waga papieru 
160g, klej akrylowy półusuwalny, szer. 1, 37m x 50m 
Symbio One Way Vision, Premium. Perforowana folia samoprz.  grubość PCW 160µ, waga papieru 
160g, klej akrylowy półusuwalny, szer. 1,52m x 50m 

Folia OWV, perforowana, samoprzylepna PCW, o grubości 180 mikronów do druku cyfrowego tuszami UV, solwentowymi i mild-solwentowymi. Producent MACtac.  Przepuszczalnośc 
45% , średnica dziurek 1,6mm. Trwałość niezadrukowanego materiału do 1 roku. Strona zewnętrzna folii: biała matowa, strona spodnia: czarna, powleczona półpermanentnym 

przezroczystym klejem akrylowym.. Folie są przeznaczone do krótkookresowych i średiookresowych grafik ofiennych, wyklejania szyb w budynkach oraz pojazdach ( szyby płaskie!). 

IMAGin JT 5817 PUV - folia perforowana PVC, monomerowa, grubość 180 mikronów, 
przepuszczalność 45%, średnica dziurek 1, 6mm, klej półpermanentny, trwałość 1 rok, do tuszy 
solventowych, mildsolventowych, UV

Folia wylewana PCW o grubości 50 mikronów. Folia przeznaczona jest do zadruku sitodrukiem i do druku cyfrowego tuszami solventowymi, UV. Producent 3M. Trwałość materiału 
niezadrukowanego do 7 lat. Folia powleczona jest klejem usuwalnym, ultra-przezroczystym, akrylowym na bazie solwentu.   Przeznaczona jest do dekoracji witryn i przeszkleń, ale może 

być równeiż stosowana do innych aplkiacji płaskich i na powierzchniach zakrzywionych. Aplikacja wyłącznie na mokro. 
Zalecany laminat: 3M 8150.

Folia wylewana PCW o grubości 50 mikronów. Folia przeznaczona jest do zadruku sitodrukiem i do druku cyfrowego tuszami solventowymi, UV. Producent 3M. Trwałość materiału niezadrukowanego do 7 lat. Folia powleczona jest klejem usuwalnym, ultra-przezroczystym, akrylowym na bazie solwentu.   Przeznaczona jest do dekoracji witryn i przeszkleń, ale może być równeiż stosowana do innych aplkiacji płaskich i na powierzchniach zakrzywionych. Aplikacja wyłącznie na mokro. 3M Scotchcal, Clear View 8150, błysk,transparent, usuwalny, winyl, 0.050 mm, 1220mm x 50 m, krt. 
1 rolka.

Folia średniookresowa  PCW, translucentna, polimerowa, biała matowa, o grubości 80 mikronów do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, lateksowych jak i UV. Trwałość 
materiału niezadrukowanego do 7 lat. Producent MACtac.  Folia powleczona jest trwałym,  przezroczystym klejem akrylowym na bazie solwentu. Typowym zastosowaniem tej folii jest 
reklama podświetlana. Doskonała jakość podświetlanego wydruku i korzystna relacja jakości do ceny sprawiają, że jest to podstawowy materiał do tego typu prac. Zalecany laminat LF 

3998.

MACtac IMAGin, JT 5000 solwentowe,5728 PM, Folia polimer translucent, biały, mat,  klej  
przeźroczysty, solwentowy, 1370mm x 50 m, .

Folia  średniookresowa PCW, translucentna, polimerowa, biała matowa, z efektem szkła mrożonego, o grubości 80 mikronów do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, 
lateksowych jak i UV.Trwałość matriału niezadrukowanego do 5 lat. Producent MACtac. Folia powleczona jest przezroczystym klejem kanalikowym typu B-Free. Typowym zastosowaniem 

tej folii jest ekskluzywna reklama na witrynach sklepowych. Doskonała jakość wydruku, niepowtarzalny wygląd szkła mrożonego, ułatwiający aplikację klej B- Free sprawiają, że jest to 
unikatowy materiał do tego typu prac.

MACtac IMAGin, JT 5000 eco-solwent,5796 B-Free, mat, translucent, szkło mrożone, klej permanent 
clear B-free, 1370mm x 50metr bież

Folia krótkookresowa, monomerowa o grubości 150 mikronów  do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, latexowych jak i UV. Producent MACtac. Trwałość do 1 roku. 
Powleczona klejem akrylowym, szarym do wielokrotnego przyklejania i odklejania.  Powierzchnia folii dobrze przyjmuje druk, dając jednolite krycie, subtelne przejścia tonalne  i ostre 
kontury prac. Folia specjalistyczna, przeznaczona do grafik naściennych, na świeżo zagruntowane i pomalowane ściany.  WW 200 jest przeznaczona do wykonywania różnego typu 

dekoracji na ściany malowane farbami akrylowymi. Zalecane próby aplikacji. Możliwe laminowanie laminatami krótkookresowymi Printcover.

Folia krótkookresowa, monomerowa o grubości 100 mikronów do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, lateksowych jak i UV. Producent MACtac.Trwałość 2 lata.  
Powleczona klejem akrylowym, szarym o wysokiej adhezji. Powierzchnia folii dobrze przyjmuje druk, dając jednolite krycie, subtelne przejścia tonalne i ostre kontury prac. Folia 

specjalistyczna, przeznaczona do grafik naściennych, na świeżo zagruntowane i pomalowane ściany. WW 300 przeznaczona jest do całkowitego oklejania ścian, również na ściany 
malowane farbami lateksowymi. Zalecane próby aplikacji. Jeśli zachodzi prawdopodobieństwo zetknięcia wydruku ze żrącymi płynami, dymem, parami, eksploatowania wydruku w 

zanieczyszczonych miejscach lub zachodzi prawdopodobieństwo zadrapania, zatarcia należy stosować laminowanie wydruku laminatem IMAGin LUV 3894/3898/3899, PG 7036 lub 
seria laminatów PG 72xx

file:///E:/


o Ceny netto.
o Opłata za zamówienie poniżej 500zł : 50 zł, poniżej 1000zł : 35zł.
o Do zamówienia doliczana będzie opłata dystrybucyjna  w wysokości 1% jego wartości.
o Ceny mogą ulec zmianie. Prosimy o ich potwierdzenie przed zamówieniem.
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Folie i laminaty specjalne - solwent, UV, latex (89)FOLIE NA ŚCIANYWW 300Folia krótkookresowa, monomerowa o grubości 100 mikronów do druku cyfrowego, zarówno dla tuszy solwentowych, lateksowych jak i UV. Producent MACtac.Trwałość 2 lata.  Powleczona klejem akrylowym, szarym o wysokiej adhezji. Powierzchnia folii dobrze przyjmuje druk, dając jednolite krycie, subtelne przejścia tonalne i ostre kontury prac. Folia specjalistyczna, przeznaczona do grafik naściennych, na świeżo zagruntowane i pomalowane ściany. WW 300 przeznaczona jest do całkowitego oklejania ścian, również na ściany malowane farbami lateksowymi. Zalecane próby aplikacji. Jeśli zachodzi prawdopodobieństwo zetknięcia wydruku ze żrącymi płynami, dymem, parami, eksploatowania wydruku w zanieczyszczonych miejscach lub zachodzi prawdopodobieństwo zadrapania, zatarcia należy stosować laminowanie wydruku laminatem IMAGin LUV 3894/3898/3899, PG 7036 lub seria laminatów PG 72xx445181 MACtac IMAGin, WW 300, mat, biały,trwały, PVC, 160g, 1370mm x 50 m, krt. 1 rolka. 1 M2 5,90 EUR 25,62 PLN

Folie i laminaty specjalne - solwent, UV, latex (89)FOLIE NA PODŁOGI I CHODNIKI
Folie i laminaty specjalne - solwent, UV, latex (89)FOLIE NA PODŁOGI I CHODNIKIIMAGIN STREETRAP

Folie i laminaty specjalne - solwent, UV, latex (89)FOLIE NA PODŁOGI I CHODNIKIIMAGIN STREETRAP

Folie i laminaty specjalne - solwent, UV, latex (89)FOLIE NA PODŁOGI I CHODNIKIIMAGIN STREETRAPFolia PCW biała matowa monomerowa o grubości 85 mikronów przeznaczona do grafik aplikowanych bezpośrednio na asfalt, kostkę brukową czy chodnikową. Zadruk cyfrowy wszelkiego typu tuszami solwentowymi oraz lateksowymi. Producent MACtac.Powleczona wyjątkowo mocnym przezroczystym klejem akrylowym na bazie solwentu. Zadrukowany wydruk należy laminować specjalnym antypoślizgowym laminatem IMAGin StreetRap Protect. Trwałość zestawu – 3 miesiące.419227 MACtac IMAGin, StreetRap, mat, biały,PVC, 225g, 0.085 mm, 1370mm x 25 m, krt. 1 rolka. 1 M2 20,95 EUR 90,91 PLN

Folie i laminaty specjalne - solwent, UV, latex (89)FOLIE NA PODŁOGI I CHODNIKICoala Floor Lam Sand 

Folie i laminaty specjalne - solwent, UV, latex (89)FOLIE NA PODŁOGI I CHODNIKICoala Floor Lam Sand 

Folie i laminaty specjalne - solwent, UV, latex (89)FOLIE NA PODŁOGI I CHODNIKICoala Floor Lam Sand Laminat  podłogowy PCW o grubości 100 mikronów o powierzchni ziarnistej antyrefleksyjnej. Przeznaczony jest do ochrony grafik podłogowych, roll-up I pop-up. Jego powierzchnia zapewnia ochronę antypoślizgową (R10). Chroni grafikę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Może być używany do ochrony wydruków UV. Produkt posiada certyfikat zgodności z normą DIN 51130 -R10, oraz certyfikat palności B1. Trwałość grafik podłogowych wewnętrznych ok. 3 miesiące w zależności od natężenia ruchu. Jako folię podłogową zaleca się użyć folię Coala 1D 80 Matt RG lub inną folię krótkookresową z klejem szarym usuwalnym. 513064 1 M2 2,72 EUR 11,79 PLN

Folie i laminaty specjalne - solwent, UV, latex (89)FOLIE NA PODŁOGI I CHODNIKICoala Floor Lam Sand Laminat  podłogowy PCW o grubości 100 mikronów o powierzchni ziarnistej antyrefleksyjnej. Przeznaczony jest do ochrony grafik podłogowych, roll-up I pop-up. Jego powierzchnia zapewnia ochronę antypoślizgową (R10). Chroni grafikę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Może być używany do ochrony wydruków UV. Produkt posiada certyfikat zgodności z normą DIN 51130 -R10, oraz certyfikat palności B1. Trwałość grafik podłogowych wewnętrznych ok. 3 miesiące w zależności od natężenia ruchu. Jako folię podłogową zaleca się użyć folię Coala 1D 80 Matt RG lub inną folię krótkookresową z klejem szarym usuwalnym. 513066 1 M2 2,72 EUR 11,79 PLN

Folie i laminaty specjalne - solwent, UV, latex (89)FOLIE NA PODŁOGI I CHODNIKICoala Floor Lam Sand Laminat  podłogowy PCW o grubości 100 mikronów o powierzchni ziarnistej antyrefleksyjnej. Przeznaczony jest do ochrony grafik podłogowych, roll-up I pop-up. Jego powierzchnia zapewnia ochronę antypoślizgową (R10). Chroni grafikę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Może być używany do ochrony wydruków UV. Produkt posiada certyfikat zgodności z normą DIN 51130 -R10, oraz certyfikat palności B1. Trwałość grafik podłogowych wewnętrznych ok. 3 miesiące w zależności od natężenia ruchu. Jako folię podłogową zaleca się użyć folię Coala 1D 80 Matt RG lub inną folię krótkookresową z klejem szarym usuwalnym. 513068 1 M2 2,72 EUR 11,79 PLN

Folie i laminaty specjalne - solwent, UV, latex (89)FOLIE NA PODŁOGI I CHODNIKIPERMAFLEX LUV 6301

Folie i laminaty specjalne - solwent, UV, latex (89)FOLIE NA PODŁOGI I CHODNIKIPERMAFLEX LUV 6301

Folie i laminaty specjalne - solwent, UV, latex (89)FOLIE NA PODŁOGI I CHODNIKIPERMAFLEX LUV 6301Laminat  podłogowy PCW o grubości 100 mikronów o powierzchni ziarnistej antyrefleksyjnej. Producent MACtac. Chroni grafikę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Rekomendowany jako średniookresowy laminat podłogowy, o właściwościach antypoślizgowych. Trwałość ok. 3 miesiące zależna od natężenia ruchu. Jako folię podłogową zaleca się użyć folię IMAGin JT 5829R, lub inną folię krótkookresową z klejem szarym usuwalnym.486288 1 M2 2,69 EUR 11,66 PLN

Folie i laminaty specjalne - solwent, UV, latex (89)LAMINATY DEKORACYJNE
Folie i laminaty specjalne - solwent, UV, latex (89)LAMINATY DEKORACYJNEPERMAFUN BRUSHED METAL

Folie i laminaty specjalne - solwent, UV, latex (89)LAMINATY DEKORACYJNEPERMAFUN BRUSHED METAL

Folie i laminaty specjalne - solwent, UV, latex (89)LAMINATY DEKORACYJNEPERMAFUN BRUSHED METALDekoracyjny laminat polimerowy, kalandrowany PCW. Satynowy, z fakturą szczotkowanego aluminium o grubości 120 i 100 mikronów, trwałości 5 lat, elastyczny z klejem permanentnym. Wzbogaca kolorystykę wydruku o fakturę, upodabniając materiał do szczotkowanego aluminium. Chroni prace przed uszkodzeniami mechanicznymi i zapewnia ochronę przed promieniowaniem UV. Przeznaczony do laminowania prac na foliach ploterowych z serii MACal 9800 PRO i foliach do druku z serii IMAGin JT 5929 i do dekoracyjnych prac na powierzchniach płaskich i zakrzywionych.446642 1 M2 8,30 EUR 36,00 PLN

Folie i laminaty specjalne - solwent, UV, latex (89)MEDIA SPECJALNE 
Folie i laminaty specjalne - solwent, UV, latex (89)MEDIA SPECJALNE COALA QUICKSTICK S

Folie i laminaty specjalne - solwent, UV, latex (89)MEDIA SPECJALNE COALA QUICKSTICK S

Folie i laminaty specjalne - solwent, UV, latex (89)MEDIA SPECJALNE COALA QUICKSTICK SFolia samoprzylepna PCW, półsztywna, 360 mikronów z klejem repozycjonowalnym. Do druku atramentami typu: solwent, eko/mild solwent. Dostępna również do atramentów UV. Łatwa aplikacja i demontaż, brak pęcherzyków powietrza,nie zostawia kleju. Zastosowanie: wielokrotne aplikacje na różnych powierzchniach płaskich i strukturalnych.470800 1 M2 11,35 EUR 49,27 PLN

Folie i laminaty specjalne - solwent, UV, latex (89)MEDIA SPECJALNE Coala Easy Stick White

Folie i laminaty specjalne - solwent, UV, latex (89)MEDIA SPECJALNE Coala Easy Stick White

Folie i laminaty specjalne - solwent, UV, latex (89)MEDIA SPECJALNE Coala Easy Stick WhiteBiała, matowa, samoprzylepna folia monomerowa PCW o grubości 100 , ze specjalnymi kropkami klejowymi. Wzór kropek kleju pozwala na łatwą aplikację, bez pęcherzyków powietrza na większości dostępnych podłoży. Produkt przeznaczony jest do krótkookresowych prac do wewnątrz.   μ 515432 1 M2 3,45 EUR 14,99 PLN

Folie i laminaty specjalne - solwent, UV, latex (89)MEDIA SPECJALNE Coala Easy Stick Clear

Folie i laminaty specjalne - solwent, UV, latex (89)MEDIA SPECJALNE Coala Easy Stick Clear

Folie i laminaty specjalne - solwent, UV, latex (89)MEDIA SPECJALNE Coala Easy Stick ClearPółprzeźroczysta, samoprzylepna folia monomerowa PCW o grubości 100 , ze specjalnymi kropkami klejowymi. Wzór kropek kleju pozwala na łatwą aplikację, bez pęcherzyków powietrza na większości dostępnych podłoży. Produkt przeznaczony jest do krótkookresowych prac do wewnątrz. Główne zastosowanie na szyby.   μ 515433 1 M2 3,45 EUR 14,99 PLN

Folie i laminaty specjalne - solwent, UV, latex (89)MEDIA SPECJALNE Coala Re-Stick

Folie i laminaty specjalne - solwent, UV, latex (89)MEDIA SPECJALNE Coala Re-Stick

Folie i laminaty specjalne - solwent, UV, latex (89)MEDIA SPECJALNE Coala Re-StickBiała błyszcząca samoprzylepna folia polimerowa PCW, grubości 75 µm. Klej akrylowy,usuwalny, repozycjonowalny o niskiej przylepności do wielokrotnej aplikacji. Łatwa aplikacja i usuwanie. Zastosowanie: na większość podłoży, w warunkach wewnętrznych, np. malowane ściany, melamina, szkło, podłoża o niskiej energii powierzchniwej. Alternatywa dla folii elektrostatycznej. Trwałość na zewnątrz do 2 lat, produkt niezadrukowany (Europa centralna)513097 1 M2 4,54 EUR 19,70 PLN

Folie i laminaty specjalne - solwent, UV, latex (89)MEDIA SPECJALNE Coala Clear Tack-UV

Folie i laminaty specjalne - solwent, UV, latex (89)MEDIA SPECJALNE Coala Clear Tack-UV

Folie i laminaty specjalne - solwent, UV, latex (89)MEDIA SPECJALNE Coala Clear Tack-UVUltraprzeźroczysta samoprzylepna folia poliestrowa 100µ, do wydruków atramentami UV. Specjalny, opatentowany ultraprzeźroczysty klej pozwala na proste nanoszenie na sucho na gładkie powierzchnie płaskie: szkło, aluminium, stal nierdzewna, wybrane tworzywa sztuczne. Odporna na wodę, uszkodzenia (np. rysy) i rozdzieranie. Bardzo prosty montaż i demontaż, nie pozostawia resztek kleju nawet po dłuższym czasie.Tą samą grafikę można stosować wielokrotnie. Wydruki doskonałej jakości, niezadrukowany obszar pozostaje przeźroczysty. Można drukować również w lustrze do montażu na wewnętrznej stronie szyby. Zastosowanie do ekspozycji wewnętrznych (*możliwe są niektóre rodzaje aplikacji zewnętrznych)513094 1 M2 7,37 EUR 32,00 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)
BANERY LAMINOWANE SMOOTH

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY LAMINOWANE SMOOTH

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY LAMINOWANE SMOOTH

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY LAMINOWANE SMOOTH522180 BANER SMOOTH - Frontlit laminowany, mat, 440g konstr. 500x300, 12*18, szer. 1, 1m x 50m 1 M2 0,97 USD 3,80 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY LAMINOWANE SMOOTH522181 BANER SMOOTH - Frontlit laminowany, mat, 440g konstr. 500x300, 12*18, szer. 1, 37m x 50m 1 M2 0,97 USD 3,80 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY LAMINOWANE SMOOTH522182 BANER SMOOTH - Frontlit laminowany, mat, 440g konstr. 500x300, 12*18, szer. 1, 6m x 50m 1 M2 0,97 USD 3,80 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY LAMINOWANE SMOOTH522183 BANER SMOOTH - Frontlit laminowany, mat, 440g konstr. 500x300, 12*18, szer. 2, 2m x 50m 1 M2 0,97 USD 3,80 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY LAMINOWANE SMOOTH522184 BANER SMOOTH - Frontlit laminowany, mat, 440g konstr. 500x300, 12*18, szer. 2,5m x 50m 1 M2 0,97 USD 3,80 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY LAMINOWANE SMOOTH522185 BANER SMOOTH - Frontlit laminowany, mat, 440g konstr. 500x300, 12*18, szer. 3, 2m x 50m 1 M2 0,97 USD 3,80 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY LAMINOWANE SMOOTH

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY LAMINOWANE SMOOTH

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY LAMINOWANE SMOOTH522186 BANER SMOOTH - Frontlit laminowany, mat, 500g konstr. 500x300, 12*18, szer. 1, 1m x 50m 1 M2 1,08 USD 4,23 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY LAMINOWANE SMOOTH522187 1 M2 1,08 USD 4,23 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY LAMINOWANE SMOOTH522188 1 M2 1,08 USD 4,23 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY LAMINOWANE SMOOTH522189 BANER SMOOTH - Frontlit laminowany, mat, 500g konstr. 500x300, 12*18, szer. 1,82m x 50m 1 M2 1,08 USD 4,23 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY LAMINOWANE SMOOTH522190 BANER SMOOTH - Frontlit laminowany, mat, 500g konstr. 500x300, 12*18, szer. 2, 2m x 50m 1 M2 1,08 USD 4,23 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY LAMINOWANE SMOOTH522191 1 M2 1,08 USD 4,23 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY LAMINOWANE SMOOTH522192 1 M2 1,08 USD 4,23 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY LAMINOWANE SMOOTH

Folia PCW biała matowa monomerowa o grubości 85 mikronów przeznaczona do grafik aplikowanych bezpośrednio na asfalt, kostkę brukową czy chodnikową. Zadruk cyfrowy 
wszelkiego typu tuszami solwentowymi oraz lateksowymi. Producent MACtac.Powleczona wyjątkowo mocnym przezroczystym klejem akrylowym na bazie solwentu. Zadrukowany 

wydruk należy laminować specjalnym antypoślizgowym laminatem IMAGin StreetRap Protect. Trwałość zestawu – 3 miesiące.

Laminat  podłogowy PCW o grubości 100 mikronów o powierzchni ziarnistej antyrefleksyjnej. Przeznaczony jest do ochrony grafik podłogowych, roll-up I pop-up. Jego powierzchnia 
zapewnia ochronę antypoślizgową (R10). Chroni grafikę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Może być używany do ochrony wydruków UV. Produkt posiada certyfikat zgodności z 

normą DIN 51130 -R10, oraz certyfikat palności B1. Trwałość grafik podłogowych wewnętrznych ok. 3 miesiące w zależności od natężenia ruchu. Jako folię podłogową zaleca się użyć 
folię Coala 1D 80 Matt RG lub inną folię krótkookresową z klejem szarym usuwalnym. 

Coala Floor Lam Sand, szer.1,04x50m. Laminat podłogowy o powierzchni antypoślizgowej i 
antyrefleksyjnej, 100 mikronów, klej permanentny, certyfikat R10, B1.
Coala Floor Lam Sand, szer. 1, 37x50m.  Laminat podłogowy o powierzchni antypoślizgowej i 
antyrefleksyjnej, 100 mikronów, klej permanentny, certyfikat R10, B1.
Coala Floor Lam Sand, szer. 1,55x50.  Laminat podłogowy o powierzchni antypoślizgowej i 
antyrefleksyjnej, 100 mikronów, klej permanentny, certyfikat R10, B1.

Laminat  podłogowy PCW o grubości 100 mikronów o powierzchni ziarnistej antyrefleksyjnej. Producent MACtac. Chroni grafikę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Rekomendowany 
jako średniookresowy laminat podłogowy, o właściwościach antypoślizgowych. Trwałość ok. 3 miesiące zależna od natężenia ruchu. Jako folię podłogową zaleca się użyć folię IMAGin JT 

5829R, lub inną folię krótkookresową z klejem szarym usuwalnym.
Permaflex LUV 6301, 1,04mx50mb, Folia PCW przezroczysta, o powierzchni antyrefleksyjnej, 100 
mikronów, klej permanentny, lamiant podłogowy, antypoślizgowy

Dekoracyjny laminat polimerowy, kalandrowany PCW. Satynowy, z fakturą szczotkowanego aluminium o grubości 120 i 100 mikronów, trwałości 5 lat, elastyczny z klejem 
permanentnym. Wzbogaca kolorystykę wydruku o fakturę, upodabniając materiał do szczotkowanego aluminium. Chroni prace przed uszkodzeniami mechanicznymi i zapewnia ochronę 

przed promieniowaniem UV. Przeznaczony do laminowania prac na foliach ploterowych z serii MACal 9800 PRO i foliach do druku z serii IMAGin JT 5929 i do dekoracyjnych prac na 
powierzchniach płaskich i zakrzywionych.

MACtac, PERMAfun, Brushed Metal, satyna,PVC, przezroczysty, 0.100mm, 1370mm x 50 m,¦rednica 
gilzy: 76mm, trwały,karton 1 rolka.

Folia samoprzylepna PCW, półsztywna, 360 mikronów z klejem repozycjonowalnym. Do druku atramentami typu: solwent, eko/mild solwent. Dostępna również do atramentów UV. Łatwa 
aplikacja i demontaż, brak pęcherzyków powietrza,nie zostawia kleju. Zastosowanie: wielokrotne aplikacje na różnych powierzchniach płaskich i strukturalnych.

COALA QUICKSTICK  S  - Biała folia PCW samoprzylepna 360µ , półsztywna, mat, klej 
repozycjonowalny , szer.1,02 m x 20m  

Biała, matowa, samoprzylepna folia monomerowa PCW o grubości 100 , ze specjalnymi kropkami klejowymi. Wzór kropek kleju pozwala na łatwą aplikację, bez pęcherzyków powietrza μ
na większości dostępnych podłoży. Produkt przeznaczony jest do krótkookresowych prac do wewnątrz.   

Coala Easy Stick White, szer.1, 37x50m. Biała folia PCW 100µ,  matowa, monomerowa 
samoprzylepna,  Kropki klejowe. Klej akrylowy repozycjonowalny. Łatwa aplikacja. 

Półprzeźroczysta, samoprzylepna folia monomerowa PCW o grubości 100 , ze specjalnymi kropkami klejowymi. Wzór kropek kleju pozwala na łatwą aplikację, bez pęcherzyków μ
powietrza na większości dostępnych podłoży. Produkt przeznaczony jest do krótkookresowych prac do wewnątrz. Główne zastosowanie na szyby.   

Coala Easy Stick Clear, szer.1, 37x50m. Półprzeźroczysta folia PCW 100µ, monomerowa 
samoprzylepna,  Kropki klejowe. Klej akrylowy repozycjonowalny. Łatwa aplikacja. 

Biała błyszcząca samoprzylepna folia polimerowa PCW, grubości 75 µm. Klej akrylowy,usuwalny, repozycjonowalny o niskiej przylepności do wielokrotnej aplikacji. Łatwa aplikacja i 
usuwanie. Zastosowanie: na większość podłoży, w warunkach wewnętrznych, np. malowane ściany, melamina, szkło, podłoża o niskiej energii powierzchniwej. Alternatywa dla folii 

elektrostatycznej. Trwałość na zewnątrz do 2 lat, produkt niezadrukowany (Europa centralna)
Coala Re-Stick, Biała błyszcząca samoprzylepna folia polimerowa PCW, grubości 75 µm. Klej akrylowy, 
repozycjonowalnym  o niskiej przylepności.  szer.1, 37x50m. Łatwa aplikacja i usuwanie. 

Ultraprzeźroczysta samoprzylepna folia poliestrowa 100µ, do wydruków atramentami UV. Specjalny, opatentowany ultraprzeźroczysty klej pozwala na proste nanoszenie na sucho na 
gładkie powierzchnie płaskie: szkło, aluminium, stal nierdzewna, wybrane tworzywa sztuczne. Odporna na wodę, uszkodzenia (np. rysy) i rozdzieranie. Bardzo prosty montaż i demontaż, 

nie pozostawia resztek kleju nawet po dłuższym czasie.Tą samą grafikę można stosować wielokrotnie. Wydruki doskonałej jakości, niezadrukowany obszar pozostaje przeźroczysty. 
Można drukować również w lustrze do montażu na wewnętrznej stronie szyby. Zastosowanie do ekspozycji wewnętrznych (*możliwe są niektóre rodzaje aplikacji zewnętrznych)

Coala Clear Tack UV Ultraprzeźroczysta  samoprzylepna folia poliestrowa PET, grubość 100µ. Do 
druku UV. Klej repozycjonowalny, wielokrotne przyklejanie.  szer.1, 372x30m. Łatwa aplikacja i 
usuwanie. 

Banery - solwent, UV, latex (90)

BANER LAMINOWANY SMOOTH 440  MATT

BANER LAMINOWANY SMOOTH 440  MATT
Ekonomiczny baner laminowany  typu frontlit 440g, matowy, (konstrukcja 500Dx300D; 12*18)  o gładkiej powierzchni i ciepłym odcieniu bieli. Zastosowanie: produkcja 

krótkookresowych reklam zewnętrznych, oraz długookresowych wewnętrznych.

BANER LAMINOWANY SMOOTH 440  MATTEkonomiczny baner laminowany  typu frontlit 440g, matowy, (konstrukcja 500Dx300D; 12*18)  o gładkiej powierzchni i ciepłym odcieniu bieli. Zastosowanie: produkcja krótkookresowych reklam zewnętrznych, oraz długookresowych wewnętrznych.
BANER LAMINOWANY SMOOTH 440  MATTEkonomiczny baner laminowany  typu frontlit 440g, matowy, (konstrukcja 500Dx300D; 12*18)  o gładkiej powierzchni i ciepłym odcieniu bieli. Zastosowanie: produkcja krótkookresowych reklam zewnętrznych, oraz długookresowych wewnętrznych.
BANER LAMINOWANY SMOOTH 440  MATTEkonomiczny baner laminowany  typu frontlit 440g, matowy, (konstrukcja 500Dx300D; 12*18)  o gładkiej powierzchni i ciepłym odcieniu bieli. Zastosowanie: produkcja krótkookresowych reklam zewnętrznych, oraz długookresowych wewnętrznych.
BANER LAMINOWANY SMOOTH 440  MATTEkonomiczny baner laminowany  typu frontlit 440g, matowy, (konstrukcja 500Dx300D; 12*18)  o gładkiej powierzchni i ciepłym odcieniu bieli. Zastosowanie: produkcja krótkookresowych reklam zewnętrznych, oraz długookresowych wewnętrznych.
BANER LAMINOWANY SMOOTH 440  MATTEkonomiczny baner laminowany  typu frontlit 440g, matowy, (konstrukcja 500Dx300D; 12*18)  o gładkiej powierzchni i ciepłym odcieniu bieli. Zastosowanie: produkcja krótkookresowych reklam zewnętrznych, oraz długookresowych wewnętrznych.
BANER LAMINOWANY SMOOTH 440  MATTEkonomiczny baner laminowany  typu frontlit 440g, matowy, (konstrukcja 500Dx300D; 12*18)  o gładkiej powierzchni i ciepłym odcieniu bieli. Zastosowanie: produkcja krótkookresowych reklam zewnętrznych, oraz długookresowych wewnętrznych.

BANER LAMINOWANY SMOOTH 500  MATT

BANER LAMINOWANY SMOOTH 500  MATT

Ekonomiczny baner laminowany  typu frontlit 500g, matowy, (konstukcja 500Dx300D; 12*18) o gładkiej powierzchni i ciepłym odcieniu bieli. Zastosowanie: do produkcji 
krótkookresowych reklam zewnętrznych, oraz długookresowych wewnętrznych.

BANER LAMINOWANY SMOOTH 500  MATTEkonomiczny baner laminowany  typu frontlit 500g, matowy, (konstukcja 500Dx300D; 12*18) o gładkiej powierzchni i ciepłym odcieniu bieli. Zastosowanie: do produkcji krótkookresowych reklam zewnętrznych, oraz długookresowych wewnętrznych.
BANER LAMINOWANY SMOOTH 500  MATTEkonomiczny baner laminowany  typu frontlit 500g, matowy, (konstukcja 500Dx300D; 12*18) o gładkiej powierzchni i ciepłym odcieniu bieli. Zastosowanie: do produkcji krótkookresowych reklam zewnętrznych, oraz długookresowych wewnętrznych.BANER SMOOTH - Frontlit laminowany, mat, 500g  konstr. 500x300, 12*18, szer. 1, 37m x 50m 

BANER LAMINOWANY SMOOTH 500  MATTEkonomiczny baner laminowany  typu frontlit 500g, matowy, (konstukcja 500Dx300D; 12*18) o gładkiej powierzchni i ciepłym odcieniu bieli. Zastosowanie: do produkcji krótkookresowych reklam zewnętrznych, oraz długookresowych wewnętrznych.BANER SMOOTH - Frontlit laminowany, mat, 500g  konstr. 500x300, 12*18, szer. 1, 6m x 50m 

BANER LAMINOWANY SMOOTH 500  MATTEkonomiczny baner laminowany  typu frontlit 500g, matowy, (konstukcja 500Dx300D; 12*18) o gładkiej powierzchni i ciepłym odcieniu bieli. Zastosowanie: do produkcji krótkookresowych reklam zewnętrznych, oraz długookresowych wewnętrznych.
BANER LAMINOWANY SMOOTH 500  MATTEkonomiczny baner laminowany  typu frontlit 500g, matowy, (konstukcja 500Dx300D; 12*18) o gładkiej powierzchni i ciepłym odcieniu bieli. Zastosowanie: do produkcji krótkookresowych reklam zewnętrznych, oraz długookresowych wewnętrznych.
BANER LAMINOWANY SMOOTH 500  MATTEkonomiczny baner laminowany  typu frontlit 500g, matowy, (konstukcja 500Dx300D; 12*18) o gładkiej powierzchni i ciepłym odcieniu bieli. Zastosowanie: do produkcji krótkookresowych reklam zewnętrznych, oraz długookresowych wewnętrznych.BANER SMOOTH - Frontlit laminowany, mat, 500g  konstr. 500x300, 12*18, szer. 2,5m x 50m 

BANER LAMINOWANY SMOOTH 500  MATTEkonomiczny baner laminowany  typu frontlit 500g, matowy, (konstukcja 500Dx300D; 12*18) o gładkiej powierzchni i ciepłym odcieniu bieli. Zastosowanie: do produkcji krótkookresowych reklam zewnętrznych, oraz długookresowych wewnętrznych.BANER SMOOTH - Frontlit laminowany, mat, 500g  konstr. 500x300, 12*18, szer. 3, 2m x 50m 

BANER LAMINOWANY SMOOTH 500  GLOSS

file:///E:/


o Ceny netto.
o Opłata za zamówienie poniżej 500zł : 50 zł, poniżej 1000zł : 35zł.
o Do zamówienia doliczana będzie opłata dystrybucyjna  w wysokości 1% jego wartości.
o Ceny mogą ulec zmianie. Prosimy o ich potwierdzenie przed zamówieniem.
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Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY LAMINOWANE SMOOTH

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY LAMINOWANE SMOOTH522193 1 M2 1,08 USD 4,23 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY LAMINOWANE SMOOTH522194 1 M2 1,08 USD 4,23 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY LAMINOWANE SMOOTH522195 1 M2 1,08 USD 4,23 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY LAMINOWANE SMOOTH522196 1 M2 1,08 USD 4,23 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY LAMINOWANE SMOOTH522197 1 M2 1,08 USD 4,24 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY LAMINOWANE SMOOTH522198 1 M2 1,08 USD 4,23 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY LAMINOWANE SYMBIO CLASSIC
Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY LAMINOWANE SYMBIO CLASSICBANER CLASSIC STRONG - FRONTLIT 440

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY LAMINOWANE SYMBIO CLASSICBANER CLASSIC STRONG - FRONTLIT 440

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY LAMINOWANE SYMBIO CLASSICBANER CLASSIC STRONG - FRONTLIT 440Wzmacniany baner laminowany typu frontlit, (konstrukcja 1000Dx1000D; 9*9) biały o gładkiej powierzchni. Duża wytrzymałość na rozerwanie. Zastosowanie: reklama wewnętrzna / zewnętrzna, średnio oraz długookresowa.474861 1 M2 1,12 USD 4,40 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY LAMINOWANE SYMBIO CLASSICBANER CLASSIC STRONG - FRONTLIT 440Wzmacniany baner laminowany typu frontlit, (konstrukcja 1000Dx1000D; 9*9) biały o gładkiej powierzchni. Duża wytrzymałość na rozerwanie. Zastosowanie: reklama wewnętrzna / zewnętrzna, średnio oraz długookresowa.474862 1 M2 1,12 USD 4,40 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY LAMINOWANE SYMBIO CLASSICBANER CLASSIC STRONG - FRONTLIT 440Wzmacniany baner laminowany typu frontlit, (konstrukcja 1000Dx1000D; 9*9) biały o gładkiej powierzchni. Duża wytrzymałość na rozerwanie. Zastosowanie: reklama wewnętrzna / zewnętrzna, średnio oraz długookresowa.474863 1 M2 1,12 USD 4,40 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY LAMINOWANE SYMBIO CLASSICBANER CLASSIC STRONG - FRONTLIT 440Wzmacniany baner laminowany typu frontlit, (konstrukcja 1000Dx1000D; 9*9) biały o gładkiej powierzchni. Duża wytrzymałość na rozerwanie. Zastosowanie: reklama wewnętrzna / zewnętrzna, średnio oraz długookresowa.474864 1 M2 1,12 USD 4,40 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY LAMINOWANE SYMBIO CLASSICBANER CLASSIC STRONG - FRONTLIT 440Wzmacniany baner laminowany typu frontlit, (konstrukcja 1000Dx1000D; 9*9) biały o gładkiej powierzchni. Duża wytrzymałość na rozerwanie. Zastosowanie: reklama wewnętrzna / zewnętrzna, średnio oraz długookresowa.474865 1 M2 1,12 USD 4,40 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY LAMINOWANE SYMBIO CLASSICBANER CLASSIC STRONG - FRONTLIT 440Wzmacniany baner laminowany typu frontlit, (konstrukcja 1000Dx1000D; 9*9) biały o gładkiej powierzchni. Duża wytrzymałość na rozerwanie. Zastosowanie: reklama wewnętrzna / zewnętrzna, średnio oraz długookresowa.474866 1 M2 1,12 USD 4,40 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY LAMINOWANE SYMBIO CLASSICBANER CLASSIC STRONG - FRONTLIT 440Wzmacniany baner laminowany typu frontlit, (konstrukcja 1000Dx1000D; 9*9) biały o gładkiej powierzchni. Duża wytrzymałość na rozerwanie. Zastosowanie: reklama wewnętrzna / zewnętrzna, średnio oraz długookresowa.474867 1 M2 1,12 USD 4,40 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY LAMINOWANE SYMBIO CLASSICBANER CLASSIC STRONG - FRONTLIT 510

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY LAMINOWANE SYMBIO CLASSICBANER CLASSIC STRONG - FRONTLIT 510

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY LAMINOWANE SYMBIO CLASSICBANER CLASSIC STRONG - FRONTLIT 510Wzmacniany baner laminowany typu frontlit, (konstrukcja 1000Dx1000D; 9*9) biały o gładkiej powierzchni. Duża wytrzymałość na rozerwanie. Zastosowanie: reklama wewnętrzna / zewnętrzna, średnio oraz długookresowa.474868 1 M2 1,29 USD 5,05 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY LAMINOWANE SYMBIO CLASSICBANER CLASSIC STRONG - FRONTLIT 510Wzmacniany baner laminowany typu frontlit, (konstrukcja 1000Dx1000D; 9*9) biały o gładkiej powierzchni. Duża wytrzymałość na rozerwanie. Zastosowanie: reklama wewnętrzna / zewnętrzna, średnio oraz długookresowa.474869 1 M2 1,29 USD 5,05 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY LAMINOWANE SYMBIO CLASSICBANER CLASSIC STRONG - FRONTLIT 510Wzmacniany baner laminowany typu frontlit, (konstrukcja 1000Dx1000D; 9*9) biały o gładkiej powierzchni. Duża wytrzymałość na rozerwanie. Zastosowanie: reklama wewnętrzna / zewnętrzna, średnio oraz długookresowa.474870 1 M2 1,29 USD 5,05 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY LAMINOWANE SYMBIO CLASSICBANER CLASSIC STRONG - FRONTLIT 510Wzmacniany baner laminowany typu frontlit, (konstrukcja 1000Dx1000D; 9*9) biały o gładkiej powierzchni. Duża wytrzymałość na rozerwanie. Zastosowanie: reklama wewnętrzna / zewnętrzna, średnio oraz długookresowa.474871 1 M2 1,29 USD 5,05 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY LAMINOWANE SYMBIO CLASSICBANER CLASSIC STRONG - FRONTLIT 510Wzmacniany baner laminowany typu frontlit, (konstrukcja 1000Dx1000D; 9*9) biały o gładkiej powierzchni. Duża wytrzymałość na rozerwanie. Zastosowanie: reklama wewnętrzna / zewnętrzna, średnio oraz długookresowa.474872 1 M2 1,29 USD 5,05 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY LAMINOWANE SYMBIO CLASSICBANER CLASSIC STRONG - FRONTLIT 510Wzmacniany baner laminowany typu frontlit, (konstrukcja 1000Dx1000D; 9*9) biały o gładkiej powierzchni. Duża wytrzymałość na rozerwanie. Zastosowanie: reklama wewnętrzna / zewnętrzna, średnio oraz długookresowa.474873 1 M2 1,29 USD 5,05 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY LAMINOWANE SYMBIO CLASSICBANERY STRONG GLOSS

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY LAMINOWANE SYMBIO CLASSICBANERY STRONG GLOSS

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY LAMINOWANE SYMBIO CLASSICBANERY STRONG GLOSSWzmacniany baner laminowany typu frontlit, (konstrukcja 1000Dx1000D; 9*9) biały o gładkiej powierzchni. Duża wytrzymałość na rozerwanie. Zastosowanie: reklama wewnętrzna / zewnętrzna, średnio oraz długookresowa.506350 1 M2 1,29 USD 5,05 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY LAMINOWANE SYMBIO CLASSICBANERY STRONG GLOSSWzmacniany baner laminowany typu frontlit, (konstrukcja 1000Dx1000D; 9*9) biały o gładkiej powierzchni. Duża wytrzymałość na rozerwanie. Zastosowanie: reklama wewnętrzna / zewnętrzna, średnio oraz długookresowa.506351 1 M2 1,29 USD 5,05 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY LAMINOWANE SYMBIO CLASSICBANERY STRONG GLOSSWzmacniany baner laminowany typu frontlit, (konstrukcja 1000Dx1000D; 9*9) biały o gładkiej powierzchni. Duża wytrzymałość na rozerwanie. Zastosowanie: reklama wewnętrzna / zewnętrzna, średnio oraz długookresowa.506352 1 M2 1,29 USD 5,05 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY LAMINOWANE SYMBIO CLASSICBANERY STRONG GLOSSWzmacniany baner laminowany typu frontlit, (konstrukcja 1000Dx1000D; 9*9) biały o gładkiej powierzchni. Duża wytrzymałość na rozerwanie. Zastosowanie: reklama wewnętrzna / zewnętrzna, średnio oraz długookresowa.506353 1 M2 1,29 USD 5,05 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY LAMINOWANE SYMBIO CLASSICBANERY STRONG GLOSSWzmacniany baner laminowany typu frontlit, (konstrukcja 1000Dx1000D; 9*9) biały o gładkiej powierzchni. Duża wytrzymałość na rozerwanie. Zastosowanie: reklama wewnętrzna / zewnętrzna, średnio oraz długookresowa.506354 1 M2 1,29 USD 5,05 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY LAMINOWANE SYMBIO CLASSICBANERY STRONG GLOSSWzmacniany baner laminowany typu frontlit, (konstrukcja 1000Dx1000D; 9*9) biały o gładkiej powierzchni. Duża wytrzymałość na rozerwanie. Zastosowanie: reklama wewnętrzna / zewnętrzna, średnio oraz długookresowa.506355 1 M2 1,29 USD 5,05 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY POWLEKANE CAST 
Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY POWLEKANE CAST BANER CAST - FRONTLIT 450

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY POWLEKANE CAST BANER CAST - FRONTLIT 450

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY POWLEKANE CAST BANER CAST - FRONTLIT 450Powlekana tkanina banerowa o wzmocnionej konstrukcji 1000Dx1000D; 18*18. Powierzchnia biała o drobnej strukturze i wysokiej bieli. Duża odporność na rozerwanie. Zastosowanie: systemy ekspozycyjne, wielkopowierzchniowa reklama wewnętrzna/zewnętrzna średnio oraz długookresowa.468902 1 M2 1,54 USD 6,00 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY POWLEKANE CAST BANER CAST - FRONTLIT 450Powlekana tkanina banerowa o wzmocnionej konstrukcji 1000Dx1000D; 18*18. Powierzchnia biała o drobnej strukturze i wysokiej bieli. Duża odporność na rozerwanie. Zastosowanie: systemy ekspozycyjne, wielkopowierzchniowa reklama wewnętrzna/zewnętrzna średnio oraz długookresowa.468903 1 M2 1,54 USD 6,00 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY POWLEKANE CAST BANER CAST - FRONTLIT 450Powlekana tkanina banerowa o wzmocnionej konstrukcji 1000Dx1000D; 18*18. Powierzchnia biała o drobnej strukturze i wysokiej bieli. Duża odporność na rozerwanie. Zastosowanie: systemy ekspozycyjne, wielkopowierzchniowa reklama wewnętrzna/zewnętrzna średnio oraz długookresowa.468904 1 M2 1,54 USD 6,00 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY POWLEKANE CAST BANER CAST - FRONTLIT 450Powlekana tkanina banerowa o wzmocnionej konstrukcji 1000Dx1000D; 18*18. Powierzchnia biała o drobnej strukturze i wysokiej bieli. Duża odporność na rozerwanie. Zastosowanie: systemy ekspozycyjne, wielkopowierzchniowa reklama wewnętrzna/zewnętrzna średnio oraz długookresowa.468905 1 M2 1,54 USD 6,00 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY POWLEKANE CAST BANER CAST - FRONTLIT 450Powlekana tkanina banerowa o wzmocnionej konstrukcji 1000Dx1000D; 18*18. Powierzchnia biała o drobnej strukturze i wysokiej bieli. Duża odporność na rozerwanie. Zastosowanie: systemy ekspozycyjne, wielkopowierzchniowa reklama wewnętrzna/zewnętrzna średnio oraz długookresowa.468906 1 M2 1,54 USD 6,00 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY POWLEKANE CAST BANER CAST - FRONTLIT 450Powlekana tkanina banerowa o wzmocnionej konstrukcji 1000Dx1000D; 18*18. Powierzchnia biała o drobnej strukturze i wysokiej bieli. Duża odporność na rozerwanie. Zastosowanie: systemy ekspozycyjne, wielkopowierzchniowa reklama wewnętrzna/zewnętrzna średnio oraz długookresowa.468907 1 M2 1,54 USD 6,00 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY POWLEKANE CAST BANER CAST - FRONTLIT 450Powlekana tkanina banerowa o wzmocnionej konstrukcji 1000Dx1000D; 18*18. Powierzchnia biała o drobnej strukturze i wysokiej bieli. Duża odporność na rozerwanie. Zastosowanie: systemy ekspozycyjne, wielkopowierzchniowa reklama wewnętrzna/zewnętrzna średnio oraz długookresowa.477198 1 M2 1,70 USD 6,65 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY POWLEKANE CAST BANER CAST - FRONTLIT 450Powlekana tkanina banerowa o wzmocnionej konstrukcji 1000Dx1000D; 18*18. Powierzchnia biała o drobnej strukturze i wysokiej bieli. Duża odporność na rozerwanie. Zastosowanie: systemy ekspozycyjne, wielkopowierzchniowa reklama wewnętrzna/zewnętrzna średnio oraz długookresowa.477199 1 M2 1,70 USD 6,65 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY POWLEKANE CAST BANER CAST - FRONTLIT 510

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY POWLEKANE CAST BANER CAST - FRONTLIT 510

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY POWLEKANE CAST BANER CAST - FRONTLIT 510Powlekana tkanina banerowa o wzmocnionej konstrukcji 1000Dx1000D; 20*20. Powierzchnia biała o drobnej strukturze i wysokiej bieli. Duża odporność na rozerwanie. Zastosowanie: systemy ekspozycyjne, wielkopowierzchniowa reklama wewnętrzna/zewnętrzna średnio oraz długookresowa.468908 1 M2 1,64 USD 6,41 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY POWLEKANE CAST BANER CAST - FRONTLIT 510Powlekana tkanina banerowa o wzmocnionej konstrukcji 1000Dx1000D; 20*20. Powierzchnia biała o drobnej strukturze i wysokiej bieli. Duża odporność na rozerwanie. Zastosowanie: systemy ekspozycyjne, wielkopowierzchniowa reklama wewnętrzna/zewnętrzna średnio oraz długookresowa.468909 1 M2 1,64 USD 6,41 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY POWLEKANE CAST BANER CAST - FRONTLIT 510Powlekana tkanina banerowa o wzmocnionej konstrukcji 1000Dx1000D; 20*20. Powierzchnia biała o drobnej strukturze i wysokiej bieli. Duża odporność na rozerwanie. Zastosowanie: systemy ekspozycyjne, wielkopowierzchniowa reklama wewnętrzna/zewnętrzna średnio oraz długookresowa.468910 1 M2 1,64 USD 6,41 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY POWLEKANE CAST BANER CAST - FRONTLIT 510Powlekana tkanina banerowa o wzmocnionej konstrukcji 1000Dx1000D; 20*20. Powierzchnia biała o drobnej strukturze i wysokiej bieli. Duża odporność na rozerwanie. Zastosowanie: systemy ekspozycyjne, wielkopowierzchniowa reklama wewnętrzna/zewnętrzna średnio oraz długookresowa.468911 1 M2 1,64 USD 6,41 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY POWLEKANE CAST BANER CAST - FRONTLIT 510Powlekana tkanina banerowa o wzmocnionej konstrukcji 1000Dx1000D; 20*20. Powierzchnia biała o drobnej strukturze i wysokiej bieli. Duża odporność na rozerwanie. Zastosowanie: systemy ekspozycyjne, wielkopowierzchniowa reklama wewnętrzna/zewnętrzna średnio oraz długookresowa.468912 1 M2 1,64 USD 6,41 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY POWLEKANE CAST BANER CAST - FRONTLIT 510Powlekana tkanina banerowa o wzmocnionej konstrukcji 1000Dx1000D; 20*20. Powierzchnia biała o drobnej strukturze i wysokiej bieli. Duża odporność na rozerwanie. Zastosowanie: systemy ekspozycyjne, wielkopowierzchniowa reklama wewnętrzna/zewnętrzna średnio oraz długookresowa.468913 1 M2 1,64 USD 6,41 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY POWLEKANE CAST BANER CAST - FRONTLIT 510Powlekana tkanina banerowa o wzmocnionej konstrukcji 1000Dx1000D; 20*20. Powierzchnia biała o drobnej strukturze i wysokiej bieli. Duża odporność na rozerwanie. Zastosowanie: systemy ekspozycyjne, wielkopowierzchniowa reklama wewnętrzna/zewnętrzna średnio oraz długookresowa.468914 1 M2 2,05 USD 8,01 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY POWLEKANE CAST BANER CAST - FRONTLIT 510Powlekana tkanina banerowa o wzmocnionej konstrukcji 1000Dx1000D; 20*20. Powierzchnia biała o drobnej strukturze i wysokiej bieli. Duża odporność na rozerwanie. Zastosowanie: systemy ekspozycyjne, wielkopowierzchniowa reklama wewnętrzna/zewnętrzna średnio oraz długookresowa.477200 1 M2 1,80 USD 7,05 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY POWLEKANE CAST BANER CAST - FRONTLIT 510Powlekana tkanina banerowa o wzmocnionej konstrukcji 1000Dx1000D; 20*20. Powierzchnia biała o drobnej strukturze i wysokiej bieli. Duża odporność na rozerwanie. Zastosowanie: systemy ekspozycyjne, wielkopowierzchniowa reklama wewnętrzna/zewnętrzna średnio oraz długookresowa.477201 1 M2 1,80 USD 7,05 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY POWLEKANE CAST BANER CAST BLOCKOUT 440

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY POWLEKANE CAST BANER CAST BLOCKOUT 440

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY POWLEKANE CAST BANER CAST BLOCKOUT 440Powlekana tkanina banerowa (250Dx250D; 36*36) z czarną przekładką wewnętrzną. Miękki, elastyczny materiał, o bardzo drobnym splocie,gładkiej powierzchni, do druku dwustronnego. Zastosowanie:  roll-upy, systemy ekspozycyjne do wewnątrz i na zewnątrz474876 Symbio Banner, CAST BLOCKOUT, powlekany 440g mat, biały, szer.1, 1m x 50m, 1 M2 2,04 USD 7,98 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY POWLEKANE CAST BANER CAST BLOCKOUT 440Powlekana tkanina banerowa (250Dx250D; 36*36) z czarną przekładką wewnętrzną. Miękki, elastyczny materiał, o bardzo drobnym splocie,gładkiej powierzchni, do druku dwustronnego. Zastosowanie:  roll-upy, systemy ekspozycyjne do wewnątrz i na zewnątrz526735 Symbio Banner, CAST BLOCKOUT, powlekany 440g mat, biały, szer.1,37m x 50m, 1 M2 2,04 USD 7,98 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY POWLEKANE CAST BANER CAST BLOCKOUT 440Powlekana tkanina banerowa (250Dx250D; 36*36) z czarną przekładką wewnętrzną. Miękki, elastyczny materiał, o bardzo drobnym splocie,gładkiej powierzchni, do druku dwustronnego. Zastosowanie:  roll-upy, systemy ekspozycyjne do wewnątrz i na zewnątrz474877 Symbio Banner, CAST BLOCKOUT, powlekany 440g mat, biały, szer.1, 6m x 50m, 1 M2 2,04 USD 7,98 PLN

BANER LAMINOWANY SMOOTH 500  GLOSS
Ekonomiczny baner laminowany  typu frontlit 500g, głyszczący, (konstukcja 500Dx300D; 12*18) o gładkiej powierzchni i ciepłym odcieniu bieli. Zastosowanie: do produkcji 

krótkookresowych reklam zewnętrznych, oraz długookresowych wewnętrznych.

BANER LAMINOWANY SMOOTH 500  GLOSSEkonomiczny baner laminowany  typu frontlit 500g, głyszczący, (konstukcja 500Dx300D; 12*18) o gładkiej powierzchni i ciepłym odcieniu bieli. Zastosowanie: do produkcji krótkookresowych reklam zewnętrznych, oraz długookresowych wewnętrznych.BANER SMOOTH - Frontlit laminowany, błyszczący, 500g konstr. 500x300, 12*18, szer. 1, 1m x 50m 

BANER LAMINOWANY SMOOTH 500  GLOSSEkonomiczny baner laminowany  typu frontlit 500g, głyszczący, (konstukcja 500Dx300D; 12*18) o gładkiej powierzchni i ciepłym odcieniu bieli. Zastosowanie: do produkcji krótkookresowych reklam zewnętrznych, oraz długookresowych wewnętrznych.BANER SMOOTH - Frontlit laminowany, błyszczący, 500g  konstr. 500x300, 12*18, szer. 1, 37m x 
50m 

BANER LAMINOWANY SMOOTH 500  GLOSSEkonomiczny baner laminowany  typu frontlit 500g, głyszczący, (konstukcja 500Dx300D; 12*18) o gładkiej powierzchni i ciepłym odcieniu bieli. Zastosowanie: do produkcji krótkookresowych reklam zewnętrznych, oraz długookresowych wewnętrznych.BANER SMOOTH - Frontlit laminowany, błyszczący, 500g  konstr. 500x300, 12*18, szer. 1, 6m x 
50m 

BANER LAMINOWANY SMOOTH 500  GLOSSEkonomiczny baner laminowany  typu frontlit 500g, głyszczący, (konstukcja 500Dx300D; 12*18) o gładkiej powierzchni i ciepłym odcieniu bieli. Zastosowanie: do produkcji krótkookresowych reklam zewnętrznych, oraz długookresowych wewnętrznych.BANER SMOOTH - Frontlit laminowany, błyszczący, 500g konstr. 500x300, 12*18, szer. 2, 2m x 50m 

BANER LAMINOWANY SMOOTH 500  GLOSSEkonomiczny baner laminowany  typu frontlit 500g, głyszczący, (konstukcja 500Dx300D; 12*18) o gładkiej powierzchni i ciepłym odcieniu bieli. Zastosowanie: do produkcji krótkookresowych reklam zewnętrznych, oraz długookresowych wewnętrznych.BANER SMOOTH - Frontlit laminowany, błyszczący, 500g  konstr. 500x300, 12*18, szer. 2,5m x 
50m 

BANER LAMINOWANY SMOOTH 500  GLOSSEkonomiczny baner laminowany  typu frontlit 500g, głyszczący, (konstukcja 500Dx300D; 12*18) o gładkiej powierzchni i ciepłym odcieniu bieli. Zastosowanie: do produkcji krótkookresowych reklam zewnętrznych, oraz długookresowych wewnętrznych.BANER SMOOTH - Frontlit laminowany, błyszczący, 500g  konstr. 500x300, 12*18, szer. 3, 2m x 
50m 

Wzmacniany baner laminowany typu frontlit, (konstrukcja 1000Dx1000D; 9*9) biały o gładkiej powierzchni. Duża wytrzymałość na rozerwanie. Zastosowanie: reklama wewnętrzna / 
zewnętrzna, średnio oraz długookresowa.

Symbio Banner, CLASSIC STRONG, Frontlit, laminowany, mat, 440g, konstr. 1000x1000, 9*9, szer. 1, 
1m x 50m, 
Symbio Banner, CLASSIC STRONG, Frontlit, laminowany, mat, 440g, konstr. 1000x1000, 9*9, szer. 1, 
37m x 50m, 
Symbio Banner, CLASSIC STRONG, Frontlit, laminowany, mat, 440g, konstr. 1000x1000, 9*9, szer. 1, 
6m x 50m, 
Symbio Banner, CLASSIC STRONG, Frontlit, laminowany, mat, 440g, konstr. 1000x1000, 9*9, szer. 2, 
2m x 50m, 
Symbio Banner, CLASSIC STRONG, Frontlit, laminowany, mat, 440g, konstr. 1000x1000, 9*9, szer. 
2,5m x 50m, 
Symbio Banner, CLASSIC STRONG, Frontlit, laminowany, mat, 440g, konstr. 1000x1000, 9*9, szer. 2, 
6m x 50m, 
Symbio Banner, CLASSIC STRONG, Frontlit, laminowany, mat, 440g, konstr. 1000x1000, 9*9, szer. 3, 
2m x 50m, 

Wzmacniany baner laminowany typu frontlit, (konstrukcja 1000Dx1000D; 9*9) biały o gładkiej powierzchni. Duża wytrzymałość na rozerwanie. Zastosowanie: reklama wewnętrzna / 
zewnętrzna, średnio oraz długookresowa.

Symbio Banner, CLASSIC STRONG, Frontlit, laminowany, mat, 510g, konstr. 1000x1000, 9*9, szer. 1, 
1m x 50m, 
Symbio Banner, CLASSIC STRONG, Frontlit, laminowany, mat, 510g, konstr. 1000x1000, 9*9, szer. 1, 
37m x 50m, 
Symbio Banner, CLASSIC STRONG, Frontlit, laminowany, mat, 510g, konstr. 1000x1000, 9*9, szer. 1, 
6m x 50m, 
Symbio Banner, CLASSIC STRONG, Frontlit, laminowany, mat, 510g, konstr. 1000x1000, 9*9, szer. 2, 
2m x 50m, 
Symbio Banner, CLASSIC STRONG, Frontlit, laminowany, mat, 510g, konstr. 1000x1000, 9*9, szer. 2, 
6m x 50m, 
Symbio Banner, CLASSIC STRONG, Frontlit, laminowany, mat, 510g, konstr. 1000x1000, 9*9, szer. 3, 
2m x 50m, 

Wzmacniany baner laminowany typu frontlit, (konstrukcja 1000Dx1000D; 9*9) biały o gładkiej powierzchni. Duża wytrzymałość na rozerwanie. Zastosowanie: reklama wewnętrzna / 
zewnętrzna, średnio oraz długookresowa.

Symbio Banner, CLASSIC STRONG, Frontlit, laminowany, gloss, 510g, konstr. 1000x1000, 9*9, szer. 
1, 1m x 50m, 
Symbio Banner, CLASSIC STRONG, Frontlit, laminowany, gloss, 510g, konstr. 1000x1000, 9*9, szer. 
1, 37m x 50m, 
Symbio Banner, CLASSIC STRONG, Frontlit, laminowany, gloss, 510g, konstr. 1000x1000, 9*9, szer. 
1, 6m x 50m, 
Symbio Banner, CLASSIC STRONG, Frontlit, laminowany, gloss, 510g, konstr. 1000x1000, 9*9, szer. 
2, 2m x 50m, 
Symbio Banner, CLASSIC STRONG, Frontlit, laminowany, gloss, 510g, konstr. 1000x1000, 9*9, szer. 
2, 6m x 50m, 
Symbio Banner, CLASSIC STRONG, Frontlit, laminowany, gloss, 510g, konstr. 1000x1000, 9*9, szer. 
3, 2m x 50m, 

Powlekana tkanina banerowa o wzmocnionej konstrukcji 1000Dx1000D; 18*18. Powierzchnia biała o drobnej strukturze i wysokiej bieli. Duża odporność na rozerwanie. Zastosowanie: 
systemy ekspozycyjne, wielkopowierzchniowa reklama wewnętrzna/zewnętrzna średnio oraz długookresowa.

Symbio Banner, Cast, Frontlit, powlekany, mat, 450g, konstr. 1000x1000, 18*18, szer. 1, 1m x 50m, 

Symbio Banner, Cast, Frontlit, powlekany, mat, 450g, konstr. 1000x1000, 18*18, szer. 1, 37m x 
50m, 

Symbio Banner, Cast, Frontlit, powlekany, mat, 450g, konstr. 1000x1000, 18*18, szer. 1, 6m x 50m, 

Symbio Banner, Cast, Frontlit, powlekany, mat, 450g, konstr. 1000x1000, 18*18, szer. 2, 2m x 50m, 

Symbio Banner, Cast, Frontlit, powlekany, mat, 450g, konstr. 1000x1000, 18*18, szer. 2,5m x 50m, 

Symbio Banner, Cast, Frontlit, powlekany, mat, 450g, konstr. 1000x1000, 18*18, szer. 3, 2m x 50m, 

Symbio Banner, Cast, Frontlit, powlekany, mat, 450g, konstr. 1000x1000, 18*18, szer. 4, 2m x 50m, 

Symbio Banner, Cast, Frontlit, powlekany, mat, 450g, konstr. 1000x1000, 18*18, szer. 5,0m x 50m, 

Powlekana tkanina banerowa o wzmocnionej konstrukcji 1000Dx1000D; 20*20. Powierzchnia biała o drobnej strukturze i wysokiej bieli. Duża odporność na rozerwanie. Zastosowanie: 
systemy ekspozycyjne, wielkopowierzchniowa reklama wewnętrzna/zewnętrzna średnio oraz długookresowa.

Symbio Banner, Cast, Frontlit, powlekany, mat, 510g, konstr. 1000x1000, 20*20, szer. 1, 1m x 50m, 

Symbio Banner, Cast, Frontlit, powlekany, mat, 510g, konstr. 1000x1000, 20*20, szer. 1, 37m x 
50m, 

Symbio Banner, Cast, Frontlit, powlekany, mat, 510g, konstr. 1000x1000, 20*20, szer. 1, 6m x 50m, 

Symbio Banner, Cast, Frontlit, powlekany, mat, 510g, konstr. 1000x1000, 20*20, szer. 2, 2m x 50m, 

Symbio Banner, Cast, Frontlit, powlekany, mat, 510g, konstr. 1000x1000, 20*20, szer. 2,5m x 50m, 

Symbio Banner, Cast, Frontlit, powlekany, mat, 510g, konstr. 1000x1000, 20*20, szer. 3, 2m x 50m, 

Symbio Banner, Cast, Frontlit, powlekany, mat, 510g, konstr. 1000x1000, 20*20, szer. 3, 2m x 50m, 
B1

Symbio Banner, Cast, Frontlit, powlekany, mat, 510g, konstr. 1000x1000, 20*20, szer. 4, 2m x 50m, 

Symbio Banner, Cast, Frontlit, powlekany, mat, 510g, konstr. 1000x1000, 20*20, szer. 5,0m x 50m, 

Powlekana tkanina banerowa (250Dx250D; 36*36) z czarną przekładką wewnętrzną. Miękki, elastyczny materiał, o bardzo drobnym splocie,gładkiej powierzchni, do druku 
dwustronnego. Zastosowanie:  roll-upy, systemy ekspozycyjne do wewnątrz i na zewnątrz



o Ceny netto.
o Opłata za zamówienie poniżej 500zł : 50 zł, poniżej 1000zł : 35zł.
o Do zamówienia doliczana będzie opłata dystrybucyjna  w wysokości 1% jego wartości.
o Ceny mogą ulec zmianie. Prosimy o ich potwierdzenie przed zamówieniem.

Strona 25

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY POWLEKANE CAST BANER CAST BLOCKOUT 440Powlekana tkanina banerowa (250Dx250D; 36*36) z czarną przekładką wewnętrzną. Miękki, elastyczny materiał, o bardzo drobnym splocie,gładkiej powierzchni, do druku dwustronnego. Zastosowanie:  roll-upy, systemy ekspozycyjne do wewnątrz i na zewnątrz506348 Symbio Banner, CAST BLOCKOUT, powlekany 440g mat, biały, szer.2, 2m x 50m, 1 M2 2,04 USD 7,98 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY POWLEKANE CAST BANER CAST BLOCKOUT 440Powlekana tkanina banerowa (250Dx250D; 36*36) z czarną przekładką wewnętrzną. Miękki, elastyczny materiał, o bardzo drobnym splocie,gładkiej powierzchni, do druku dwustronnego. Zastosowanie:  roll-upy, systemy ekspozycyjne do wewnątrz i na zewnątrz506349 Symbio Banner, CAST BLOCKOUT, powlekany 440g mat, biały, szer.3, 2m x 50m, 1 M2 2,04 USD 7,98 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY POWLEKANE CAST BANER CAST BLOCKOUT 610

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY POWLEKANE CAST BANER CAST BLOCKOUT 610

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY POWLEKANE CAST BANER CAST BLOCKOUT 610Powlekany baner typu blockout ( konstrukcja 500Dx500D; 28*28) z czarną przekładką wewnętrzną. Miękki elastyczny  materiał o bardzo drobnym splocie, gładkiej powierzchni do druku dwustronnego. Zastosowanie:  roll-upy, systemy ekspozycyjne do wewnątrz i na zewnątrz477743 1 M2 2,61 USD 10,21 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY POWLEKANE CAST BANER CAST BLOCKOUT 610Powlekany baner typu blockout ( konstrukcja 500Dx500D; 28*28) z czarną przekładką wewnętrzną. Miękki elastyczny  materiał o bardzo drobnym splocie, gładkiej powierzchni do druku dwustronnego. Zastosowanie:  roll-upy, systemy ekspozycyjne do wewnątrz i na zewnątrz477744 1 M2 2,61 USD 10,21 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY POWLEKANE CAST BANER CAST BLOCKOUT 610Powlekany baner typu blockout ( konstrukcja 500Dx500D; 28*28) z czarną przekładką wewnętrzną. Miękki elastyczny  materiał o bardzo drobnym splocie, gładkiej powierzchni do druku dwustronnego. Zastosowanie:  roll-upy, systemy ekspozycyjne do wewnątrz i na zewnątrz477745 1 M2 2,61 USD 10,21 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY POWLEKANE CAST BANER CAST BACKLIT 510

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY POWLEKANE CAST BANER CAST BACKLIT 510

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY POWLEKANE CAST BANER CAST BACKLIT 510Powlekana, wzmacniana tkanina banerowa typu backlit (konstrukcja1000Dx1000D; 20*20) o dużej wytrzymałości na rozerwanie.  Zastosowanie: reklama podświetlana, systemy ekspozycyjne, wielkopowierzchniowa reklama wewnętrzna/zewnętrzna średnio oraz długookresowa.474874 Symbio Banner CAST BACKLIT, powlekany,510g mat, biały, szer. 2,5m x 50m 1 M2 2,03 USD 7,93 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY POWLEKANE CAST BANER CAST BACKLIT 510Powlekana, wzmacniana tkanina banerowa typu backlit (konstrukcja1000Dx1000D; 20*20) o dużej wytrzymałości na rozerwanie.  Zastosowanie: reklama podświetlana, systemy ekspozycyjne, wielkopowierzchniowa reklama wewnętrzna/zewnętrzna średnio oraz długookresowa.474875 Symbio Banner CAST BACKLIT, powlekany, 510g mat, biały, szer. 3, 2m x 50m 1 M2 2,03 USD 7,93 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)BANERY POWLEKANE CAST BANER CAST BACKLIT 510Powlekana, wzmacniana tkanina banerowa typu backlit (konstrukcja1000Dx1000D; 20*20) o dużej wytrzymałości na rozerwanie.  Zastosowanie: reklama podświetlana, systemy ekspozycyjne, wielkopowierzchniowa reklama wewnętrzna/zewnętrzna średnio oraz długookresowa.477742 Symbio Banner CAST BACKLIT, powlekany, 510g mat, biały, szer. 5m x 50m 1 M2 2,09 USD 8,17 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)SIATKI  SYMBIO 
Banery - solwent, UV, latex (90)SIATKI  SYMBIO SIATKA CAST 9x9

Banery - solwent, UV, latex (90)SIATKI  SYMBIO SIATKA CAST 9x9

Banery - solwent, UV, latex (90)SIATKI  SYMBIO SIATKA CAST 9x9Siatka banerowa o dużych, regularnych oczkach w prostopadłym splocie z podwójną nitką przeplotu, na lekkim, syntetycznym podkładzie (konstrukcja 1000Dx1000D; 9x9). Zastosowanie: reklama na elewacjach budyków, rusztowania.469373 Symbio Mesh, Cast, siatka z podkładem, mat, 270g, konstr. 1000x1000, 9*9, szer. 1, 37m x 50m, 1 M2 1,57 USD 6,16 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)SIATKI  SYMBIO SIATKA CAST 9x9Siatka banerowa o dużych, regularnych oczkach w prostopadłym splocie z podwójną nitką przeplotu, na lekkim, syntetycznym podkładzie (konstrukcja 1000Dx1000D; 9x9). Zastosowanie: reklama na elewacjach budyków, rusztowania.468923 Symbio Mesh, Cast, siatka z podkładem, mat, 270g, konstr. 1000x1000, 9*9, szer. 1, 6m x 50m, 1 M2 1,47 USD 5,75 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)SIATKI  SYMBIO SIATKA CAST 9x9Siatka banerowa o dużych, regularnych oczkach w prostopadłym splocie z podwójną nitką przeplotu, na lekkim, syntetycznym podkładzie (konstrukcja 1000Dx1000D; 9x9). Zastosowanie: reklama na elewacjach budyków, rusztowania.468924 Symbio Mesh, Cast, siatka z podkładem, mat, 270g, konstr. 1000x1000, 9*9, szer. 2, 2m x 50m, 1 M2 1,47 USD 5,75 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)SIATKI  SYMBIO SIATKA CAST 9x9Siatka banerowa o dużych, regularnych oczkach w prostopadłym splocie z podwójną nitką przeplotu, na lekkim, syntetycznym podkładzie (konstrukcja 1000Dx1000D; 9x9). Zastosowanie: reklama na elewacjach budyków, rusztowania.468925 Symbio Mesh, Cast, siatka z podkładem, mat, 270g, konstr. 1000x1000, 9*9, szer. 2,5m x 50m, 1 M2 1,47 USD 5,75 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)SIATKI  SYMBIO SIATKA CAST 9x9Siatka banerowa o dużych, regularnych oczkach w prostopadłym splocie z podwójną nitką przeplotu, na lekkim, syntetycznym podkładzie (konstrukcja 1000Dx1000D; 9x9). Zastosowanie: reklama na elewacjach budyków, rusztowania.468926 Symbio Mesh, Cast, siatka z podkładem, mat, 270g, konstr. 1000x1000, 9*9, szer. 3, 2m x 50m, 1 M2 1,47 USD 5,75 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)SIATKI  SYMBIO SIATKA CAST 9x9Siatka banerowa o dużych, regularnych oczkach w prostopadłym splocie z podwójną nitką przeplotu, na lekkim, syntetycznym podkładzie (konstrukcja 1000Dx1000D; 9x9). Zastosowanie: reklama na elewacjach budyków, rusztowania.468927 Symbio Mesh, Cast, siatka bez podkładu, mat, 270g, konstr. 1000x1000, 9*9, szer. 3, 2m x 50m, 1 M2 1,24 USD 4,87 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)SIATKI  SYMBIO SIATKA CAST 12x12

Banery - solwent, UV, latex (90)SIATKI  SYMBIO SIATKA CAST 12x12

Banery - solwent, UV, latex (90)SIATKI  SYMBIO SIATKA CAST 12x12Siatka banerowa o drobnych, regularnych oczkach w prostopadłym splocie z pojedynczą nitką przeplotu, na syntetycznym, lekkim podkładzie. (konstrukcja 1000Dx1000D; 12*12) z pojedynczą nitką przeplotu. Zastosowanie: reklama na elewacjach budyków, rusztowania. 469372 Symbio Mesh, Cast, siatka z podkładem, mat, 270g, konstr. 1000x1000, 12*12, szer. 1, 6m x 50m, 1 M2 1,69 USD 6,62 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)SIATKI  SYMBIO SIATKA CAST 12x12Siatka banerowa o drobnych, regularnych oczkach w prostopadłym splocie z pojedynczą nitką przeplotu, na syntetycznym, lekkim podkładzie. (konstrukcja 1000Dx1000D; 12*12) z pojedynczą nitką przeplotu. Zastosowanie: reklama na elewacjach budyków, rusztowania. 468919 Symbio Mesh, Cast, siatka z podkładem, mat, 270g, konstr. 1000x1000, 12*12, szer. 2, 2m x 50m, 1 M2 1,69 USD 6,62 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)SIATKI  SYMBIO SIATKA CAST 12x12Siatka banerowa o drobnych, regularnych oczkach w prostopadłym splocie z pojedynczą nitką przeplotu, na syntetycznym, lekkim podkładzie. (konstrukcja 1000Dx1000D; 12*12) z pojedynczą nitką przeplotu. Zastosowanie: reklama na elewacjach budyków, rusztowania. 468920 Symbio Mesh, Cast, siatka z podkładem, mat, 270g, konstr. 1000x1000, 12*12, szer. 2,5m x 50m, 1 M2 1,69 USD 6,62 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)SIATKI  SYMBIO SIATKA CAST 12x12Siatka banerowa o drobnych, regularnych oczkach w prostopadłym splocie z pojedynczą nitką przeplotu, na syntetycznym, lekkim podkładzie. (konstrukcja 1000Dx1000D; 12*12) z pojedynczą nitką przeplotu. Zastosowanie: reklama na elewacjach budyków, rusztowania. 468921 Symbio Mesh, Cast, siatka z podkładem, mat, 270g, konstr. 1000x1000, 12*12, szer. 3, 2m x 50m, 1 M2 1,69 USD 6,62 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)SIATKI  SYMBIO SIATKA CAST 12x12Siatka banerowa o drobnych, regularnych oczkach w prostopadłym splocie z pojedynczą nitką przeplotu, na syntetycznym, lekkim podkładzie. (konstrukcja 1000Dx1000D; 12*12) z pojedynczą nitką przeplotu. Zastosowanie: reklama na elewacjach budyków, rusztowania. 478009 Symbio Mesh, Cast, siatka bez podkładu, mat, 270g, konstr. 1000x1000, 12*12, szer. 3, 2m x 50m, 1 M2 1,32 EUR 5,73 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)SIATKI  SYMBIO SIATKA CAST 12x12Siatka banerowa o drobnych, regularnych oczkach w prostopadłym splocie z pojedynczą nitką przeplotu, na syntetycznym, lekkim podkładzie. (konstrukcja 1000Dx1000D; 12*12) z pojedynczą nitką przeplotu. Zastosowanie: reklama na elewacjach budyków, rusztowania. 524818 1 M2 1,32 EUR 5,73 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)SIATKI  SYMBIO SIATKA CAST 12x12Siatka banerowa o drobnych, regularnych oczkach w prostopadłym splocie z pojedynczą nitką przeplotu, na syntetycznym, lekkim podkładzie. (konstrukcja 1000Dx1000D; 12*12) z pojedynczą nitką przeplotu. Zastosowanie: reklama na elewacjach budyków, rusztowania. 524819 Symbio Mesh, Cast, siatka bez podkładu, mat, 270g, konstr. 1000x1000, 12*12, szer. 3, 2m, 1 M2 1,32 EUR 5,73 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)SIATKI  SYMBIO SIATKA CAST 12x12Siatka banerowa o drobnych, regularnych oczkach w prostopadłym splocie z pojedynczą nitką przeplotu, na syntetycznym, lekkim podkładzie. (konstrukcja 1000Dx1000D; 12*12) z pojedynczą nitką przeplotu. Zastosowanie: reklama na elewacjach budyków, rusztowania. 524820 1 M2 1,53 EUR 6,62 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)SIATKI  SYMBIO SIATKA CAST 12x12Siatka banerowa o drobnych, regularnych oczkach w prostopadłym splocie z pojedynczą nitką przeplotu, na syntetycznym, lekkim podkładzie. (konstrukcja 1000Dx1000D; 12*12) z pojedynczą nitką przeplotu. Zastosowanie: reklama na elewacjach budyków, rusztowania. 524821 Symbio Mesh, Cast, siatka bez podkładu, mat, 270g, konstr. 1000x1000, 12*12, szer. 4, 2m, 1 M2 1,53 EUR 6,62 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)SIATKI  SYMBIO SIATKA CAST 12x12Siatka banerowa o drobnych, regularnych oczkach w prostopadłym splocie z pojedynczą nitką przeplotu, na syntetycznym, lekkim podkładzie. (konstrukcja 1000Dx1000D; 12*12) z pojedynczą nitką przeplotu. Zastosowanie: reklama na elewacjach budyków, rusztowania. 506356 Symbio Mesh, Cast, siatka bez podkładu, mat, 270g, konstr. 1000x1000, 12*12, szer. 5m x 50m, 1 M2 1,53 EUR 6,62 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)SIATKI  SYMBIO SIATKA CAST 12x12Siatka banerowa o drobnych, regularnych oczkach w prostopadłym splocie z pojedynczą nitką przeplotu, na syntetycznym, lekkim podkładzie. (konstrukcja 1000Dx1000D; 12*12) z pojedynczą nitką przeplotu. Zastosowanie: reklama na elewacjach budyków, rusztowania. 506357 Symbio Mesh, Cast, siatka bez podkładu, mat, 270g, konstr. 1000x1000, 12*12, szer. 5m x 100m, 1 M2 1,53 EUR 6,62 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)SIATKI  SYMBIO SIATKA CAST 12x12Siatka banerowa o drobnych, regularnych oczkach w prostopadłym splocie z pojedynczą nitką przeplotu, na syntetycznym, lekkim podkładzie. (konstrukcja 1000Dx1000D; 12*12) z pojedynczą nitką przeplotu. Zastosowanie: reklama na elewacjach budyków, rusztowania. 506358 1 M2 1,53 EUR 6,62 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)AKCESORIA DO BANERÓW

Banery - solwent, UV, latex (90)AKCESORIA DO BANERÓW 531491 Akcesoria promocyjne, oczko, OPL 10 ST/ZN DX, silver 10mm x 20mm, karton 1000 kompletów 1 KRT 26,69 EUR 115,85 PLN

Banery - solwent, UV, latex (90)AKCESORIA DO BANERÓW 531492 Akcesoria promocyjne, oczko, OPL 12 ST/ZN DX, silver 12mm x 26mm, karton 1000 kompletów 1 KRT 35,74 EUR 155,12 PLN

MEDIA POS - solwent, UV, latex (91)
MEDIA POS

MEDIA POS - solwent, UV, latex (91)MEDIA POSBACKLIT FILM SEMI GLOSS

MEDIA POS - solwent, UV, latex (91)MEDIA POSBACKLIT FILM SEMI GLOSS

MEDIA POS - solwent, UV, latex (91)MEDIA POSBACKLIT FILM SEMI GLOSSBardzo wysokiej jakości powlekana folia poliestrowa typu backlit o grubości 210 . Backlit półbłyszczący, translucentny o wysokiej transmisji światła. Po podświetleniu uzyskuje równomierne rozproszenie światła przy wyrazistej kolorystyce wydruku.  Materiał przeznaczony do zastosowań wewnętrznych, do prac podświetlanych o wysokiej jakości. Zadruk od strony ekspozycji (frontprint), atramentami solwentowymi i ekosolwentowymi.μ 479796 BACKLIT FILM SEMI GLOSS, poliester powlekany, 210µ, szer. 914mm x 50m  1 M2 3,52 USD 13,77 PLN

MEDIA POS - solwent, UV, latex (91)MEDIA POSBACKLIT FILM SEMI GLOSSBardzo wysokiej jakości powlekana folia poliestrowa typu backlit o grubości 210 . Backlit półbłyszczący, translucentny o wysokiej transmisji światła. Po podświetleniu uzyskuje równomierne rozproszenie światła przy wyrazistej kolorystyce wydruku.  Materiał przeznaczony do zastosowań wewnętrznych, do prac podświetlanych o wysokiej jakości. Zadruk od strony ekspozycji (frontprint), atramentami solwentowymi i ekosolwentowymi.μ 479797 BACKLIT FILM SEMI GLOSS, poliester powlekany, 210µ, szer. 1100mm x 50m  1 M2 3,52 USD 13,77 PLN

MEDIA POS - solwent, UV, latex (91)MEDIA POSBACKLIT FILM SEMI GLOSSBardzo wysokiej jakości powlekana folia poliestrowa typu backlit o grubości 210 . Backlit półbłyszczący, translucentny o wysokiej transmisji światła. Po podświetleniu uzyskuje równomierne rozproszenie światła przy wyrazistej kolorystyce wydruku.  Materiał przeznaczony do zastosowań wewnętrznych, do prac podświetlanych o wysokiej jakości. Zadruk od strony ekspozycji (frontprint), atramentami solwentowymi i ekosolwentowymi.μ 479798 BACKLIT FILM SEMI GLOSS, poliester powlekany, 210µ, szer. 1270mm x 50m  1 M2 3,52 USD 13,77 PLN

MEDIA POS - solwent, UV, latex (91)MEDIA POSBACKLIT FILM SEMI GLOSSBardzo wysokiej jakości powlekana folia poliestrowa typu backlit o grubości 210 . Backlit półbłyszczący, translucentny o wysokiej transmisji światła. Po podświetleniu uzyskuje równomierne rozproszenie światła przy wyrazistej kolorystyce wydruku.  Materiał przeznaczony do zastosowań wewnętrznych, do prac podświetlanych o wysokiej jakości. Zadruk od strony ekspozycji (frontprint), atramentami solwentowymi i ekosolwentowymi.μ 479799 BACKLIT FILM SEMI GLOSS, poliester powlekany, 210µ, szer. 1524mm x 50m  1 M2 3,52 USD 13,77 PLN

MEDIA POS - solwent, UV, latex (91)MEDIA POSBACKLIT FILM MATT do UV

MEDIA POS - solwent, UV, latex (91)MEDIA POSBACKLIT FILM MATT do UV

MEDIA POS - solwent, UV, latex (91)MEDIA POSBACKLIT FILM MATT do UVBardzo wysokiej jakości powlekana folia poliestrowa typu backlit o grubości 190 . Backlit matowy, translucentny o wysokiej transmisji światła. Po podświetleniu uzyskuje równomierne rozproszenie światła przy wyrazistej kolorystyce wydruku.  Materiał przeznaczony do zastosowań wewnętrznych, do prac podświetlanych o wysokiej jakości.. Zadruk od strony ekspozycji (frontprint), atramenami UV.μ 479800 BACKLIT FILM MATT, do atr. UV, poliester, 190µ, szer. 1100mm x 50m  1 M2 2,23 USD 8,72 PLN

MEDIA POS - solwent, UV, latex (91)MEDIA POSBACKLIT FILM MATT do UVBardzo wysokiej jakości powlekana folia poliestrowa typu backlit o grubości 190 . Backlit matowy, translucentny o wysokiej transmisji światła. Po podświetleniu uzyskuje równomierne rozproszenie światła przy wyrazistej kolorystyce wydruku.  Materiał przeznaczony do zastosowań wewnętrznych, do prac podświetlanych o wysokiej jakości.. Zadruk od strony ekspozycji (frontprint), atramenami UV.μ 479801 BACKLIT FILM MATT, do atr. UV, poliester, 190µ, szer. 1270mm x 50m  1 M2 2,38 USD 9,32 PLN

MEDIA POS - solwent, UV, latex (91)MEDIA POSBACKLIT FILM MATT do UVBardzo wysokiej jakości powlekana folia poliestrowa typu backlit o grubości 190 . Backlit matowy, translucentny o wysokiej transmisji światła. Po podświetleniu uzyskuje równomierne rozproszenie światła przy wyrazistej kolorystyce wydruku.  Materiał przeznaczony do zastosowań wewnętrznych, do prac podświetlanych o wysokiej jakości.. Zadruk od strony ekspozycji (frontprint), atramenami UV.μ 479802 BACKLIT FILM MATT, do atr. UV, poliester, 190µ, szer. 1524mm x 50m  1 M2 2,23 USD 8,72 PLN

MEDIA POS - solwent, UV, latex (91)MEDIA POSBLOCKOUT  FILM   200

MEDIA POS - solwent, UV, latex (91)MEDIA POSBLOCKOUT  FILM   200

MEDIA POS - solwent, UV, latex (91)MEDIA POSBLOCKOUT  FILM   200Blockout film, (polipropylen) o grubości 200 ,  z czarną przekładką wewnętrzną. Powierzchnia matowa, nieprzepuszczająca światło. Produkt przeznaczony do drukowania w wysokiej jakości. Idealny do wiszących i rozpinanych dekoracji wewnętrznych. Główne zastosowanie na na roll-up, pop up, X baner. Zadruk od strony ekspozycji (frontprint), Zadruk  jednostronny od strony ekspozycji (frontprint), atramentami typu solwent, UV latex.μ 526421 BLOCKOUT FILM, polipropylen powlekany, 200µ, szer. 914mm x 50m 1 M2 2,54 USD 9,93 PLN

MEDIA POS - solwent, UV, latex (91)MEDIA POSBLOCKOUT  FILM   200Blockout film, (polipropylen) o grubości 200 ,  z czarną przekładką wewnętrzną. Powierzchnia matowa, nieprzepuszczająca światło. Produkt przeznaczony do drukowania w wysokiej jakości. Idealny do wiszących i rozpinanych dekoracji wewnętrznych. Główne zastosowanie na na roll-up, pop up, X baner. Zadruk od strony ekspozycji (frontprint), Zadruk  jednostronny od strony ekspozycji (frontprint), atramentami typu solwent, UV latex.μ 526422 BLOCKOUT FILM, polipropylen powlekany, 200µ, szer. 1067mm x 50m 1 M2 2,54 USD 9,93 PLN

MEDIA POS - solwent, UV, latex (91)MEDIA POSBLOCKOUT  FILM   200Blockout film, (polipropylen) o grubości 200 ,  z czarną przekładką wewnętrzną. Powierzchnia matowa, nieprzepuszczająca światło. Produkt przeznaczony do drukowania w wysokiej jakości. Idealny do wiszących i rozpinanych dekoracji wewnętrznych. Główne zastosowanie na na roll-up, pop up, X baner. Zadruk od strony ekspozycji (frontprint), Zadruk  jednostronny od strony ekspozycji (frontprint), atramentami typu solwent, UV latex.μ 526423 BLOCKOUT FILM, polipropylen powlekany, 200µ, szer. 1270mm x 50m 1 M2 2,54 USD 9,93 PLN

MEDIA POS - solwent, UV, latex (91)MEDIA POSBLOCKOUT FILM

Powlekany baner typu blockout ( konstrukcja 500Dx500D; 28*28) z czarną przekładką wewnętrzną. Miękki elastyczny  materiał o bardzo drobnym splocie, gładkiej powierzchni do 
druku dwustronnego. Zastosowanie:  roll-upy, systemy ekspozycyjne do wewnątrz i na zewnątrz

Symbio Banner, Cast, mat, 500Dx500D Banner Blockout, 28x28, biały tkanina banerowa, 610g 
2200mm x 50m, krt. 1 rl.
Symbio Banner, Cast, mat, 500Dx500D Banner Blockout, 28x28, biały tkanina banerowa, 610g 
2500mm x 50m, krt. 1 rl.
Symbio Banner, Cast, mat, 500Dx500D Banner Blockout, 28x28, biały tkanina banerowa, 610g 
3200mm x 50m, krt. 1 rl.

Powlekana, wzmacniana tkanina banerowa typu backlit (konstrukcja1000Dx1000D; 20*20) o dużej wytrzymałości na rozerwanie.  Zastosowanie: reklama podświetlana, systemy 
ekspozycyjne, wielkopowierzchniowa reklama wewnętrzna/zewnętrzna średnio oraz długookresowa.

Siatka banerowa o dużych, regularnych oczkach w prostopadłym splocie z podwójną nitką przeplotu, na lekkim, syntetycznym podkładzie (konstrukcja 1000Dx1000D; 9x9). 
Zastosowanie: reklama na elewacjach budyków, rusztowania.

Siatka banerowa o drobnych, regularnych oczkach w prostopadłym splocie z pojedynczą nitką przeplotu, na syntetycznym, lekkim podkładzie. (konstrukcja 1000Dx1000D; 12*12) z 
pojedynczą nitką przeplotu. Zastosowanie: reklama na elewacjach budyków, rusztowania. 

Symbio Mesh, Cast, siatka bez podkładu, mat, 270g, konstr. 1000x1000, 12*12, szer. 3, 2m x 100m, 

Symbio Mesh, Cast, siatka bez podkładu, mat, 270g, konstr. 1000x1000, 12*12, szer. 4, 2m x 100m, 

Symbio Banner, Cast, mat 2-str. powl., 1000Dx1000D siatka bez podkładu, 12x12, biały tkanina 
banerowa, 270g/,  5000mm, karton 1 rolka

MEDIA POS - solwent, UV, latex (91)

Bardzo wysokiej jakości powlekana folia poliestrowa typu backlit o grubości 210 . Backlit półbłyszczący, translucentny o wysokiej transmisji światła. Po podświetleniu uzyskuje μ
równomierne rozproszenie światła przy wyrazistej kolorystyce wydruku.  Materiał przeznaczony do zastosowań wewnętrznych, do prac podświetlanych o wysokiej jakości. Zadruk od 

strony ekspozycji (frontprint), atramentami solwentowymi i ekosolwentowymi.

Bardzo wysokiej jakości powlekana folia poliestrowa typu backlit o grubości 190 . Backlit matowy, translucentny o wysokiej transmisji światła. Po podświetleniu uzyskuje równomierne μ
rozproszenie światła przy wyrazistej kolorystyce wydruku.  Materiał przeznaczony do zastosowań wewnętrznych, do prac podświetlanych o wysokiej jakości.. Zadruk od strony 

ekspozycji (frontprint), atramenami UV.

Blockout film, (polipropylen) o grubości 200 ,  z czarną przekładką wewnętrzną. Powierzchnia matowa, nieprzepuszczająca światło. Produkt przeznaczony do drukowania w wysokiej μ
jakości. Idealny do wiszących i rozpinanych dekoracji wewnętrznych. Główne zastosowanie na na roll-up, pop up, X baner. Zadruk od strony ekspozycji (frontprint), Zadruk  jednostronny 

od strony ekspozycji (frontprint), atramentami typu solwent, UV latex.
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o Ceny netto.
o Opłata za zamówienie poniżej 500zł : 50 zł, poniżej 1000zł : 35zł.
o Do zamówienia doliczana będzie opłata dystrybucyjna  w wysokości 1% jego wartości.
o Ceny mogą ulec zmianie. Prosimy o ich potwierdzenie przed zamówieniem.
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MEDIA POS - solwent, UV, latex (91)MEDIA POSBLOCKOUT FILM

MEDIA POS - solwent, UV, latex (91)MEDIA POSBLOCKOUT FILMPowlekana folia poliestrowa wysokiej jakości z czarną przekładką wewnętrzną typu blockout o grubości 240 . Materiał półbłyszczący, nieprzepuszczający światło, przeznaczony do drukowania w wysokiej jakości. Idealny do wiszących i rozpinanych dekoracji wewnętrznych. Używany również na roll-up, pop up, X banery do dekoracji witryn oraz na inne elementy reklamowe. Zadruk od strony ekspozycji (frontprint), druk jednostronny atramentami solwentowymi i ekosolwentowymi.μ 479805 BLOCKOUT FILM, poliester powlekany, 240µ, szer. 914mm x 50m  1 M2 3,46 USD 13,52 PLN

MEDIA POS - solwent, UV, latex (91)MEDIA POSBLOCKOUT FILMPowlekana folia poliestrowa wysokiej jakości z czarną przekładką wewnętrzną typu blockout o grubości 240 . Materiał półbłyszczący, nieprzepuszczający światło, przeznaczony do drukowania w wysokiej jakości. Idealny do wiszących i rozpinanych dekoracji wewnętrznych. Używany również na roll-up, pop up, X banery do dekoracji witryn oraz na inne elementy reklamowe. Zadruk od strony ekspozycji (frontprint), druk jednostronny atramentami solwentowymi i ekosolwentowymi.μ 504416 BLOCKOUT FILM, poliester powlekany, 240µ, szer. 1067mm x 50m  1 M2 3,61 USD 14,12 PLN

MEDIA POS - solwent, UV, latex (91)MEDIA POSBLOCKOUT FILMPowlekana folia poliestrowa wysokiej jakości z czarną przekładką wewnętrzną typu blockout o grubości 240 . Materiał półbłyszczący, nieprzepuszczający światło, przeznaczony do drukowania w wysokiej jakości. Idealny do wiszących i rozpinanych dekoracji wewnętrznych. Używany również na roll-up, pop up, X banery do dekoracji witryn oraz na inne elementy reklamowe. Zadruk od strony ekspozycji (frontprint), druk jednostronny atramentami solwentowymi i ekosolwentowymi.μ 479807 BLOCKOUT FILM, poliester powlekany, 240µ, szer. 1270mm x 50m  1 M2 3,46 USD 13,52 PLN

MEDIA POS - solwent, UV, latex (91)MEDIA POSBLOCKOUT FILMPowlekana folia poliestrowa wysokiej jakości z czarną przekładką wewnętrzną typu blockout o grubości 240 . Materiał półbłyszczący, nieprzepuszczający światło, przeznaczony do drukowania w wysokiej jakości. Idealny do wiszących i rozpinanych dekoracji wewnętrznych. Używany również na roll-up, pop up, X banery do dekoracji witryn oraz na inne elementy reklamowe. Zadruk od strony ekspozycji (frontprint), druk jednostronny atramentami solwentowymi i ekosolwentowymi.μ 484409 BLOCKOUT FILM, poliester powlekany, 240µ, szer. 1524mm x 50m  1 M2 3,78 USD 14,78 PLN

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)
PAPIERY

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)PAPIERYSYMBIO POSTER WHITEBACK 135g

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)PAPIERYSYMBIO POSTER WHITEBACK 135g

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)PAPIERYSYMBIO POSTER WHITEBACK 135gPapier typu Whiteback, powlekany wielowarstwowo o powierzchni satynowej. Przeznaczony do zadruku w ploterach solwentowych. Wielowarstwowa powłoka tego papieru  pozwala  uzyskać bardzo wysoką jakość wydruku, oszczędzając przy tym  do 30% atramentu. Papier jest odporny na wilgoć, wodę i warunki atmosferyczne dlatego idealnie nadają się do wszelkiego typu prac  outdoorowych. Symbio Poster oddaje perfekcyjnie nasycenia kolorów oraz charakteryzuje się  dużą sztywnością. Zastosowanie: City Lighty, POS, wydruki prezentacyjne, grafika reklamowa, bilbordy, tapety, plakaty, systemy wystawiennicze.390836 Symbio, Poster, Silk, 1-str. powl., mat, Solvent-based,biały, 135g, 1067mm x 50 m, krt. 1 rolka. 1 M2 1,11 EUR 4,80 PLN

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)PAPIERYSYMBIO POSTER WHITEBACK 135gPapier typu Whiteback, powlekany wielowarstwowo o powierzchni satynowej. Przeznaczony do zadruku w ploterach solwentowych. Wielowarstwowa powłoka tego papieru  pozwala  uzyskać bardzo wysoką jakość wydruku, oszczędzając przy tym  do 30% atramentu. Papier jest odporny na wilgoć, wodę i warunki atmosferyczne dlatego idealnie nadają się do wszelkiego typu prac  outdoorowych. Symbio Poster oddaje perfekcyjnie nasycenia kolorów oraz charakteryzuje się  dużą sztywnością. Zastosowanie: City Lighty, POS, wydruki prezentacyjne, grafika reklamowa, bilbordy, tapety, plakaty, systemy wystawiennicze.390837 Symbio, Poster, Silk, 1-str. powl., mat, Solvent-based,biały, 135g, 1270mm x 50 m, krt. 1 rolka. 1 M2 1,10 EUR 4,79 PLN

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)PAPIERYSYMBIO POSTER WHITEBACK 135gPapier typu Whiteback, powlekany wielowarstwowo o powierzchni satynowej. Przeznaczony do zadruku w ploterach solwentowych. Wielowarstwowa powłoka tego papieru  pozwala  uzyskać bardzo wysoką jakość wydruku, oszczędzając przy tym  do 30% atramentu. Papier jest odporny na wilgoć, wodę i warunki atmosferyczne dlatego idealnie nadają się do wszelkiego typu prac  outdoorowych. Symbio Poster oddaje perfekcyjnie nasycenia kolorów oraz charakteryzuje się  dużą sztywnością. Zastosowanie: City Lighty, POS, wydruki prezentacyjne, grafika reklamowa, bilbordy, tapety, plakaty, systemy wystawiennicze.390838 Symbio, Poster, Silk, 1-str. powl., mat, Solvent-based,biały, 135g, 1372mm x 50 m, krt. 1 rolka. 1 M2 1,10 EUR 4,79 PLN

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)PAPIERYSYMBIO POSTER WHITEBACK 135gPapier typu Whiteback, powlekany wielowarstwowo o powierzchni satynowej. Przeznaczony do zadruku w ploterach solwentowych. Wielowarstwowa powłoka tego papieru  pozwala  uzyskać bardzo wysoką jakość wydruku, oszczędzając przy tym  do 30% atramentu. Papier jest odporny na wilgoć, wodę i warunki atmosferyczne dlatego idealnie nadają się do wszelkiego typu prac  outdoorowych. Symbio Poster oddaje perfekcyjnie nasycenia kolorów oraz charakteryzuje się  dużą sztywnością. Zastosowanie: City Lighty, POS, wydruki prezentacyjne, grafika reklamowa, bilbordy, tapety, plakaty, systemy wystawiennicze.390839 Symbio, Poster, Silk, 1-str. powl., mat, Solvent-based,biały, 135g, 1600mm x 50 m, krt. 1 rolka. 1 M2 1,10 EUR 4,79 PLN

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)PAPIERYSYMBIO POSTER WHITEBACK 200g

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)PAPIERYSYMBIO POSTER WHITEBACK 200g

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)PAPIERYSYMBIO POSTER WHITEBACK 200gPapier typu Whiteback, powlekany wielowarstwowo o błyszczącej powierzchni. Przeznaczony do zadruku w ploterach solwentowych. Wielowarstwowa powłoka tego papieru  pozwala  uzyskać bardzo wysoką jakość wydruku, oszczędzając przy tym  do 30% atramentu. Papier jest odporny na wilgoć, wodę i warunki atmosferyczne dlatego idealnie nadają się do wszelkiego typu prac outdoorowych. Symbio Poster cechuje  wysoka odporność na zarysowania oraz  precyzyjnie  odzwierciedla realistyczny wygląd zdjęć. Symbio Poster oddaje perfekcyjnie nasycenia kolorów oraz charakteryzuje się  dużą sztywnością. Zastosowanie: wydruki prezentacyjne, (jakość fotograficzna) grafika reklamowa, postery, systemy wystawiennicze POS, 390840 Symbio, Poster, Gloss, 1-str. powl., błysk,Solvent-based, biały, 200g, 1067mm x 50 m, krt. 1 rolka. 1 M2 1,77 EUR 7,70 PLN

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)PAPIERYSYMBIO POSTER WHITEBACK 200gPapier typu Whiteback, powlekany wielowarstwowo o błyszczącej powierzchni. Przeznaczony do zadruku w ploterach solwentowych. Wielowarstwowa powłoka tego papieru  pozwala  uzyskać bardzo wysoką jakość wydruku, oszczędzając przy tym  do 30% atramentu. Papier jest odporny na wilgoć, wodę i warunki atmosferyczne dlatego idealnie nadają się do wszelkiego typu prac outdoorowych. Symbio Poster cechuje  wysoka odporność na zarysowania oraz  precyzyjnie  odzwierciedla realistyczny wygląd zdjęć. Symbio Poster oddaje perfekcyjnie nasycenia kolorów oraz charakteryzuje się  dużą sztywnością. Zastosowanie: wydruki prezentacyjne, (jakość fotograficzna) grafika reklamowa, postery, systemy wystawiennicze POS, 475410 Symbio, Poster, Gloss, 1-str. powl., błysk,Solvent-based, biały, 200g, 1270mm x 50 m, krt. 1 rolka. 1 M2 1,78 EUR 7,70 PLN

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)PAPIERYSYMBIO POSTER WHITEBACK 200gPapier typu Whiteback, powlekany wielowarstwowo o błyszczącej powierzchni. Przeznaczony do zadruku w ploterach solwentowych. Wielowarstwowa powłoka tego papieru  pozwala  uzyskać bardzo wysoką jakość wydruku, oszczędzając przy tym  do 30% atramentu. Papier jest odporny na wilgoć, wodę i warunki atmosferyczne dlatego idealnie nadają się do wszelkiego typu prac outdoorowych. Symbio Poster cechuje  wysoka odporność na zarysowania oraz  precyzyjnie  odzwierciedla realistyczny wygląd zdjęć. Symbio Poster oddaje perfekcyjnie nasycenia kolorów oraz charakteryzuje się  dużą sztywnością. Zastosowanie: wydruki prezentacyjne, (jakość fotograficzna) grafika reklamowa, postery, systemy wystawiennicze POS, 390841 Symbio, Poster, Gloss, 1-str. powl., błysk,Solvent-based, biały, 200g, 1372mm x 50 m, krt. 1 rolka. 1 M2 1,78 EUR 7,70 PLN

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)PAPIERYSYMBIO POSTER WHITEBACK 200gPapier typu Whiteback, powlekany wielowarstwowo o błyszczącej powierzchni. Przeznaczony do zadruku w ploterach solwentowych. Wielowarstwowa powłoka tego papieru  pozwala  uzyskać bardzo wysoką jakość wydruku, oszczędzając przy tym  do 30% atramentu. Papier jest odporny na wilgoć, wodę i warunki atmosferyczne dlatego idealnie nadają się do wszelkiego typu prac outdoorowych. Symbio Poster cechuje  wysoka odporność na zarysowania oraz  precyzyjnie  odzwierciedla realistyczny wygląd zdjęć. Symbio Poster oddaje perfekcyjnie nasycenia kolorów oraz charakteryzuje się  dużą sztywnością. Zastosowanie: wydruki prezentacyjne, (jakość fotograficzna) grafika reklamowa, postery, systemy wystawiennicze POS, 390842 Symbio, Poster, Gloss, 1-str. powl., błysk,Solvent-based, biały, 200g, 1600mm x 50 m, krt. 1 rolka. 1 M2 1,77 EUR 7,70 PLN

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)PAPIERYSYMBIO POSTER BLUEBACK 120g 

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)PAPIERYSYMBIO POSTER BLUEBACK 120g 

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)PAPIERYSYMBIO POSTER BLUEBACK 120g Papier typu Blueback, powlekany wielowarstwowo z niebieskim poddrukiem o satynowej powierzchni. Przeznaczony do zadruku w ploterach solwentowych. Wielowarstwowa powłoka tego papieru pozwala uzyskać bardzo wysoką jakość wydruku, oszczędzając przy tym do 30% atramentu. Papier jest odporny na wilgoć, wodę i warunki atmosferyczne dlatego idealnie nadaje się do wszelkiego typu prac outdoorowych - bilbordy. Symbio Poster BLUEBACK cechuje wysoka odporność na zarysowania oraz precyzyjnie odzwierciedla realistyczny wygląd zdjęć. Zastosowanie: bilbordy, grafika reklamowa, tapety, POS, wydruki prezentacyjne477638 Symbio, Poster, BLUE BACK, Sihl powlekany 120g, szer. 1067mm x 50 m 1 M2 1,09 EUR 4,74 PLN

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)PAPIERYSYMBIO POSTER BLUEBACK 120g Papier typu Blueback, powlekany wielowarstwowo z niebieskim poddrukiem o satynowej powierzchni. Przeznaczony do zadruku w ploterach solwentowych. Wielowarstwowa powłoka tego papieru pozwala uzyskać bardzo wysoką jakość wydruku, oszczędzając przy tym do 30% atramentu. Papier jest odporny na wilgoć, wodę i warunki atmosferyczne dlatego idealnie nadaje się do wszelkiego typu prac outdoorowych - bilbordy. Symbio Poster BLUEBACK cechuje wysoka odporność na zarysowania oraz precyzyjnie odzwierciedla realistyczny wygląd zdjęć. Zastosowanie: bilbordy, grafika reklamowa, tapety, POS, wydruki prezentacyjne477639 Symbio, Poster, BLUE BACK, Sihl powlekany 120g, szer. 1372mm x 50 m 1 M2 1,09 EUR 4,75 PLN

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)PAPIERY
PAPIER BLUEBACK 115g

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)PAPIERYPAPIER BLUEBACK 115g

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)PAPIERYPAPIER BLUEBACK 115gPapier typu Blueback (z niebieskim poddrukiem) odporny na działanie czynników atmosferycznych. Przeznaczony do zadruku w ploterach solwentowych. Zastosowanie: bilbordy, grafika reklamowa, tapety, POS, wydruki prezentacyjne.385939 Chantaffiche, 250JE, mat,white, blue back, 115g, 1270mm x 300 m, rola 1 M2 0,28 EUR 1,20 PLN

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)PAPIERYPAPIER BLUEBACK 115gPapier typu Blueback (z niebieskim poddrukiem) odporny na działanie czynników atmosferycznych. Przeznaczony do zadruku w ploterach solwentowych. Zastosowanie: bilbordy, grafika reklamowa, tapety, POS, wydruki prezentacyjne.357037 Chantaffiche, 250JE, mat,white, blue back, 115g, 1370mm x 100 m, rola 1 M2 0,31 EUR 1,36 PLN

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)PAPIERYPAPIER BLUEBACK 115gPapier typu Blueback (z niebieskim poddrukiem) odporny na działanie czynników atmosferycznych. Przeznaczony do zadruku w ploterach solwentowych. Zastosowanie: bilbordy, grafika reklamowa, tapety, POS, wydruki prezentacyjne.357038 Chantaffiche, 250JE, mat,white, blue back, 115g, 1370mm x 300 m, rola 1 M2 0,30 EUR 1,32 PLN

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)PAPIERYPAPIER BLUEBACK 115gPapier typu Blueback (z niebieskim poddrukiem) odporny na działanie czynników atmosferycznych. Przeznaczony do zadruku w ploterach solwentowych. Zastosowanie: bilbordy, grafika reklamowa, tapety, POS, wydruki prezentacyjne.357040 Chantaffiche, 250JE, mat,white, blue back, 115g, 1600mm x 100 m, rola 1 M2 0,42 EUR 1,83 PLN

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)PAPIERYPAPIER BLUEBACK 115gPapier typu Blueback (z niebieskim poddrukiem) odporny na działanie czynników atmosferycznych. Przeznaczony do zadruku w ploterach solwentowych. Zastosowanie: bilbordy, grafika reklamowa, tapety, POS, wydruki prezentacyjne.357041 Chantaffiche, 250JE, mat,white, blue back, 115g, 1600mm x 300 m, rola 1 M2 0,34 EUR 1,48 PLN

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)PAPIERYPAPIER  WHITEBACK 150g

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)PAPIERYPAPIER  WHITEBACK 150g

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)PAPIERYPAPIER  WHITEBACK 150gPapier typu Whiteback odporny na działanie czynników atmosferycznych. Przeznaczony do zadruku w ploterach solwentowych. Zastosowanie: City Lighty, POS, wydruki prezentacyjne, grafika reklamowa, bilbordy, tapety, plakaty.529289 Chantaffiche, 200JE, mat,white, white back, 150g, 1067mm x 100 m, rola 1 M2 0,58 EUR 2,52 PLN

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)PAPIERYPAPIER  WHITEBACK 150gPapier typu Whiteback odporny na działanie czynników atmosferycznych. Przeznaczony do zadruku w ploterach solwentowych. Zastosowanie: City Lighty, POS, wydruki prezentacyjne, grafika reklamowa, bilbordy, tapety, plakaty.357034 Chantaffiche, 200JE, mat,white, white back, 150g, 1370mm x 100 m, rola 1 M2 0,58 EUR 2,52 PLN

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)PAPIERYPAPIER  WHITEBACK 150gPapier typu Whiteback odporny na działanie czynników atmosferycznych. Przeznaczony do zadruku w ploterach solwentowych. Zastosowanie: City Lighty, POS, wydruki prezentacyjne, grafika reklamowa, bilbordy, tapety, plakaty.366495 Chantaffiche, 200JE, mat,white, white back, 150g, 1370mm x 300 m, rola 1 M2 0,49 EUR 2,11 PLN

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)PAPIERYPAPIER  BLUEBACK OFFSET

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)PAPIERYPAPIER  BLUEBACK OFFSET

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)PAPIERYPAPIER  BLUEBACK OFFSETPapier typu Blueback (z niebieskim poddrukiem) odporny na działanie czynników atmosferycznych. Podłoże przeznaczone do offsetu (Chantaffiche 250). Zastosowanie: bilbordy, grafika reklamowa.463333 Chantaffiche, 250, mat, white, blue back 115g 1270mm x 300m Średnica gilzy: 76mm 1 M2 0,24 EUR 1,04 PLN

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)PAPIERYPAPIER  BLUEBACK OFFSETPapier typu Blueback (z niebieskim poddrukiem) odporny na działanie czynników atmosferycznych. Podłoże przeznaczone do offsetu (Chantaffiche 250). Zastosowanie: bilbordy, grafika reklamowa.515182 Chantaffiche, 250, mat, white, blue back 115g 1300mm x 300m 1 M2 0,24 EUR 1,04 PLN

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)PAPIERYPAPIER  BLUEBACK OFFSETPapier typu Blueback (z niebieskim poddrukiem) odporny na działanie czynników atmosferycznych. Podłoże przeznaczone do offsetu (Chantaffiche 250). Zastosowanie: bilbordy, grafika reklamowa.513903 Chantaffiche, 250, mat, white, blue back 115g 1600mm x 300m 1 M2 0,24 EUR 1,04 PLN

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)PAPIERYPAPIER PHOTO

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)PAPIERYPAPIER PHOTO

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)PAPIERYPAPIER PHOTOPapier powlekany specjalną powłoką o błyszczącym wykończeniu powierzchni. Wysoka jakość papieru umożliwia druk prac w wysokiej rozdzielczości (jakość fotograficzna). Powierzchnia papieru jest wyjątkowo gładka i błyszcząca a dodatkowym atutem jest wysoka nieprzezroczystość i dużą sztywność.Specjalnie opracowana powierzchnia papieru gwarantuje szybkie wysychanie wydruku. Zastosowanie: wydruki o wysokiej rozdzielczości, fotografie, plakaty, grafika artystyczna, itp.480243 PAPIER PHOTO GLOSS, 190gr. powlekany,  szer. 914mm x 50m  1 M2 2,31 EUR 10,03 PLN

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)PAPIERYPAPIER PHOTOPapier powlekany specjalną powłoką o błyszczącym wykończeniu powierzchni. Wysoka jakość papieru umożliwia druk prac w wysokiej rozdzielczości (jakość fotograficzna). Powierzchnia papieru jest wyjątkowo gładka i błyszcząca a dodatkowym atutem jest wysoka nieprzezroczystość i dużą sztywność.Specjalnie opracowana powierzchnia papieru gwarantuje szybkie wysychanie wydruku. Zastosowanie: wydruki o wysokiej rozdzielczości, fotografie, plakaty, grafika artystyczna, itp.480244 PAPIER PHOTO GLOSS, 190gr. powlekany,  szer. 1100mm x 50m  1 M2 2,33 EUR 10,13 PLN

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)PAPIERYPAPIER PHOTOPapier powlekany specjalną powłoką o błyszczącym wykończeniu powierzchni. Wysoka jakość papieru umożliwia druk prac w wysokiej rozdzielczości (jakość fotograficzna). Powierzchnia papieru jest wyjątkowo gładka i błyszcząca a dodatkowym atutem jest wysoka nieprzezroczystość i dużą sztywność.Specjalnie opracowana powierzchnia papieru gwarantuje szybkie wysychanie wydruku. Zastosowanie: wydruki o wysokiej rozdzielczości, fotografie, plakaty, grafika artystyczna, itp.480245 PAPIER PHOTO GLOSS, 190gr. powlekany,  szer. 1270mm x 50m  1 M2 2,31 EUR 10,03 PLN

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)TAPETY
Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)TAPETYTapeta Coala NW UV/LX    

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)TAPETYTapeta Coala NW UV/LX    

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)TAPETYTapeta Coala NW UV/LX    Tapeta COALA NW UV/LX – tapeta flizelinowa o gramaturze 150g, przeznaczona do druku przy użyciu atramentów Latex i UV.  Nie zawiera PCW oraz plastyfikatorów - idealna w środowiskach, gdzie wymagane są produkty  ekologiczne.513106 Tapeta Coala NW UV/LX, flizelinowa biała,matowa, 150g, 150 mikron, rozmiar: 1372mm x 50m. 1 M2 1,67 EUR 7,23 PLN

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)TAPETYTapeta Coala NW UV/LX    Tapeta COALA NW UV/LX – tapeta flizelinowa o gramaturze 150g, przeznaczona do druku przy użyciu atramentów Latex i UV.  Nie zawiera PCW oraz plastyfikatorów - idealna w środowiskach, gdzie wymagane są produkty  ekologiczne.519711 Tapeta Coala NW UV/LX, flizelinowa biała,matowa, 150g, 150 mikron, rozmiar: 1067mm x 50m. 1 M2 1,67 EUR 7,23 PLN

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)TAPETYTapeta Coala NW S  

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)TAPETYTapeta Coala NW S  

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)TAPETYTapeta Coala NW S  Tapeta COALA NW S – powlekana tapeta flizelinowa o gramaturze 150g,  przeznaczona do druku przy użyciu atramentów typu Solvent (eco), Latex, i UV.  Nie zawiera PCW oraz plastyfikatorów - idealna w środowiskach, gdzie wymagane są produkty ekologiczne i bezpieczne.513107 1 M2 2,74 EUR 11,89 PLN

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)TAPETYTapeta Coala NW S  Tapeta COALA NW S – powlekana tapeta flizelinowa o gramaturze 150g,  przeznaczona do druku przy użyciu atramentów typu Solvent (eco), Latex, i UV.  Nie zawiera PCW oraz plastyfikatorów - idealna w środowiskach, gdzie wymagane są produkty ekologiczne i bezpieczne.513108 1 M2 2,89 EUR 12,53 PLN

Powlekana folia poliestrowa wysokiej jakości z czarną przekładką wewnętrzną typu blockout o grubości 240 . Materiał półbłyszczący, nieprzepuszczający światło, przeznaczony do μ
drukowania w wysokiej jakości. Idealny do wiszących i rozpinanych dekoracji wewnętrznych. Używany również na roll-up, pop up, X banery do dekoracji witryn oraz na inne elementy 

reklamowe. Zadruk od strony ekspozycji (frontprint), druk jednostronny atramentami solwentowymi i ekosolwentowymi.

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)

Papier typu Whiteback, powlekany wielowarstwowo o powierzchni satynowej. Przeznaczony do zadruku w ploterach solwentowych. Wielowarstwowa powłoka tego papieru  pozwala  
uzyskać bardzo wysoką jakość wydruku, oszczędzając przy tym  do 30% atramentu. Papier jest odporny na wilgoć, wodę i warunki atmosferyczne dlatego idealnie nadają się do 
wszelkiego typu prac  outdoorowych. Symbio Poster oddaje perfekcyjnie nasycenia kolorów oraz charakteryzuje się  dużą sztywnością. Zastosowanie: City Lighty, POS, wydruki 

prezentacyjne, grafika reklamowa, bilbordy, tapety, plakaty, systemy wystawiennicze.

Papier typu Whiteback, powlekany wielowarstwowo o błyszczącej powierzchni. Przeznaczony do zadruku w ploterach solwentowych. Wielowarstwowa powłoka tego papieru  pozwala  
uzyskać bardzo wysoką jakość wydruku, oszczędzając przy tym  do 30% atramentu. Papier jest odporny na wilgoć, wodę i warunki atmosferyczne dlatego idealnie nadają się do 

wszelkiego typu prac outdoorowych. Symbio Poster cechuje  wysoka odporność na zarysowania oraz  precyzyjnie  odzwierciedla realistyczny wygląd zdjęć. Symbio Poster oddaje 
perfekcyjnie nasycenia kolorów oraz charakteryzuje się  dużą sztywnością. Zastosowanie: wydruki prezentacyjne, (jakość fotograficzna) grafika reklamowa, postery, systemy 

wystawiennicze POS, 

Papier typu Blueback, powlekany wielowarstwowo z niebieskim poddrukiem o satynowej powierzchni. Przeznaczony do zadruku w ploterach solwentowych. Wielowarstwowa powłoka 
tego papieru pozwala uzyskać bardzo wysoką jakość wydruku, oszczędzając przy tym do 30% atramentu. Papier jest odporny na wilgoć, wodę i warunki atmosferyczne dlatego idealnie 
nadaje się do wszelkiego typu prac outdoorowych - bilbordy. Symbio Poster BLUEBACK cechuje wysoka odporność na zarysowania oraz precyzyjnie odzwierciedla realistyczny wygląd 

zdjęć. Zastosowanie: bilbordy, grafika reklamowa, tapety, POS, wydruki prezentacyjne

Papier typu Blueback (z niebieskim poddrukiem) odporny na działanie czynników atmosferycznych. Przeznaczony do zadruku w ploterach solwentowych. Zastosowanie: bilbordy, 
grafika reklamowa, tapety, POS, wydruki prezentacyjne.

Papier typu Whiteback odporny na działanie czynników atmosferycznych. Przeznaczony do zadruku w ploterach solwentowych. Zastosowanie: City Lighty, POS, wydruki prezentacyjne, 
grafika reklamowa, bilbordy, tapety, plakaty.

Papier typu Blueback (z niebieskim poddrukiem) odporny na działanie czynników atmosferycznych. Podłoże przeznaczone do offsetu (Chantaffiche 250). Zastosowanie: bilbordy, 
grafika reklamowa.

Papier powlekany specjalną powłoką o błyszczącym wykończeniu powierzchni. Wysoka jakość papieru umożliwia druk prac w wysokiej rozdzielczości (jakość fotograficzna). 
Powierzchnia papieru jest wyjątkowo gładka i błyszcząca a dodatkowym atutem jest wysoka nieprzezroczystość i dużą sztywność.Specjalnie opracowana powierzchnia papieru 

gwarantuje szybkie wysychanie wydruku. Zastosowanie: wydruki o wysokiej rozdzielczości, fotografie, plakaty, grafika artystyczna, itp.

Tapeta COALA NW UV/LX – tapeta flizelinowa o gramaturze 150g, przeznaczona do druku przy użyciu atramentów Latex i UV.  Nie zawiera PCW oraz plastyfikatorów - idealna w 
środowiskach, gdzie wymagane są produkty  ekologiczne.

Tapeta COALA NW S – powlekana tapeta flizelinowa o gramaturze 150g,  przeznaczona do druku przy użyciu atramentów typu Solvent (eco), Latex, i UV.  Nie zawiera PCW oraz 
plastyfikatorów - idealna w środowiskach, gdzie wymagane są produkty ekologiczne i bezpieczne.

Coala, WallDesign NW S, mat, biały włóknina (non-woven), 150g, 150 mikron 1067mm x 50m, karton 
1 rolka
Tapeta Coala NW S, flizelinowa ,powlekana, biała,matowa, 170g, 170 mikron, rozmiar: 1372mm x 
50m. 
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o Ceny netto.
o Opłata za zamówienie poniżej 500zł : 50 zł, poniżej 1000zł : 35zł.
o Do zamówienia doliczana będzie opłata dystrybucyjna  w wysokości 1% jego wartości.
o Ceny mogą ulec zmianie. Prosimy o ich potwierdzenie przed zamówieniem.

Strona 27

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)TAPETYTapeta Coala NW Smooth Matt             

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)TAPETYTapeta Coala NW Smooth Matt             

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)TAPETYTapeta Coala NW Smooth Matt             Coala NW Smooth Matt - tapeta winylowa na podkładzie flizelinowym do druku  przy użyciu atramentów  typu: solvent (eco) UV lub Latex. Przeznaczona do całej gamy zastosowań, od spersonalizowanych grafik dla klientów indywidualnych, ozdobnych tapet do hoteli, biur i innych instytucji (w tym opieki zdrowotnej), po wytrzymałe wykończenia wnętrz sklepów czy twórcze scenografie. 513114 1 M2 5,16 EUR 22,41 PLN

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)TAPETYTapeta Coala NW  Fine Sand      

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)TAPETYTapeta Coala NW  Fine Sand      

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)TAPETYTapeta Coala NW  Fine Sand      Tapeta Coala NW Fine Sand - tapeta winylowa na podkładzie flizelinowym do druku  przy użyciu atramentów  typu: solvent (eco) UV lub Latex. Przeznaczona do całej gamy zastosowań, od spersonalizowanych grafik dla klientów indywidualnych, ozdobnych tapet do hoteli, biur i innych instytucji (w tym opieki zdrowotnej), po wytrzymałe wykończenia wnętrz sklepów czy twórcze scenografie. 513149 1 M2 5,43 EUR 23,54 PLN

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)TAPETYTapeta Coala NW Sand

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)TAPETYTapeta Coala NW Sand

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)TAPETYTapeta Coala NW SandTapeta Coala NW Sand - tapeta winylowa na podkładzie flizelinowym do druku  przy użyciu atramentów  typu: solvent (eco) UV lub Latex. Przeznaczona do całej gamy zastosowań, od spersonalizowanych grafik dla klientów indywidualnych, ozdobnych tapet do hoteli, biur i innych instytucji (w tym opieki zdrowotnej), po wytrzymałe wykończenia wnętrz sklepów czy twórcze scenografie. 513113 1 M2 5,43 EUR 23,54 PLN

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)TAPETYTapeta Coala NW CANVAS

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)TAPETYTapeta Coala NW CANVAS

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)TAPETYTapeta Coala NW CANVASTapeta Coala NW CANVAS - tapeta winylowa na podkładzie flizelinowym do druku  przy użyciu atramentów  typu: solvent (eco) UV lub Latex. Przeznaczona do całej gamy zastosowań, od spersonalizowanych grafik dla klientów indywidualnych, ozdobnych tapet do hoteli, biur i innych instytucji (w tym opieki zdrowotnej), po wytrzymałe wykończenia wnętrz sklepów czy twórcze scenografie. 513151 1 M2 5,51 EUR 23,90 PLN

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)TAPETYTapeta Coala P Sand   

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)TAPETYTapeta Coala P Sand   

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)TAPETYTapeta Coala P Sand   Tapeta Coala P Sand - tapeta winylowa na podkładzie papierowym do druku  przy użyciu atramentów  typu: solvent (eco) UV lub Latex. Przeznaczona do całej gamy zastosowań, od spersonalizowanych grafik dla klientów indywidualnych, ozdobnych tapet do hoteli, biur i innych instytucji (w tym opieki zdrowotnej), po wykończenia wnętrz sklepów czy twórcze scenografie.  513111 1 M2 3,36 EUR 14,58 PLN

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)TAPETYTapeta Coala  P Smooth Matt  

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)TAPETYTapeta Coala  P Smooth Matt  

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)TAPETYTapeta Coala  P Smooth Matt  Tapeta Coala P Smooth Matt  - tapeta winylowa na podkładzie papierowym do druku  przy użyciu atramentów  typu: solvent (eco) UV lub Latex. Przeznaczona do całej gamy zastosowań, od spersonalizowanych grafik dla klientów indywidualnych, ozdobnych tapet do hoteli, biur i innych instytucji (w tym opieki zdrowotnej), po wykończenia wnętrz sklepów czy twórcze scenografie.  513112 1 M2 3,24 EUR 14,05 PLN

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)TAPETYTapeta Coala  P Fine Sand     

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)TAPETYTapeta Coala  P Fine Sand     

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)TAPETYTapeta Coala  P Fine Sand     Tapeta Coala P Fine Sand - tapeta winylowa na podkładzie papierowym do druku  przy użyciu atramentów  typu: solvent (eco) UV lub Latex. Przeznaczona do całej gamy zastosowań, od spersonalizowanych grafik dla klientów indywidualnych, ozdobnych tapet do hoteli, biur i innych instytucji (w tym opieki zdrowotnej), po wykończenia wnętrz sklepów czy twórcze scenografie.   513141 1 M2 3,36 EUR 14,58 PLN

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)TAPETYTapeta Coala  P Canvas        

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)TAPETYTapeta Coala  P Canvas        

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)TAPETYTapeta Coala  P Canvas        Tapeta Coala P Canvas- tapeta winylowa na podkładzie papierowym do druku  przy użyciu atramentów  typu: solvent (eco) UV lub Latex. Przeznaczona do całej gamy zastosowań, od spersonalizowanych grafik dla klientów indywidualnych, ozdobnych tapet do hoteli, biur i innych instytucji (w tym opieki zdrowotnej), po wykończenia wnętrz sklepów czy twórcze scenografie.513143 1 M2 3,36 EUR 14,58 PLN

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)TAPETYTapeta Coala  P Stucco     

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)TAPETYTapeta Coala  P Stucco     

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)TAPETYTapeta Coala  P Stucco     Tapeta Coala P Stucco - tapeta winylowa na podkładzie papierowym do druku  przy użyciu atramentów  typu: solvent (eco) UV lub Latex. Przeznaczona do całej gamy zastosowań, od spersonalizowanych grafik dla klientów indywidualnych, ozdobnych tapet do hoteli, biur i innych instytucji (w tym opieki zdrowotnej), po wykończenia wnętrz sklepów czy twórcze scenografie.  513145 1 M2 3,36 EUR 14,58 PLN

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)TAPETYTapeta Coala P Prepasted   

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)TAPETYTapeta Coala P Prepasted   

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)TAPETYTapeta Coala P Prepasted   513109 1 M2 3,76 EUR 16,33 PLN

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)TAPETYCOALA DECOWALL

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)TAPETYCOALA DECOWALL

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)TAPETYCOALA DECOWALLTapeta powlekana, 210g, bez włókien - mix papier + poliester, nie zawiera PCW. Odporna na pęknięcia, wysoka stabilnośćwymiarowa. Bez potrzeby robienia zakładek, klej może być nakładany bezpośrednio na ścianę. Do druku atramentamitypu: solwent, eko/mild solwent, UV, latex. Zastosowanie: grafika ścienna - zabudowy targowe, sklepy, muzea,biura, mieszkania, scenografie itp.470726 COALA DECOWALL S - Tapeta 210g,  biała, mat, atest, B1, szer. 1,067m x 50m  1 M2 5,18 EUR 22,49 PLN

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)TAPETYCOALA STICKY WALL S

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)TAPETYCOALA STICKY WALL S

Papiery i tapety - solwent, UV, latex (92)TAPETYCOALA STICKY WALL STapeta powlekana, samoprzylepna, 210g, mix papier + poliester z klejem półtrwałym, nie zawiera PCW. Odporna na pęknięcia, wysoka stabilność wymiarowa. Bez potrzeby robienia zakładek. Do druku atramentami typu: solwent, eko/mild solwent, UV, lateks. Zastosowanie: grafika ścienna - zabudowy targowe, sklepy, muzea, biura, mieszkania, scenografie, Itp.470728 COALA STICKY WALL S- Tapeta samoprzylepna 210g,  biała, mat, atest, B1, szer. 1,06m x 30m  1 M2 7,18 EUR 31,14 PLN

Tekstylia - solwent, UV, latex (94)
TEKSTYLIA 

Tekstylia - solwent, UV, latex (94)TEKSTYLIA SYMBIO POLIESTER CANVAS 220

Tekstylia - solwent, UV, latex (94)TEKSTYLIA SYMBIO POLIESTER CANVAS 220

Tekstylia - solwent, UV, latex (94)TEKSTYLIA SYMBIO POLIESTER CANVAS 220Wysokiej jakości jednostronnie powlekane, matowe płótno poliestrowe. Zastosowanie: do wydruków artystycznych, reprodukcji obrazów, aplikacji scenograficznych i wystawienniczych.470129 1 M2 3,76 USD 14,69 PLN

Tekstylia - solwent, UV, latex (94)TEKSTYLIA SYMBIO POLIESTER CANVAS 220Wysokiej jakości jednostronnie powlekane, matowe płótno poliestrowe. Zastosowanie: do wydruków artystycznych, reprodukcji obrazów, aplikacji scenograficznych i wystawienniczych.470130 1 M2 3,76 USD 14,69 PLN

Tekstylia - solwent, UV, latex (94)TEKSTYLIA SYMBIO POLIESTER CANVAS 220Wysokiej jakości jednostronnie powlekane, matowe płótno poliestrowe. Zastosowanie: do wydruków artystycznych, reprodukcji obrazów, aplikacji scenograficznych i wystawienniczych.470131 1 M2 3,76 USD 14,69 PLN

Tekstylia - solwent, UV, latex (94)TEKSTYLIA SYMBIO COTTON CANVAS gloss 340

Tekstylia - solwent, UV, latex (94)TEKSTYLIA SYMBIO COTTON CANVAS gloss 340

Tekstylia - solwent, UV, latex (94)TEKSTYLIA SYMBIO COTTON CANVAS gloss 340Wysokiej jakości jednostronnie powlekane, błyszczące płótno bawełniane (100%). Zastosowanie: do wydruków artystycznych, reprodukcji obrazów, aplikacji scenograficznych i wystawienniczych. Płótno ma naturalny, ciepły odcień bieli.514099 1 M2 5,38 USD 21,05 PLN

Tekstylia - solwent, UV, latex (94)TEKSTYLIA SYMBIO COTTON CANVAS gloss 340Wysokiej jakości jednostronnie powlekane, błyszczące płótno bawełniane (100%). Zastosowanie: do wydruków artystycznych, reprodukcji obrazów, aplikacji scenograficznych i wystawienniczych. Płótno ma naturalny, ciepły odcień bieli.514100 1 M2 5,38 USD 21,05 PLN

Tekstylia - solwent, UV, latex (94)TEKSTYLIA SYMBIO COTTON CANVAS gloss 340Wysokiej jakości jednostronnie powlekane, błyszczące płótno bawełniane (100%). Zastosowanie: do wydruków artystycznych, reprodukcji obrazów, aplikacji scenograficznych i wystawienniczych. Płótno ma naturalny, ciepły odcień bieli.514102 1 M2 5,38 USD 21,05 PLN

Tekstylia - solwent, UV, latex (94)TEKSTYLIA SYMBIO COTTON CANVAS 450

Tekstylia - solwent, UV, latex (94)TEKSTYLIA SYMBIO COTTON CANVAS 450

Tekstylia - solwent, UV, latex (94)TEKSTYLIA SYMBIO COTTON CANVAS 450Wysokiej jakości jednostronnie powlekane, matowe płótno bawełniane (100%). Zastosowanie: do wydruków artystycznych, reprodukcji obrazów, aplikacji scenograficznych i wystawienniczych. Płótno ma naturalny, ciepły odcień bieli. Bardzo wyraźna struktura płótna.470127 1 M2 8,89 USD 34,75 PLN

Tekstylia - solwent, UV, latex (94)TEKSTYLIA SYMBIO COTTON CANVAS 450Wysokiej jakości jednostronnie powlekane, matowe płótno bawełniane (100%). Zastosowanie: do wydruków artystycznych, reprodukcji obrazów, aplikacji scenograficznych i wystawienniczych. Płótno ma naturalny, ciepły odcień bieli. Bardzo wyraźna struktura płótna.470128 1 M2 8,89 USD 34,75 PLN

Tekstylia - solwent, UV, latex (94)TEKSTYLIA SYMBIO FLAGA 

Tekstylia - solwent, UV, latex (94)TEKSTYLIA SYMBIO FLAGA 

Coala NW Smooth Matt - tapeta winylowa na podkładzie flizelinowym do druku  przy użyciu atramentów  typu: solvent (eco) UV lub Latex. Przeznaczona do całej gamy zastosowań, od 
spersonalizowanych grafik dla klientów indywidualnych, ozdobnych tapet do hoteli, biur i innych instytucji (w tym opieki zdrowotnej), po wytrzymałe wykończenia wnętrz sklepów czy 

twórcze scenografie. 
Tapeta Coala NW Smooth Matt, flizelinowa, powleczona PCV, biała, atest B1, 300g, 300 mikron, 
rozmiar: 1372mm x 30m. 

Tapeta Coala NW Fine Sand - tapeta winylowa na podkładzie flizelinowym do druku  przy użyciu atramentów  typu: solvent (eco) UV lub Latex. Przeznaczona do całej gamy zastosowań, od 
spersonalizowanych grafik dla klientów indywidualnych, ozdobnych tapet do hoteli, biur i innych instytucji (w tym opieki zdrowotnej), po wytrzymałe wykończenia wnętrz sklepów czy 

twórcze scenografie. 
Tapeta Coala NW  Fine Sand, flizelinowa, powleczona PCV, biała, atest B1, 350g, 350 mikron, rozmiar: 
1372mm x 30m. 

Tapeta Coala NW Sand - tapeta winylowa na podkładzie flizelinowym do druku  przy użyciu atramentów  typu: solvent (eco) UV lub Latex. Przeznaczona do całej gamy zastosowań, od 
spersonalizowanych grafik dla klientów indywidualnych, ozdobnych tapet do hoteli, biur i innych instytucji (w tym opieki zdrowotnej), po wytrzymałe wykończenia wnętrz sklepów czy 

twórcze scenografie. 
Tapeta Coala NW  Sand, flizelinowa, powleczona PCV, biała, atest B1, 350g, 350 mikron, rozmiar: 
1372mm x 30m. 

Tapeta Coala NW CANVAS - tapeta winylowa na podkładzie flizelinowym do druku  przy użyciu atramentów  typu: solvent (eco) UV lub Latex. Przeznaczona do całej gamy zastosowań, od 
spersonalizowanych grafik dla klientów indywidualnych, ozdobnych tapet do hoteli, biur i innych instytucji (w tym opieki zdrowotnej), po wytrzymałe wykończenia wnętrz sklepów czy 

twórcze scenografie. 
Tapeta Coala NW CANVAS, flizelinowa, powleczona PCV, biała, atest B1, 350g, 350 mikron, rozmiar: 
1372mm x 30m. 

Tapeta Coala P Sand - tapeta winylowa na podkładzie papierowym do druku  przy użyciu atramentów  typu: solvent (eco) UV lub Latex. Przeznaczona do całej gamy zastosowań, od 
spersonalizowanych grafik dla klientów indywidualnych, ozdobnych tapet do hoteli, biur i innych instytucji (w tym opieki zdrowotnej), po wykończenia wnętrz sklepów czy twórcze 

scenografie.  
Tapeta Coala P Sand, papierowa powleczona PCV, biała, atest B1, 290g, 300 mikron, rozmiar: 
1372mm x 30m. 

Tapeta Coala P Smooth Matt  - tapeta winylowa na podkładzie papierowym do druku  przy użyciu atramentów  typu: solvent (eco) UV lub Latex. Przeznaczona do całej gamy zastosowań, 
od spersonalizowanych grafik dla klientów indywidualnych, ozdobnych tapet do hoteli, biur i innych instytucji (w tym opieki zdrowotnej), po wykończenia wnętrz sklepów czy twórcze 

scenografie.  
Tapeta Coala P Smooth Matt, papierowa powleczona PCV, biała, atest B1, 290g, 300 mikron, rozmiar: 
1372mm x 30m. 

Tapeta Coala P Fine Sand - tapeta winylowa na podkładzie papierowym do druku  przy użyciu atramentów  typu: solvent (eco) UV lub Latex. Przeznaczona do całej gamy zastosowań, od 
spersonalizowanych grafik dla klientów indywidualnych, ozdobnych tapet do hoteli, biur i innych instytucji (w tym opieki zdrowotnej), po wykończenia wnętrz sklepów czy twórcze 

scenografie.   
Tapeta Coala P Fine Sand, papierowa powleczona PCV, biała, atest B1, 300g, 300 mikron, rozmiar: 
1372mm x 30m. 

Tapeta Coala P Canvas- tapeta winylowa na podkładzie papierowym do druku  przy użyciu atramentów  typu: solvent (eco) UV lub Latex. Przeznaczona do całej gamy zastosowań, od 
spersonalizowanych grafik dla klientów indywidualnych, ozdobnych tapet do hoteli, biur i innych instytucji (w tym opieki zdrowotnej), po wykończenia wnętrz sklepów czy twórcze 

scenografie.
Tapeta Coala P Canvas, papierowa powleczona PCV, biała, atest B1, 300g, 300 mikron, rozmiar: 
1372mm x 30m. 

Tapeta Coala P Stucco - tapeta winylowa na podkładzie papierowym do druku  przy użyciu atramentów  typu: solvent (eco) UV lub Latex. Przeznaczona do całej gamy zastosowań, od 
spersonalizowanych grafik dla klientów indywidualnych, ozdobnych tapet do hoteli, biur i innych instytucji (w tym opieki zdrowotnej), po wykończenia wnętrz sklepów czy twórcze 

scenografie.  
Tapeta Coala P Stucco, papierowa powleczona PCV, biała, atest B1, 300g, 300 mikron, rozmiar: 
1372mm x 30m. 

Tapeta Coala P Prepasted - 170 gramowa tapeta wysokiej jakości z funkcją pre-pasted – klej aktywowany wodą. Wzmocniona włóknami polimerowymi  dla zwiększenia wytrzymałości i 
trwałości. Zoptymalizowana dla atramentów latexowych i UV.

Matowa, biała, ultra gładka powierzchnia do zadrukowania.

Tapeta Coala P Prepasted - 170 gramowa tapeta wysokiej jakości z funkcją pre-pasted – klej aktywowany wodą. Wzmocniona włóknami polimerowymi  dla zwiększenia wytrzymałości i trwałości. Zoptymalizowana dla atramentów latexowych i UV.
Matowa, biała, ultra gładka powierzchnia do zadrukowania.

Tapeta Coala P Prepasted, klej aktywowany wodą, biała, 170g, 170 mikron, rozmiar: 1067mm x 
45,70m. 

Tapeta powlekana, 210g, bez włókien - mix papier + poliester, nie zawiera PCW. Odporna na pęknięcia, wysoka stabilnośćwymiarowa. Bez potrzeby robienia zakładek, klej może być 
nakładany bezpośrednio na ścianę. Do druku atramentamitypu: solwent, eko/mild solwent, UV, latex. Zastosowanie: grafika ścienna - zabudowy targowe, sklepy, muzea,biura, 

mieszkania, scenografie itp.

Tapeta powlekana, samoprzylepna, 210g, mix papier + poliester z klejem półtrwałym, nie zawiera PCW. Odporna na pęknięcia, wysoka stabilność wymiarowa. Bez potrzeby robienia 
zakładek. Do druku atramentami typu: solwent, eko/mild solwent, UV, lateks. Zastosowanie: grafika ścienna - zabudowy targowe, sklepy, muzea, biura, mieszkania, scenografie, Itp.

Tekstylia - solwent, UV, latex (94)

Wysokiej jakości jednostronnie powlekane, matowe płótno poliestrowe. Zastosowanie: do wydruków artystycznych, reprodukcji obrazów, aplikacji scenograficznych i wystawienniczych.

SYMBIO POLIESTER CANVAS 220g. biały, powlekany, do atr. solventowych / eko, szer. 0,914m x 18m 
      
SYMBIO POLIESTER CANVAS 220g. biały, powlekany, do atr. solventowych / eko, szer. 1, 27m x 18m    
   
SYMBIO POLIESTER CANVAS 220g. biały, powlekany, do atr. solventowych / eko, szer. 1,52m x 18m     
  

Wysokiej jakości jednostronnie powlekane, błyszczące płótno bawełniane (100%). Zastosowanie: do wydruków artystycznych, reprodukcji obrazów, aplikacji scenograficznych i 
wystawienniczych. Płótno ma naturalny, ciepły odcień bieli.

SYMBIO COTTON CANVAS 340g. Biały, błyszczący, powlekany,bawełna 100%, do atr. solventowych / 
eko, latex, UV, szer. 0,914m x 18m, 
SYMBIO COTTON CANVAS 340g. Biały, błyszczący, powlekany,bawełna 100%, do atr. solventowych / 
eko, latex, UV  szer.1, 27m x 18m, 
SYMBIO COTTON CANVAS 340g. Biały, błyszczący, powlekany,bawełna 100%, do atr. solventowych / 
eko, latex, UV  szer. 1,52m x 18m, 

Wysokiej jakości jednostronnie powlekane, matowe płótno bawełniane (100%). Zastosowanie: do wydruków artystycznych, reprodukcji obrazów, aplikacji scenograficznych i 
wystawienniczych. Płótno ma naturalny, ciepły odcień bieli. Bardzo wyraźna struktura płótna.

SYMBIO COTTON CANVAS 450g. biały, powlekany,bawełna 100%, do atr. solventowych / eko, szer. 
0,914m x 15m, 

SYMBIO COTTON CANVAS 450g. biały, powlekany,bawełna 100%, do atr. solventowych / eko, szer. 
1, 27m x 15m,        

Najwyższej jakości biała, powlekana, poliestrowa (100%) tkanina flagowa do zastosowań wewnętrznych oraz zewnętrznych. Flaga podklejona jest usuwalnym papierem podkładowym. 
Przeznaczona do ploterów solwentowych. Dostępna również z   certyfikatem palności B1.

file:///E:/


o Ceny netto.
o Opłata za zamówienie poniżej 500zł : 50 zł, poniżej 1000zł : 35zł.
o Do zamówienia doliczana będzie opłata dystrybucyjna  w wysokości 1% jego wartości.
o Ceny mogą ulec zmianie. Prosimy o ich potwierdzenie przed zamówieniem.

Strona 28

Tekstylia - solwent, UV, latex (94)TEKSTYLIA SYMBIO FLAGA Najwyższej jakości biała, powlekana, poliestrowa (100%) tkanina flagowa do zastosowań wewnętrznych oraz zewnętrznych. Flaga podklejona jest usuwalnym papierem podkładowym. Przeznaczona do ploterów solwentowych. Dostępna również z   certyfikatem palności B1.390706 1 M2 6,80 EUR 29,51 PLN

Tekstylia - solwent, UV, latex (94)TEKSTYLIA SYMBIO FLAGA Najwyższej jakości biała, powlekana, poliestrowa (100%) tkanina flagowa do zastosowań wewnętrznych oraz zewnętrznych. Flaga podklejona jest usuwalnym papierem podkładowym. Przeznaczona do ploterów solwentowych. Dostępna również z   certyfikatem palności B1.390707 1 M2 6,96 EUR 30,20 PLN

Tekstylia - solwent, UV, latex (94)TEKSTYLIA SYMBIO FLAGA Najwyższej jakości biała, powlekana, poliestrowa (100%) tkanina flagowa do zastosowań wewnętrznych oraz zewnętrznych. Flaga podklejona jest usuwalnym papierem podkładowym. Przeznaczona do ploterów solwentowych. Dostępna również z   certyfikatem palności B1.390708 1 M2 6,80 EUR 29,51 PLN

Tekstylia - solwent, UV, latex (94)TEKSTYLIA COALA  BACKLIT TEXTILE

Tekstylia - solwent, UV, latex (94)TEKSTYLIA COALA  BACKLIT TEXTILE

Tekstylia - solwent, UV, latex (94)TEKSTYLIA COALA  BACKLIT TEXTILEMateriał poliestrowy, 145g, jednostronnie powlekany błyszczącą powłoką polimerową, mikro-porową, nie zawiera PCW.Po podświetleniu bardzo wysokie wysycenia kolorystyczne. Biała nieprzezroczysta powłoka po podświetleniu powodujemocne rozproszenie światła. Do druku atramentami typu: solwent, eco/mild solwent, UV. Idealny do aplikacji typu „backlit”.Zastosowanie: kasetony, reklama podświetlana .470696 COALA BACKLIT TEXTILE, poliester 145g, biały, atest B1, szer. 1, 37m x 50m  1 M2 6,01 EUR 26,09 PLN

Tekstylia - solwent, UV, latex (94)TEKSTYLIA COALA  BACKLIT TEXTILEMateriał poliestrowy, 145g, jednostronnie powlekany błyszczącą powłoką polimerową, mikro-porową, nie zawiera PCW.Po podświetleniu bardzo wysokie wysycenia kolorystyczne. Biała nieprzezroczysta powłoka po podświetleniu powodujemocne rozproszenie światła. Do druku atramentami typu: solwent, eco/mild solwent, UV. Idealny do aplikacji typu „backlit”.Zastosowanie: kasetony, reklama podświetlana .470698 COALA BACKLIT TEXTILE, poliester 145g, biały, atest B1, szer. 1, 62m x 50m  1 M2 6,01 EUR 26,09 PLN

Tekstylia - solwent, UV, latex (94)TEKSTYLIA COALA WALLCOVER TEXTILE

Tekstylia - solwent, UV, latex (94)TEKSTYLIA COALA WALLCOVER TEXTILE

Tekstylia - solwent, UV, latex (94)TEKSTYLIA COALA WALLCOVER TEXTILEMateriał poliestrowy, samoprzylepny, 360g, z klejem repozycjonowalnym, nie zawiera PCW. Jednostronnie powlekany specjalnym polimerem z wysoką bielą. Bardzo łatwa aplikacja oraz demontaż. Powierzchnia tekstylna matowa. Do druku atramentami typu: solwent, eco/mild solwent, UV, latex. Zastosowanie: tekstylne dekoracje ścienne; tapety, grafika ścienna, zabudowy targowe, sklepy, muzea, biura, mieszkania, scenografie itp.470725 COALA WALLCOVER TEXTILE - sampoprzylepny, poliester 360g, biały, szer. 1m x 30m  1 M2 12,32 EUR 53,45 PLN

Wydruki wielkoformatowe tusze wodne (75)
SYMBIO UNCOATED CAD - PAPIERY NIEPOWLEKANE CAD

Wydruki wielkoformatowe tusze wodne (75)SYMBIO UNCOATED CAD - PAPIERY NIEPOWLEKANE CAD Papier niepowlekany do ploterów atramentowych CAD
Wydruki wielkoformatowe tusze wodne (75)SYMBIO UNCOATED CAD - PAPIERY NIEPOWLEKANE CADPapier niepowlekany do ploterów atramentowych CAD

Wydruki wielkoformatowe tusze wodne (75)SYMBIO UNCOATED CAD - PAPIERY NIEPOWLEKANE CADPapier niepowlekany do ploterów atramentowych CADPapier niepowlekany do ploterów atramentowych CAD390662 Symbio rolka do ploterów, Uncoated CAD,biały, 80g, 297mm x 50 m, karton 2 rolek 1 KRT 5,23 EUR 22,69 PLN

Wydruki wielkoformatowe tusze wodne (75)SYMBIO UNCOATED CAD - PAPIERY NIEPOWLEKANE CADPapier niepowlekany do ploterów atramentowych CADPapier niepowlekany do ploterów atramentowych CAD390661 Symbio rolka do ploterów, Uncoated CAD,biały, 80g, 330mm x 50 m, karton 2 rolek 1 KRT 5,81 EUR 25,19 PLN

Wydruki wielkoformatowe tusze wodne (75)SYMBIO UNCOATED CAD - PAPIERY NIEPOWLEKANE CADPapier niepowlekany do ploterów atramentowych CADPapier niepowlekany do ploterów atramentowych CAD390660 Symbio rolka do ploterów, Uncoated CAD,biały, 80g, 350mm x 50 m, karton 2 rolek 1 KRT 6,16 EUR 26,75 PLN

Wydruki wielkoformatowe tusze wodne (75)SYMBIO UNCOATED CAD - PAPIERY NIEPOWLEKANE CADPapier niepowlekany do ploterów atramentowych CADPapier niepowlekany do ploterów atramentowych CAD390659 Symbio rolka do ploterów, Uncoated CAD,biały, 80g, 420mm x 50 m, karton 2 rolek 1 KRT 7,39 EUR 32,07 PLN

Wydruki wielkoformatowe tusze wodne (75)SYMBIO UNCOATED CAD - PAPIERY NIEPOWLEKANE CADPapier niepowlekany do ploterów atramentowych CADPapier niepowlekany do ploterów atramentowych CAD390658 Symbio rolka do ploterów, Uncoated CAD,biały, 80g,594mm x 50 m, krt. 1 rolka. 1 RL 5,23 EUR 22,69 PLN

Wydruki wielkoformatowe tusze wodne (75)SYMBIO UNCOATED CAD - PAPIERY NIEPOWLEKANE CADPapier niepowlekany do ploterów atramentowych CADPapier niepowlekany do ploterów atramentowych CAD390657 Symbio rolka do ploterów, Uncoated CAD,biały, 80g, 610mm x 50 m, krt. 1 rolka. 1 RL 5,37 EUR 23,29 PLN

Wydruki wielkoformatowe tusze wodne (75)SYMBIO UNCOATED CAD - PAPIERY NIEPOWLEKANE CADPapier niepowlekany do ploterów atramentowych CADPapier niepowlekany do ploterów atramentowych CAD390656 Symbio rolka do ploterów, Uncoated CAD,biały, 80g,841mm x 50 m, krt. 1 rolka. 1 RL 7,40 EUR 32,13 PLN

Wydruki wielkoformatowe tusze wodne (75)SYMBIO UNCOATED CAD - PAPIERY NIEPOWLEKANE CADPapier niepowlekany do ploterów atramentowych CADPapier niepowlekany do ploterów atramentowych CAD390655 Symbio rolka do ploterów, Uncoated CAD,biały, 80g,914mm x 50 m, krt. 1 rolka. 1 RL 8,04 EUR 34,90 PLN

Wydruki wielkoformatowe tusze wodne (75)SYMBIO UNCOATED CAD - PAPIERY NIEPOWLEKANE CADPapier niepowlekany do ploterów atramentowych CADPapier niepowlekany do ploterów atramentowych CAD416895 Symbio rolka do ploterów, Uncoated CAD,biały, 80g, 1067mm x 50 m, krt. 1 rolka. 1 RL 9,39 EUR 40,76 PLN

Wydruki wielkoformatowe tusze wodne (75)SYMBIO UNCOATED CAD - PAPIERY NIEPOWLEKANE CADPapier niepowlekany do ploterów atramentowych CADPapier niepowlekany do ploterów atramentowych CAD390632 Symbio LFP Matt Coated, papier do ploterów, 1str. powl., biały, 90g,594mm x 45 m, krt. 1 rolka. 1 RL 11,84 EUR 51,39 PLN

Wydruki wielkoformatowe tusze wodne (75)SYMBIO UNCOATED CAD - PAPIERY NIEPOWLEKANE CADPapier niepowlekany do ploterów atramentowych CADPapier niepowlekany do ploterów atramentowych CAD390665 Symbio rolka do ploterów, Uncoated CAD,biały, 90g, 610mm x 45 m, krt. 1 rolka. 1 RL 5,21 EUR 22,59 PLN

Wydruki wielkoformatowe tusze wodne (75)SYMBIO UNCOATED CAD - PAPIERY NIEPOWLEKANE CADPapier niepowlekany do ploterów atramentowych CADPapier niepowlekany do ploterów atramentowych CAD390664 Symbio rolka do ploterów, Uncoated CAD,biały, 90g,914mm x 45 m, krt. 1 rolka. 1 RL 7,80 EUR 33,84 PLN

Wydruki wielkoformatowe tusze wodne (75)SYMBIO UNCOATED CAD - PAPIERY NIEPOWLEKANE CADPapier niepowlekany do ploterów atramentowych CADPapier niepowlekany do ploterów atramentowych CAD390663 Symbio rolka do ploterów, Uncoated CAD,biały, 90g, 1067mm x 45 m, krt. 1 rolka. 1 RL 9,10 EUR 39,50 PLN

Wydruki wielkoformatowe tusze wodne (75)SYMBIO UNCOATED CAD - PAPIERY NIEPOWLEKANE CADKalka do ploterów atramentowych CAD

Wydruki wielkoformatowe tusze wodne (75)SYMBIO UNCOATED CAD - PAPIERY NIEPOWLEKANE CADKalka do ploterów atramentowych CAD

Wydruki wielkoformatowe tusze wodne (75)SYMBIO UNCOATED CAD - PAPIERY NIEPOWLEKANE CADKalka do ploterów atramentowych CADNiepowlekana kalka do monochromatycznych i kolorowych ploterów atramentowych, 90 g/m2, 50 m nawoju, standardowe szerokości rolek, gilza 2'' (50 mm).Zastosowanie: wydruki aplikacji CAD, plany, mapy, projekty, zastosowania architektoniczne. Techniki zadruku: plotery atramentowe wodne, aplikacje CAD390624 Symbio, Kalka, Plotter, przeźroczysty, translucentny, 90g, 610mm x 50 m, krt. 1 rolka. 1 RL 22,05 EUR 95,69 PLN

Wydruki wielkoformatowe tusze wodne (75)SYMBIO UNCOATED CAD - PAPIERY NIEPOWLEKANE CADKalka do ploterów atramentowych CADNiepowlekana kalka do monochromatycznych i kolorowych ploterów atramentowych, 90 g/m2, 50 m nawoju, standardowe szerokości rolek, gilza 2'' (50 mm).Zastosowanie: wydruki aplikacji CAD, plany, mapy, projekty, zastosowania architektoniczne. Techniki zadruku: plotery atramentowe wodne, aplikacje CAD390622 Symbio, Kalka, Plotter, przeźroczysty, translucentny, 90g,914mm x 50 m, krt. 1 rolka. 1 RL 33,03 EUR 143,36 PLN

Wydruki wielkoformatowe tusze wodne (75)
COALA COATED - PAPIERY POWLEKANE

Wydruki wielkoformatowe tusze wodne (75)COALA COATED - PAPIERY POWLEKANECOALA MATT COATED - papiery 1-str. powlekane matowe do ploterów wodnych barwnikowych i atramentowych, aplikacji CAD

Wydruki wielkoformatowe tusze wodne (75)COALA COATED - PAPIERY POWLEKANECOALA MATT COATED - papiery 1-str. powlekane matowe do ploterów wodnych barwnikowych i atramentowych, aplikacji CAD476603 1 RL 26,68 EUR 115,81 PLN

Wydruki wielkoformatowe tusze wodne (75)COALA COATED - PAPIERY POWLEKANECOALA MATT COATED - papiery 1-str. powlekane matowe do ploterów wodnych barwnikowych i atramentowych, aplikacji CAD476604 1 RL 31,15 EUR 135,20 PLN

Wydruki wielkoformatowe tusze wodne (75)COALA COATED - PAPIERY POWLEKANECOALA MATT COATED - papiery 1-str. powlekane matowe do ploterów wodnych barwnikowych i atramentowych, aplikacji CAD470585 1 RL 12,58 EUR 54,59 PLN

Wydruki wielkoformatowe tusze wodne (75)COALA COATED - PAPIERY POWLEKANECOALA MATT COATED - papiery 1-str. powlekane matowe do ploterów wodnych barwnikowych i atramentowych, aplikacji CAD470586 1 RL 18,85 EUR 81,80 PLN

Wydruki wielkoformatowe tusze wodne (75)COALA COATED - PAPIERY POWLEKANECOALA MATT COATED - papiery 1-str. powlekane matowe do ploterów wodnych barwnikowych i atramentowych, aplikacji CAD470587 1 RL 22,00 EUR 95,49 PLN

Wydruki wielkoformatowe tusze wodne (75)COALA COATED - PAPIERY POWLEKANECOALA MATT COATED - papiery 1-str. powlekane matowe do ploterów wodnych barwnikowych i atramentowych, aplikacji CAD470589 1 RL 28,29 EUR 122,79 PLN

Wydruki wielkoformatowe tusze wodne (75)COALA COATED - PAPIERY POWLEKANECOALA MATT COATED - papiery 1-str. powlekane matowe do ploterów wodnych barwnikowych i atramentowych, aplikacji CAD470590 1 RL 31,43 EUR 136,39 PLN

Wydruki wielkoformatowe tusze wodne (75)COALA COATED - PAPIERY POWLEKANECOALA MATT COATED - papiery 1-str. powlekane matowe do ploterów wodnych barwnikowych i atramentowych, aplikacji CAD470591 1 RL 20,54 EUR 89,13 PLN

Wydruki wielkoformatowe tusze wodne (75)COALA COATED - PAPIERY POWLEKANECOALA MATT COATED - papiery 1-str. powlekane matowe do ploterów wodnych barwnikowych i atramentowych, aplikacji CAD470592 1 RL 30,77 EUR 133,55 PLN

Wydruki wielkoformatowe tusze wodne (75)COALA COATED - PAPIERY POWLEKANECOALA MATT COATED - papiery 1-str. powlekane matowe do ploterów wodnych barwnikowych i atramentowych, aplikacji CAD470593 1 RL 35,92 EUR 155,91 PLN

Wydruki wielkoformatowe tusze wodne (75)
SYMBIO COATED - PAPIERY POWLEKANE

Wydruki wielkoformatowe tusze wodne (75)SYMBIO COATED - PAPIERY POWLEKANESYMBIO LFP MATT COATED - papier powlekany, matowy, UNIWERSALNY, szybkoschnący, do ploterów 

Wydruki wielkoformatowe tusze wodne (75)SYMBIO COATED - PAPIERY POWLEKANESYMBIO LFP MATT COATED - papier powlekany, matowy, UNIWERSALNY, szybkoschnący, do ploterów 462462 Symbio LFP Matt Coated, papier do ploterów, 1str. powl., 90g/610mm/50m, gilza 2’’, 1 rolka karton 1 RL 13,44 EUR 58,32 PLN

Wydruki wielkoformatowe tusze wodne (75)SYMBIO COATED - PAPIERY POWLEKANESYMBIO LFP MATT COATED - papier powlekany, matowy, UNIWERSALNY, szybkoschnący, do ploterów 462463 Symbio LFP Matt Coated, papier do ploterów, 1str. powl., 90g/914mm/50m, gilza 2’’, 1 rolka karton 1 RL 20,14 EUR 87,39 PLN

Wydruki wielkoformatowe tusze wodne (75)SYMBIO COATED - PAPIERY POWLEKANESYMBIO LFP MATT COATED - papier powlekany, matowy, UNIWERSALNY, szybkoschnący, do ploterów 462464 Symbio LFP Matt Coated, papier do ploterów, 1str. powl., 90g/1067mm/50m, gilza 2’’, 1 rolka karton 1 RL 23,51 EUR 102,04 PLN

Wydruki wielkoformatowe tusze wodne (75)SYMBIO COATED - PAPIERY POWLEKANESYMBIO LFP MATT COATED - papier powlekany, matowy, UNIWERSALNY, szybkoschnący, do ploterów 462465 Symbio LFP Matt Coated, papier do ploterów, 1str. powl., 120g/610mm/30m, gilza 2’’, 1 rolka karton 1 RL 9,53 EUR 41,36 PLN

Wydruki wielkoformatowe tusze wodne (75)SYMBIO COATED - PAPIERY POWLEKANESYMBIO LFP MATT COATED - papier powlekany, matowy, UNIWERSALNY, szybkoschnący, do ploterów 462466 Symbio LFP Matt Coated, papier do ploterów, 1str. powl., 120g/914mm/30m, gilza 2’’, 1 rolka karton 1 RL 14,28 EUR 61,97 PLN

Wydruki wielkoformatowe tusze wodne (75)SYMBIO COATED - PAPIERY POWLEKANESYMBIO LFP MATT COATED - papier powlekany, matowy, UNIWERSALNY, szybkoschnący, do ploterów 462467 1 RL 16,67 EUR 72,34 PLN

Wydruki wielkoformatowe tusze wodne (75)SYMBIO COATED - PAPIERY POWLEKANESYMBIO LFP MATT COATED - papier powlekany, matowy, UNIWERSALNY, szybkoschnący, do ploterów 462468 Symbio LFP Matt Coated, papier do ploterów, 1str. powl., 180g/610mm/30m, gilza 2’’, 1 rolka karton 1 RL 18,30 EUR 79,41 PLN

Wydruki wielkoformatowe tusze wodne (75)SYMBIO COATED - PAPIERY POWLEKANESYMBIO LFP MATT COATED - papier powlekany, matowy, UNIWERSALNY, szybkoschnący, do ploterów 462469 Symbio LFP Matt Coated, papier do ploterów, 1str. powl., 180g/914mm/30m, gilza 2’’, 1 rolka karton 1 RL 27,41 EUR 118,97 PLN

Symbio Solvent, Flag, mat, Solvent-based,biały, poliester, 110g, 0.350 mm, 1067mm x 30.50m, krt. 1 
rolka.
Symbio Solvent, Flag, mat, Solvent-based,biały, poliester, 110g, 0.350 mm, 1371mm x 30.50m, krt. 1 
rolka.
Symbio Solvent, Flag, mat, do solwentu,biały, poliester, 110g, 0.350 mm, 1626mm x 30.50m, karton 
1 rolka,

Materiał poliestrowy, 145g, jednostronnie powlekany błyszczącą powłoką polimerową, mikro-porową, nie zawiera PCW.Po podświetleniu bardzo wysokie wysycenia kolorystyczne. Biała 
nieprzezroczysta powłoka po podświetleniu powodujemocne rozproszenie światła. Do druku atramentami typu: solwent, eco/mild solwent, UV. Idealny do aplikacji typu 

„backlit”.Zastosowanie: kasetony, reklama podświetlana .

Materiał poliestrowy, samoprzylepny, 360g, z klejem repozycjonowalnym, nie zawiera PCW. Jednostronnie powlekany specjalnym polimerem z wysoką bielą. Bardzo łatwa aplikacja oraz 
demontaż. Powierzchnia tekstylna matowa. Do druku atramentami typu: solwent, eco/mild solwent, UV, latex. Zastosowanie: tekstylne dekoracje ścienne; tapety, grafika ścienna, 

zabudowy targowe, sklepy, muzea, biura, mieszkania, scenografie itp.

Wydruki wielkoformatowe tusze wodne (75)

Niepowlekana kalka do monochromatycznych i kolorowych ploterów atramentowych, 90 g/m2, 50 m nawoju, standardowe szerokości rolek, gilza 2'' (50 mm).Zastosowanie: wydruki 
aplikacji CAD, plany, mapy, projekty, zastosowania architektoniczne. Techniki zadruku: plotery atramentowe wodne, aplikacje CAD

Coala Matt Coated, biały 1-str. powl., wyk.mat,  plotery wodne barwnikowe i pigmentowe, 90g, 
914mm, 45m, gilza 2, krt. 1 rolka

Coala Matt Coated, biały 1-str. powl., wyk.mat,  plotery wodne barwnikowe i pigmentowe, 90g, 
1067mm, 45m, gilza 2, krt. 1 rolka

Coala Matt Coated, biały 1-str. powl., wyk.mat,  plotery wodne barwnikowe i pigmentowe, 120g, 
610mm, 30m, gilza 2, krt. 1 rolka
Coala Matt Coated, biały 1-str. powl., wyk.mat,  plotery wodne barwnikowe i pigmentowe, 120g, 
914mm, 30m, gilza 2, krt. 1 rolka

Coala Matt Coated, biały 1-str. powl., wyk.mat,  plotery wodne barwnikowe i pigmentowe, 120g, 
1067mm, 30m, gilza 2, krt. 1 rolka

Coala Matt Coated, biały 1-str. powl., wyk.mat,  plotery wodne barwnikowe i pigmentowe, 120g, 
1372mm, 30m, gilza 2, krt. 1 rolka

Coala Matt Coated, biały 1-str. powl., wyk.mat,  plotery wodne barwnikowe i pigmentowe, 120g, 
1524mm, 30m, gilza 2, krt. 1 rolka

Coala Matt Coated, biały 1-str. powl., wyk.mat,  plotery wodne barwnikowe i pigmentowe, 180g, 
610mm, 30m, gilza 2, krt. 1 rolka

Coala Matt Coated, biały 1-str. powl., wyk.mat,  plotery wodne barwnikowe i pigmentowe, 180g, 
914mm, 30m, gilza 2, krt. 1 rolka

Coala Matt Coated, biały 1-str. powl., wyk.mat,  plotery wodne barwnikowe i pigmentowe, 180g, 
1067mm, 30m, gilza 2, krt. 1 rolka

Symbio LFP Matt Coated, papier do ploterów, 1str. powl., 120g/1067mm/30m, gilza 2’’, 1 rolka 
karton
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o Ceny netto.
o Opłata za zamówienie poniżej 500zł : 50 zł, poniżej 1000zł : 35zł.
o Do zamówienia doliczana będzie opłata dystrybucyjna  w wysokości 1% jego wartości.
o Ceny mogą ulec zmianie. Prosimy o ich potwierdzenie przed zamówieniem.
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Wydruki wielkoformatowe tusze wodne (75)SYMBIO COATED - PAPIERY POWLEKANESYMBIO LFP MATT COATED - papier powlekany, matowy, UNIWERSALNY, szybkoschnący, do ploterów 462470 1 RL 32,00 EUR 138,86 PLN

Wydruki wielkoformatowe tusze wodne (75)
SYMBIO COATED SA - PAPIERY SAMOPRZYLEPNE POWLEKANE 

Wydruki wielkoformatowe tusze wodne (75)SYMBIO COATED SA - PAPIERY SAMOPRZYLEPNE POWLEKANE 478250 1 RL 58,34 EUR 253,19 PLN

Wydruki wielkoformatowe tusze wodne (75)SYMBIO COATED SA - PAPIERY SAMOPRZYLEPNE POWLEKANE 478251 1 RL 68,10 EUR 295,57 PLN

Wydruki wielkoformatowe tusze wodne (75)
COALA PHOTO PAPER

Wydruki wielkoformatowe tusze wodne (75)COALA PHOTO PAPERCOALA PHOTO MATT - papiery foto 1-str. powlekane, szybkoschnące, powierzchnia matowa szybkoschnące do ploterów wodnych barwnikowych i pigmentowych

Wydruki wielkoformatowe tusze wodne (75)COALA PHOTO PAPERCOALA PHOTO MATT - papiery foto 1-str. powlekane, szybkoschnące, powierzchnia matowa szybkoschnące do ploterów wodnych barwnikowych i pigmentowych470612 1 RL 33,69 EUR 146,23 PLN

Wydruki wielkoformatowe tusze wodne (75)COALA PHOTO PAPERCOALA PHOTO MATT - papiery foto 1-str. powlekane, szybkoschnące, powierzchnia matowa szybkoschnące do ploterów wodnych barwnikowych i pigmentowych470614 1 RL 58,94 EUR 255,78 PLN

Wydruki wielkoformatowe tusze wodne (75)COALA PHOTO PAPER
COALA PHOTO SATIN - papiery foto 1-str. powlekane, szybkoschnące, powierzchnia satynowa szybkoschnące do ploterów wodnych barwnikowych i pigmentowych

Wydruki wielkoformatowe tusze wodne (75)COALA PHOTO PAPERCOALA PHOTO SATIN - papiery foto 1-str. powlekane, szybkoschnące, powierzchnia satynowa szybkoschnące do ploterów wodnych barwnikowych i pigmentowych470617 1 RL 65,60 EUR 284,71 PLN

Wydruki wielkoformatowe tusze wodne (75)COALA PHOTO PAPERCOALA PHOTO SATIN - papiery foto 1-str. powlekane, szybkoschnące, powierzchnia satynowa szybkoschnące do ploterów wodnych barwnikowych i pigmentowych470619 1 RL 98,29 EUR 426,60 PLN

Wydruki wielkoformatowe tusze wodne (75)COALA PHOTO PAPERCOALA PHOTO SATIN - papiery foto 1-str. powlekane, szybkoschnące, powierzchnia satynowa szybkoschnące do ploterów wodnych barwnikowych i pigmentowych470621 1 RL 114,75 EUR 498,01 PLN

Wydruki wielkoformatowe tusze wodne (75)COALA PHOTO PAPERCOALA PHOTO SATIN - papiery foto 1-str. powlekane, szybkoschnące, powierzchnia satynowa szybkoschnące do ploterów wodnych barwnikowych i pigmentowych470628 1 RL 78,21 EUR 339,43 PLN

Wydruki wielkoformatowe tusze wodne (75)COALA PHOTO PAPERCOALA PHOTO SATIN - papiery foto 1-str. powlekane, szybkoschnące, powierzchnia satynowa szybkoschnące do ploterów wodnych barwnikowych i pigmentowych470630 1 RL 136,80 EUR 593,72 PLN

Wydruki wielkoformatowe tusze wodne (75)COALA PHOTO PAPER
COALA PHOTO GLOSS - papiery foto 1-str. powlekane, szybkoschnące, powierzchnia błyszcząca szybkoschnące do ploterów wodnych barwnikowych i pigmentowych

Wydruki wielkoformatowe tusze wodne (75)COALA PHOTO PAPERCOALA PHOTO GLOSS - papiery foto 1-str. powlekane, szybkoschnące, powierzchnia błyszcząca szybkoschnące do ploterów wodnych barwnikowych i pigmentowych470597 1 RL 65,60 EUR 284,71 PLN

Wydruki wielkoformatowe tusze wodne (75)COALA PHOTO PAPERCOALA PHOTO GLOSS - papiery foto 1-str. powlekane, szybkoschnące, powierzchnia błyszcząca szybkoschnące do ploterów wodnych barwnikowych i pigmentowych470598 1 RL 98,29 EUR 426,60 PLN

Wydruki wielkoformatowe tusze wodne (75)COALA PHOTO PAPERCOALA PHOTO GLOSS - papiery foto 1-str. powlekane, szybkoschnące, powierzchnia błyszcząca szybkoschnące do ploterów wodnych barwnikowych i pigmentowych470600 1 RL 114,75 EUR 498,01 PLN

Wydruki wielkoformatowe tusze wodne (75)COALA PHOTO PAPERCOALA PHOTO GLOSS - papiery foto 1-str. powlekane, szybkoschnące, powierzchnia błyszcząca szybkoschnące do ploterów wodnych barwnikowych i pigmentowych470607 1 RL 136,80 EUR 593,72 PLN

Wydruki wielkoformatowe tusze wodne (75)
SYMBIO PAPIERY SAMOPRZYLEPNE, FOLIE I INNE

Wydruki wielkoformatowe tusze wodne (75)SYMBIO PAPIERY SAMOPRZYLEPNE, FOLIE I INNE
COALA CANVAS W - płótno bawełniane (policanvas), białe, powlekane, powierzchnia matowa, do ploterów atramentowych barwnikowych i pigmentowych

Wydruki wielkoformatowe tusze wodne (75)SYMBIO PAPIERY SAMOPRZYLEPNE, FOLIE I INNECOALA CANVAS W - płótno bawełniane (policanvas), białe, powlekane, powierzchnia matowa, do ploterów atramentowych barwnikowych i pigmentowych470706 1 RL 70,90 EUR 307,70 PLN

Wydruki wielkoformatowe tusze wodne (75)SYMBIO PAPIERY SAMOPRZYLEPNE, FOLIE I INNECOALA CANVAS W - płótno bawełniane (policanvas), białe, powlekane, powierzchnia matowa, do ploterów atramentowych barwnikowych i pigmentowych470707 1 RL 106,23 EUR 461,05 PLN

Wydruki wielkoformatowe tusze wodne (75)SYMBIO PAPIERY SAMOPRZYLEPNE, FOLIE I INNECOALA CANVAS W - płótno bawełniane (policanvas), białe, powlekane, powierzchnia matowa, do ploterów atramentowych barwnikowych i pigmentowych470708 1 RL 124,01 EUR 538,23 PLN

Wydruki wielkoformatowe tusze wodne (75)SYMBIO PAPIERY SAMOPRZYLEPNE, FOLIE I INNE
SYMBIO CLEAR FILM - folia poliestrowa, regularna, przezroczysta do plotery atramentowe, jednostronnie powlekana, głowice piezo lub  termiczne, atramenty wodne

Wydruki wielkoformatowe tusze wodne (75)SYMBIO PAPIERY SAMOPRZYLEPNE, FOLIE I INNESYMBIO CLEAR FILM - folia poliestrowa, regularna, przezroczysta do plotery atramentowe, jednostronnie powlekana, głowice piezo lub  termiczne, atramenty wodne390601 Symbio Clear Film, 1-str. powl., transparentny, poliester, 0.100 mm, 610mm x 30 m, krt. 1 rolka. 1 RL 70,58 EUR 306,32 PLN

Wydruki wielkoformatowe tusze wodne (75)SYMBIO PAPIERY SAMOPRZYLEPNE, FOLIE I INNESYMBIO CLEAR FILM - folia poliestrowa, regularna, przezroczysta do plotery atramentowe, jednostronnie powlekana, głowice piezo lub  termiczne, atramenty wodne390602 Symbio Clear Film, 1-str. powl., transparentny, poliester, 0.100 mm,914mm x 30 m, krt. 1 rolka. 1 RL 105,75 EUR 458,96 PLN

Wydruki wielkoformatowe tusze wodne (75)SYMBIO PAPIERY SAMOPRZYLEPNE, FOLIE I INNE
SYMBIO MATT FILM - folia poliestrowa, regularna,  dwustronnie matowa do plotery atramentowe, głowice termiczne, atrmenty wodne

Wydruki wielkoformatowe tusze wodne (75)SYMBIO PAPIERY SAMOPRZYLEPNE, FOLIE I INNESYMBIO MATT FILM - folia poliestrowa, regularna,  dwustronnie matowa do plotery atramentowe, głowice termiczne, atrmenty wodne390629 Symbio Folia, mat, 1-str. powl., translucentny, poliester, 0.090 mm,914mm x 30 m, krt. 1 rolka. 1 RL 99,93 EUR 433,70 PLN

Wydruki wielkoformatowe tusze wodne (75)SYMBIO PAPIERY SAMOPRZYLEPNE, FOLIE I INNE
SYMBIO BACKLIT FILM - folia poliestrowa, matowa, do podświetleń (backlit) do większosci plotery atramentowe  z głowicami piezo lub termicznymi, atramenty wodne i pigmentowe

Wydruki wielkoformatowe tusze wodne (75)SYMBIO PAPIERY SAMOPRZYLEPNE, FOLIE I INNESYMBIO BACKLIT FILM - folia poliestrowa, matowa, do podświetleń (backlit) do większosci plotery atramentowe  z głowicami piezo lub termicznymi, atramenty wodne i pigmentowe390591 1 RL 157,32 EUR 682,77 PLN

Rolki do kopiarek (33)
PAPIER DO KOPIAREK

Rolki do kopiarek (33)PAPIER DO KOPIAREK

Rolki do kopiarek (33)PAPIER DO KOPIAREKPapier, z którego produkowane są rolki do kopiarek i ploterów to nowoczesny papier o wysokiej białości. Jego wysoka jakość oraz posiadane właściwości umożliwiają wykorzystanie rolek zarówno w cyfrowym, jak i laserowym zadruku w szybkich kopiarkach i ploterach. Papier do kopiarek i ploterów posiada certyfikat ISO 14001.390641 Symbio, Papier, Uncoated PPC, biały, 80g/m2,297mm x 175 m, karton 2 rolek 1 RL 8,75 EUR 37,96 PLN

Rolki do kopiarek (33)PAPIER DO KOPIAREKPapier, z którego produkowane są rolki do kopiarek i ploterów to nowoczesny papier o wysokiej białości. Jego wysoka jakość oraz posiadane właściwości umożliwiają wykorzystanie rolek zarówno w cyfrowym, jak i laserowym zadruku w szybkich kopiarkach i ploterach. Papier do kopiarek i ploterów posiada certyfikat ISO 14001.390649 Symbio, Papier, Uncoated PPC, biały, 80g/m2,420mm x 100 m, karton 2 rolek 1 RL 7,09 EUR 30,76 PLN

Rolki do kopiarek (33)PAPIER DO KOPIAREKPapier, z którego produkowane są rolki do kopiarek i ploterów to nowoczesny papier o wysokiej białości. Jego wysoka jakość oraz posiadane właściwości umożliwiają wykorzystanie rolek zarówno w cyfrowym, jak i laserowym zadruku w szybkich kopiarkach i ploterach. Papier do kopiarek i ploterów posiada certyfikat ISO 14001.390640 Symbio, Papier, Uncoated PPC, biały, 80g/m2,420mm x 175 m, karton 2 rolek 1 RL 12,43 EUR 53,97 PLN

Rolki do kopiarek (33)PAPIER DO KOPIAREKPapier, z którego produkowane są rolki do kopiarek i ploterów to nowoczesny papier o wysokiej białości. Jego wysoka jakość oraz posiadane właściwości umożliwiają wykorzystanie rolek zarówno w cyfrowym, jak i laserowym zadruku w szybkich kopiarkach i ploterach. Papier do kopiarek i ploterów posiada certyfikat ISO 14001.390651 Symbio, Papier, Uncoated PPC, biały, 80g/m2,594mm x 100 m, krt. 1 rolka. 1 RL 10,06 EUR 43,66 PLN

Rolki do kopiarek (33)PAPIER DO KOPIAREKPapier, z którego produkowane są rolki do kopiarek i ploterów to nowoczesny papier o wysokiej białości. Jego wysoka jakość oraz posiadane właściwości umożliwiają wykorzystanie rolek zarówno w cyfrowym, jak i laserowym zadruku w szybkich kopiarkach i ploterach. Papier do kopiarek i ploterów posiada certyfikat ISO 14001.390639 Symbio, Papier, Uncoated PPC, biały, 80g/m2,594mm x 175 m, krt. 1 rolka. 1 RL 17,49 EUR 75,92 PLN

Rolki do kopiarek (33)PAPIER DO KOPIAREKPapier, z którego produkowane są rolki do kopiarek i ploterów to nowoczesny papier o wysokiej białości. Jego wysoka jakość oraz posiadane właściwości umożliwiają wykorzystanie rolek zarówno w cyfrowym, jak i laserowym zadruku w szybkich kopiarkach i ploterach. Papier do kopiarek i ploterów posiada certyfikat ISO 14001.390642 Symbio, Papier, Uncoated PPC, biały, 80g/m2,620mm x 175 m, krt. 1 rolka. 1 RL 18,26 EUR 79,25 PLN

Rolki do kopiarek (33)PAPIER DO KOPIAREKPapier, z którego produkowane są rolki do kopiarek i ploterów to nowoczesny papier o wysokiej białości. Jego wysoka jakość oraz posiadane właściwości umożliwiają wykorzystanie rolek zarówno w cyfrowym, jak i laserowym zadruku w szybkich kopiarkach i ploterach. Papier do kopiarek i ploterów posiada certyfikat ISO 14001.390646 Symbio, Papier, Uncoated PPC, biały, 80g/m2,700mm x 175 m, krt. 1 rolka. 1 RL 20,61 EUR 89,46 PLN

Rolki do kopiarek (33)PAPIER DO KOPIAREKPapier, z którego produkowane są rolki do kopiarek i ploterów to nowoczesny papier o wysokiej białości. Jego wysoka jakość oraz posiadane właściwości umożliwiają wykorzystanie rolek zarówno w cyfrowym, jak i laserowym zadruku w szybkich kopiarkach i ploterach. Papier do kopiarek i ploterów posiada certyfikat ISO 14001.390638 Symbio, Papier, Uncoated PPC, biały, 80g/m2,841mm x 175 m, krt. 1 rolka. 1 RL 24,77 EUR 107,49 PLN

Rolki do kopiarek (33)PAPIER DO KOPIAREKPapier, z którego produkowane są rolki do kopiarek i ploterów to nowoczesny papier o wysokiej białości. Jego wysoka jakość oraz posiadane właściwości umożliwiają wykorzystanie rolek zarówno w cyfrowym, jak i laserowym zadruku w szybkich kopiarkach i ploterach. Papier do kopiarek i ploterów posiada certyfikat ISO 14001.390647 Symbio, Papier, Uncoated PPC, biały, 80g/m2,914mm x 100 m, krt. 1 rolka. 1 RL 15,45 EUR 67,07 PLN

Rolki do kopiarek (33)PAPIER DO KOPIAREKPapier, z którego produkowane są rolki do kopiarek i ploterów to nowoczesny papier o wysokiej białości. Jego wysoka jakość oraz posiadane właściwości umożliwiają wykorzystanie rolek zarówno w cyfrowym, jak i laserowym zadruku w szybkich kopiarkach i ploterach. Papier do kopiarek i ploterów posiada certyfikat ISO 14001.390637 Symbio, Papier, Uncoated PPC, biały, 80g/m2,914mm x 175 m, krt. 1 rolka. 1 RL 26,91 EUR 116,80 PLN

Folie sitodrukowe  (78)
MACTAC

Folie sitodrukowe  (78)MACTAC

Symbio LFP Matt Coated, papier do ploterów, 1str. powl., 180g/1067mm/30m, gilza 2’’, 1 rolka 
karton

Symbio Matt Coated SA, papier do ploterów samoprzylepny,mat 1-str. powl, samoprzylepny biały, 
140g 0,914m x 20m, 1 rl

Symbio Matt Coated SA, papier do ploterów samoprzylepny,mat  1-str. powl, samoprzylepny biały, 
140g 1,067m x 20m, 1 rolka.

Coala Photo Matt, biały papier foto, 1str. powl., plotery wodne barwnikowe i pigmentowe, 180g, 
610mm, 30m, gilza 2, krt. 1 rolka

Coala Photo Matt, biały papier foto, 1str. powl., plotery wodne barwnikowe i pigmentowe, 180g, 
1067mm, 30m, gilza 2, krt. 1 rolka

Coala Photo Satin 190, biały papier foto, wyk. satynowe, plotery wodne barwnikowe i pigmentowe, 
1str. powl., 190g, 610mm, 30m, gilza 2, krt. 1 rolka

Coala Photo Satin 190, biały papier foto, wykończenie satynowe, 1str. powl., plotery wodne 
barwnikowe i pigmentowe, 190g, 914mm, 30m, gilza 2, krt. 1 rolka

Coala Photo Satin 190, biały papier foto, wykończenie satynowe, 1str. powl., plotery wodne 
barwnikowe i pigmentowe, 190g, 1067mm, 30m, gilza 2, krt. 1 rolka

Coala Photo Satin 240, biały papier foto, wykończenie satynowe, 1str. powl., plotery wodne 
barwnikowe i pigmentowe, 240g, 610mm, 30m, gilza 2, krt. 1 rolka

Coala Photo Satin 240, biały papier foto, wykończenie satynowe, 1str. powl., plotery wodne 
barwnikowe i pigmentowe, 240g, 1067mm, 30m, gilza 2, krt. 1 rolka

Coala Photo Gloss 190, biały papier foto, wyk. błysk, plotery wodne barwnikowe i pigmentowe, 1str. 
powl., 190g, 610mm, 30m, gilza 2, krt. 1 rolka

Coala Photo Gloss 190, biały papier foto, wyk. błysk, plotery wodne barwnikowe i pigmentowe, 1str. 
powl., 190g, 914mm, 30m, gilza 2, krt. 1 rolka

Coala Photo Gloss 190, biały papier foto, wyk. błysk, plotery wodne barwnikowe i pigmentowe, 1str. 
powl., 190g, 1067mm, 30m, gilza 2, krt. 1 rolka

Coala Photo Gloss 240, biały papier foto, wyk. błysk, plotery wodne barwnikowe i pigmentowe, 1str. 
powl., 240g, 1067mm, 30m, gilza 2, krt. 1 rolka

Coala Canvas W, canvas bawełniany, wyk.mat,  plotery wodne barwnikowe i pigmentowe, 340g, 
610mm, 15m, gilza 2, krt. 1 rolka

Coala Canvas W, canvas bawełniany, wyk.mat,  plotery wodne barwnikowe i pigmentowe, 340g, 
914mm, 15m, gilza 2, krt. 1 rolka

Coala Canvas W, canvas bawełniany, wyk.mat,  plotery wodne barwnikowe i pigmentowe, 340g, 
1067mm, 15m, gilza 2, krt. 1 rolka

Symbio Backlit Film, mat, 1-str. powl., translucentny, poliester, 0.125 mm, 1067mm x 30 m, krt. 1 
rolka.

Rolki do kopiarek (33)

Papier, z którego produkowane są rolki do kopiarek i ploterów to nowoczesny papier o wysokiej białości. Jego wysoka jakość oraz posiadane właściwości umożliwiają wykorzystanie rolek 
zarówno w cyfrowym, jak i laserowym zadruku w szybkich kopiarkach i ploterach. Papier do kopiarek i ploterów posiada certyfikat ISO 14001.

Folie sitodrukowe  (78) MACSCREEN MACAL 8199
Wysokiej jakości przezroczysta, błyszcząca folia sitodrukowa. Dzięki grubości 100 mikronów oraz wysokiej jakości użytego PCW folia doskonale zadrukowuje się standardowymi farbami 

sitodrukowymi jak i farbami UV. Możliwy jest również, po uprzednich próbach, zadruk offsetowy. Folia wyposażona jest w trwały klej akrylowy. Przeznaczona jest do średniookresowych 
prac zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych na powierzchniach płaskich. 

MACSCREEN MACAL 8128P
Wysokiej jakości biała, matowa folia sitodrukowa. Dzięki grubości 100 mikronów, oraz wysokiej jakości użytego PCW folia jest nieprzezroczysta i doskonale zadrukowuje się 

standardowymi farbami sitodrukowymi, jak i farbami UV. Możliwy jest również, po uprzednich próbach, zadruk offsetowy. Folia wyposażona jest w trwały klej akrylowy. Przeznaczona jest 
do średniookresowych prac zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych na powierzchniach płaskich. Na zamówienie specjalne dostępne z innymi typami klejów.

MACSCREEN MACSTAT
Folia adhezyjna, sitodrukowa PCW bez kleju. Do podłoża przylega dzięki siłom elektrostatycznym. Występuje w wykończeniu białym błyszczącym i przezroczystym błyszczącym. Folia 

rekomendowana jest do zadruku techniką sitodruku. Przeznaczona jest do krótko i średniookresowych zastosowań na powierzchniach płaskich i gładkich, takich jak szyby, monitory czy 
sprzęt AGD.
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o Ceny netto.
o Opłata za zamówienie poniżej 500zł : 50 zł, poniżej 1000zł : 35zł.
o Do zamówienia doliczana będzie opłata dystrybucyjna  w wysokości 1% jego wartości.
o Ceny mogą ulec zmianie. Prosimy o ich potwierdzenie przed zamówieniem.

Strona 30

Folie sitodrukowe  (78)MACTAC
MACal 8129/99 rolki

Folie sitodrukowe  (78)MACTACMACal 8129/99 rolki311047 1 M2 1,51 EUR 6,56 PLN

Folie sitodrukowe  (78)MACTACMACal 8129/99 rolki311050 1 M2 1,49 EUR 6,48 PLN

Folie sitodrukowe  (78)MACTACMACal 8129/99 rolki351545 1 M2 1,51 EUR 6,56 PLN

Folie sitodrukowe  (78)MACTACMACal 8129/99 rolki311053 1 M2 1,49 EUR 6,48 PLN

Folie sitodrukowe  (78)MACTAC
MACal 8129/99 arkusz

Folie sitodrukowe  (78)MACTACMACal 8129/99 arkusz349930 1 M2 1,49 EUR 6,47 PLN

Folie sitodrukowe  (78)MACTACMACal 8129/99 arkusz349934 1 M2 1,49 EUR 6,47 PLN

Folie sitodrukowe  (78)MACTACMACal 8129/99 arkusz349932 1 M2 1,53 EUR 6,63 PLN

Folie sitodrukowe  (78)MACTAC
MACstat

Folie sitodrukowe  (78)MACTACMACstat 350577 1 M2 3,33 EUR 14,46 PLN

Folie sitodrukowe  (78)MACTACMACstat 350775 1 M2 3,33 EUR 14,46 PLN

Folie ploterowe  (79)
FOLIE KRYJĄCE

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCE
MACal 8200

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200
MACal 8200 - biała,  czarna, transparentna

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - biała,  czarna, transparentnaPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.356657 1 M2 2,02 EUR 8,77 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - biała,  czarna, transparentnaPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.356482 1 M2 2,02 EUR 8,77 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - biała,  czarna, transparentnaPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.356773 1 M2 2,02 EUR 8,77 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - biała,  czarna, transparentnaPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.356564 1 M2 2,02 EUR 8,77 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - biała,  czarna, transparentnaPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.356785 1 M2 2,02 EUR 8,77 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - biała,  czarna, transparentnaPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.356576 1 M2 2,02 EUR 8,77 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - biała,  czarna, transparentnaPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.356663 MACtac, MACal, 8200 Pro, mat, PVC,8228.00 biały, 0.070mm, 1000mm x 50 m, trwały, krt. 1 rolka. 1 M2 2,02 EUR 8,77 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - biała,  czarna, transparentnaPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.356074 MACtac, MACal, 8200 Pro, mat, PVC,8228.00 biały, 0.070mm, 1230mm x 50 m, trwały, krt. 1 rolka. 1 M2 2,02 EUR 8,77 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - biała,  czarna, transparentnaPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.355913 1 M2 2,02 EUR 8,77 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - biała,  czarna, transparentnaPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.356148 1 M2 2,02 EUR 8,77 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - biała,  czarna, transparentnaPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.355922 1 M2 2,02 EUR 8,77 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - biała,  czarna, transparentnaPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.356158 1 M2 2,02 EUR 8,77 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200
MACal 8200 - kolory

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - koloryPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.356681 1 M2 2,27 EUR 9,86 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - koloryPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.356470 1 M2 2,27 EUR 9,86 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - koloryPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.356683 1 M2 2,27 EUR 9,86 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - koloryPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.356472 1 M2 2,27 EUR 9,86 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - koloryPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.356474 1 M2 2,27 EUR 9,86 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - koloryPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.356476 1 M2 2,27 EUR 9,86 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - koloryPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.356478 1 M2 2,27 EUR 9,86 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - koloryPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.356480 1 M2 2,27 EUR 9,86 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - koloryPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.356490 1 M2 2,27 EUR 9,86 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - koloryPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.356492 1 M2 2,27 EUR 9,86 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - koloryPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.356703 1 M2 2,27 EUR 9,86 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - koloryPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.356494 1 M2 2,27 EUR 9,86 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - koloryPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.356496 1 M2 2,27 EUR 9,86 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - koloryPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.356707 1 M2 2,27 EUR 9,86 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - koloryPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.356498 1 M2 2,27 EUR 9,86 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - koloryPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.356500 1 M2 2,27 EUR 9,86 PLN

Wysokiej jakości przezroczysta, błyszcząca folia sitodrukowa. Dzięki grubości 100 mikronów oraz wysokiej jakości użytego PCW folia doskonale zadrukowuje się standardowymi farbami sitodrukowymi jak i farbami UV. Możliwy jest również, po uprzednich próbach, zadruk offsetowy. Folia wyposażona jest w trwały klej akrylowy. Przeznaczona jest do średniookresowych prac zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych na powierzchniach płaskich. 

Wysokiej jakości biała, matowa folia sitodrukowa. Dzięki grubości 100 mikronów, oraz wysokiej jakości użytego PCW folia jest nieprzezroczysta i doskonale zadrukowuje się standardowymi farbami sitodrukowymi, jak i farbami UV. Możliwy jest również, po uprzednich próbach, zadruk offsetowy. Folia wyposażona jest w trwały klej akrylowy. Przeznaczona jest do średniookresowych prac zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych na powierzchniach płaskich. Na zamówienie specjalne dostępne z innymi typami klejów.

Folia adhezyjna, sitodrukowa PCW bez kleju. Do podłoża przylega dzięki siłom elektrostatycznym. Występuje w wykończeniu białym błyszczącym i przezroczystym błyszczącym. Folia rekomendowana jest do zadruku techniką sitodruku. Przeznaczona jest do krótko i średniookresowych zastosowań na powierzchniach płaskich i gładkich, takich jak szyby, monitory czy sprzęt AGD.

MACtac, MACscreen, 8129, błysk, PVC,biały, 0.100mm, 1000mm x 100 m, trwały,bez nacięć, karton 
1 rolka.

Wysokiej jakości przezroczysta, błyszcząca folia sitodrukowa. Dzięki grubości 100 mikronów oraz wysokiej jakości użytego PCW folia doskonale zadrukowuje się standardowymi farbami sitodrukowymi jak i farbami UV. Możliwy jest również, po uprzednich próbach, zadruk offsetowy. Folia wyposażona jest w trwały klej akrylowy. Przeznaczona jest do średniookresowych prac zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych na powierzchniach płaskich. 

Wysokiej jakości biała, matowa folia sitodrukowa. Dzięki grubości 100 mikronów, oraz wysokiej jakości użytego PCW folia jest nieprzezroczysta i doskonale zadrukowuje się standardowymi farbami sitodrukowymi, jak i farbami UV. Możliwy jest również, po uprzednich próbach, zadruk offsetowy. Folia wyposażona jest w trwały klej akrylowy. Przeznaczona jest do średniookresowych prac zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych na powierzchniach płaskich. Na zamówienie specjalne dostępne z innymi typami klejów.

Folia adhezyjna, sitodrukowa PCW bez kleju. Do podłoża przylega dzięki siłom elektrostatycznym. Występuje w wykończeniu białym błyszczącym i przezroczystym błyszczącym. Folia rekomendowana jest do zadruku techniką sitodruku. Przeznaczona jest do krótko i średniookresowych zastosowań na powierzchniach płaskich i gładkich, takich jak szyby, monitory czy sprzęt AGD.

MACtac, MACscreen, 8129, błysk, PVC,biały, 0.100mm, 1400mm x 100 m, trwały,bez nacięć, karton 
1 rolka.

Wysokiej jakości przezroczysta, błyszcząca folia sitodrukowa. Dzięki grubości 100 mikronów oraz wysokiej jakości użytego PCW folia doskonale zadrukowuje się standardowymi farbami sitodrukowymi jak i farbami UV. Możliwy jest również, po uprzednich próbach, zadruk offsetowy. Folia wyposażona jest w trwały klej akrylowy. Przeznaczona jest do średniookresowych prac zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych na powierzchniach płaskich. 

Wysokiej jakości biała, matowa folia sitodrukowa. Dzięki grubości 100 mikronów, oraz wysokiej jakości użytego PCW folia jest nieprzezroczysta i doskonale zadrukowuje się standardowymi farbami sitodrukowymi, jak i farbami UV. Możliwy jest również, po uprzednich próbach, zadruk offsetowy. Folia wyposażona jest w trwały klej akrylowy. Przeznaczona jest do średniookresowych prac zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych na powierzchniach płaskich. Na zamówienie specjalne dostępne z innymi typami klejów.

Folia adhezyjna, sitodrukowa PCW bez kleju. Do podłoża przylega dzięki siłom elektrostatycznym. Występuje w wykończeniu białym błyszczącym i przezroczystym błyszczącym. Folia rekomendowana jest do zadruku techniką sitodruku. Przeznaczona jest do krótko i średniookresowych zastosowań na powierzchniach płaskich i gładkich, takich jak szyby, monitory czy sprzęt AGD.

MACtac, MACscreen, 8199, błysk, PVC,transparentny, 0.100mm, 1000mm x 100 m, trwały, bez 
nacięć, krt. 1 rolka.

Wysokiej jakości przezroczysta, błyszcząca folia sitodrukowa. Dzięki grubości 100 mikronów oraz wysokiej jakości użytego PCW folia doskonale zadrukowuje się standardowymi farbami sitodrukowymi jak i farbami UV. Możliwy jest również, po uprzednich próbach, zadruk offsetowy. Folia wyposażona jest w trwały klej akrylowy. Przeznaczona jest do średniookresowych prac zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych na powierzchniach płaskich. 

Wysokiej jakości biała, matowa folia sitodrukowa. Dzięki grubości 100 mikronów, oraz wysokiej jakości użytego PCW folia jest nieprzezroczysta i doskonale zadrukowuje się standardowymi farbami sitodrukowymi, jak i farbami UV. Możliwy jest również, po uprzednich próbach, zadruk offsetowy. Folia wyposażona jest w trwały klej akrylowy. Przeznaczona jest do średniookresowych prac zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych na powierzchniach płaskich. Na zamówienie specjalne dostępne z innymi typami klejów.

Folia adhezyjna, sitodrukowa PCW bez kleju. Do podłoża przylega dzięki siłom elektrostatycznym. Występuje w wykończeniu białym błyszczącym i przezroczystym błyszczącym. Folia rekomendowana jest do zadruku techniką sitodruku. Przeznaczona jest do krótko i średniookresowych zastosowań na powierzchniach płaskich i gładkich, takich jak szyby, monitory czy sprzęt AGD.

MACtac, MACscreen, 8199, błysk, PVC,transparentny, 0.100mm, 1400mm x 100 m, trwały,bez 
nacięć, karton 1 rolka.

Wysokiej jakości przezroczysta, błyszcząca folia sitodrukowa. Dzięki grubości 100 mikronów oraz wysokiej jakości użytego PCW folia doskonale zadrukowuje się standardowymi farbami sitodrukowymi jak i farbami UV. Możliwy jest również, po uprzednich próbach, zadruk offsetowy. Folia wyposażona jest w trwały klej akrylowy. Przeznaczona jest do średniookresowych prac zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych na powierzchniach płaskich. 

Wysokiej jakości biała, matowa folia sitodrukowa. Dzięki grubości 100 mikronów, oraz wysokiej jakości użytego PCW folia jest nieprzezroczysta i doskonale zadrukowuje się standardowymi farbami sitodrukowymi, jak i farbami UV. Możliwy jest również, po uprzednich próbach, zadruk offsetowy. Folia wyposażona jest w trwały klej akrylowy. Przeznaczona jest do średniookresowych prac zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych na powierzchniach płaskich. Na zamówienie specjalne dostępne z innymi typami klejów.

Folia adhezyjna, sitodrukowa PCW bez kleju. Do podłoża przylega dzięki siłom elektrostatycznym. Występuje w wykończeniu białym błyszczącym i przezroczystym błyszczącym. Folia rekomendowana jest do zadruku techniką sitodruku. Przeznaczona jest do krótko i średniookresowych zastosowań na powierzchniach płaskich i gładkich, takich jak szyby, monitory czy sprzęt AGD.

MACtac, MACscreen, 8129, błysk, PVC,biały, 0.100mm,700mm x 1000mm, trwały, bez 
nacięć,opakowanie 100 ark.

Wysokiej jakości przezroczysta, błyszcząca folia sitodrukowa. Dzięki grubości 100 mikronów oraz wysokiej jakości użytego PCW folia doskonale zadrukowuje się standardowymi farbami sitodrukowymi jak i farbami UV. Możliwy jest również, po uprzednich próbach, zadruk offsetowy. Folia wyposażona jest w trwały klej akrylowy. Przeznaczona jest do średniookresowych prac zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych na powierzchniach płaskich. 

Wysokiej jakości biała, matowa folia sitodrukowa. Dzięki grubości 100 mikronów, oraz wysokiej jakości użytego PCW folia jest nieprzezroczysta i doskonale zadrukowuje się standardowymi farbami sitodrukowymi, jak i farbami UV. Możliwy jest również, po uprzednich próbach, zadruk offsetowy. Folia wyposażona jest w trwały klej akrylowy. Przeznaczona jest do średniookresowych prac zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych na powierzchniach płaskich. Na zamówienie specjalne dostępne z innymi typami klejów.

Folia adhezyjna, sitodrukowa PCW bez kleju. Do podłoża przylega dzięki siłom elektrostatycznym. Występuje w wykończeniu białym błyszczącym i przezroczystym błyszczącym. Folia rekomendowana jest do zadruku techniką sitodruku. Przeznaczona jest do krótko i średniookresowych zastosowań na powierzchniach płaskich i gładkich, takich jak szyby, monitory czy sprzęt AGD.

MACtac, MACscreen, 8199, błysk, PVC,transparentny, 0.100mm,700mm x 1000mm, trwały, bez 
nacięć,opakowanie 100 ark.

Wysokiej jakości przezroczysta, błyszcząca folia sitodrukowa. Dzięki grubości 100 mikronów oraz wysokiej jakości użytego PCW folia doskonale zadrukowuje się standardowymi farbami sitodrukowymi jak i farbami UV. Możliwy jest również, po uprzednich próbach, zadruk offsetowy. Folia wyposażona jest w trwały klej akrylowy. Przeznaczona jest do średniookresowych prac zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych na powierzchniach płaskich. 

Wysokiej jakości biała, matowa folia sitodrukowa. Dzięki grubości 100 mikronów, oraz wysokiej jakości użytego PCW folia jest nieprzezroczysta i doskonale zadrukowuje się standardowymi farbami sitodrukowymi, jak i farbami UV. Możliwy jest również, po uprzednich próbach, zadruk offsetowy. Folia wyposażona jest w trwały klej akrylowy. Przeznaczona jest do średniookresowych prac zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych na powierzchniach płaskich. Na zamówienie specjalne dostępne z innymi typami klejów.

Folia adhezyjna, sitodrukowa PCW bez kleju. Do podłoża przylega dzięki siłom elektrostatycznym. Występuje w wykończeniu białym błyszczącym i przezroczystym błyszczącym. Folia rekomendowana jest do zadruku techniką sitodruku. Przeznaczona jest do krótko i średniookresowych zastosowań na powierzchniach płaskich i gładkich, takich jak szyby, monitory czy sprzęt AGD.

MACtac, MACscreen, 8128, mat, PVC, biały,0.100mm,700mm x 1000mm, trwały, bez 
nacięć,opakowanie 100 ark.

Wysokiej jakości przezroczysta, błyszcząca folia sitodrukowa. Dzięki grubości 100 mikronów oraz wysokiej jakości użytego PCW folia doskonale zadrukowuje się standardowymi farbami sitodrukowymi jak i farbami UV. Możliwy jest również, po uprzednich próbach, zadruk offsetowy. Folia wyposażona jest w trwały klej akrylowy. Przeznaczona jest do średniookresowych prac zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych na powierzchniach płaskich. 

Wysokiej jakości biała, matowa folia sitodrukowa. Dzięki grubości 100 mikronów, oraz wysokiej jakości użytego PCW folia jest nieprzezroczysta i doskonale zadrukowuje się standardowymi farbami sitodrukowymi, jak i farbami UV. Możliwy jest również, po uprzednich próbach, zadruk offsetowy. Folia wyposażona jest w trwały klej akrylowy. Przeznaczona jest do średniookresowych prac zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych na powierzchniach płaskich. Na zamówienie specjalne dostępne z innymi typami klejów.

Folia adhezyjna, sitodrukowa PCW bez kleju. Do podłoża przylega dzięki siłom elektrostatycznym. Występuje w wykończeniu białym błyszczącym i przezroczystym błyszczącym. Folia rekomendowana jest do zadruku techniką sitodruku. Przeznaczona jest do krótko i średniookresowych zastosowań na powierzchniach płaskich i gładkich, takich jak szyby, monitory czy sprzęt AGD.

MACtac, MACscreen, MACstat, błysk, PVC,transparentny, 0.150mm,700mm x 1000mm, 
elektrostatyczny,ryza 75 ark.

Wysokiej jakości przezroczysta, błyszcząca folia sitodrukowa. Dzięki grubości 100 mikronów oraz wysokiej jakości użytego PCW folia doskonale zadrukowuje się standardowymi farbami sitodrukowymi jak i farbami UV. Możliwy jest również, po uprzednich próbach, zadruk offsetowy. Folia wyposażona jest w trwały klej akrylowy. Przeznaczona jest do średniookresowych prac zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych na powierzchniach płaskich. 

Wysokiej jakości biała, matowa folia sitodrukowa. Dzięki grubości 100 mikronów, oraz wysokiej jakości użytego PCW folia jest nieprzezroczysta i doskonale zadrukowuje się standardowymi farbami sitodrukowymi, jak i farbami UV. Możliwy jest również, po uprzednich próbach, zadruk offsetowy. Folia wyposażona jest w trwały klej akrylowy. Przeznaczona jest do średniookresowych prac zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych na powierzchniach płaskich. Na zamówienie specjalne dostępne z innymi typami klejów.

Folia adhezyjna, sitodrukowa PCW bez kleju. Do podłoża przylega dzięki siłom elektrostatycznym. Występuje w wykończeniu białym błyszczącym i przezroczystym błyszczącym. Folia rekomendowana jest do zadruku techniką sitodruku. Przeznaczona jest do krótko i średniookresowych zastosowań na powierzchniach płaskich i gładkich, takich jak szyby, monitory czy sprzęt AGD.

MACtac, MACscreen, MACstat, błysk, PVC,biały, 0.150mm,700mm x 1000mm, elektrostatyczny,ryza 
75 ark.

Folie ploterowe  (79)

Podstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, 
standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 

matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.

MACtac, MACal, 8200 Pro, błysk, PVC,8229.00 biały, 0.070mm, 1000mm x 50 m, trwały, krt. 1 rolka.

MACtac, MACal, 8200 Pro, błysk, PVC,8229.00 biały, 0.070mm, 1230mm x 50 m, trwały, krt. 1 rolka.

MACtac, MACal, 8200 Pro, błysk, PVC,8289.00 czarny, 0.070mm, 1000mm x 50 m, trwały, krt. 1 
rolka.

MACtac, MACal, 8200 Pro, błysk, PVC,8289.00 czarny, 0.070mm, 1230mm x 50 m, trwały, krt. 1 
rolka.

MACtac, MACal, 8200 Pro, błysk, PVC,8299.00 bezbarwny, 0.070mm, 1000mm x 50 m, trwały, krt. 1 
rolka.

MACtac, MACal, 8200 Pro, błysk, PVC,8299.00 bezbarwny, 0.070mm, 1230mm x 50 m, trwały, krt. 1 
rolka.

MACtac, MACal, 8200 Pro, mat, PVC,8288.00 czarny, 0.070mm, 1000mm x 50 m, trwały, krt. 1 rolka.

MACtac, MACal, 8200 Pro, mat, PVC,8288.00 czarny, 0.070mm, 1230mm x 50 m, trwały, krt. 1 rolka.

MACtac, MACal, 8200 Pro, mat, PVC,8298.00 bezbarwny, 0.070mm, 1000mm x 50 m, trwały, krt. 1 
rolka.

MACtac, MACal, 8200 Pro, mat, PVC,8298.00 bezbarwny, 0.070mm, 1230mm x 50 m, trwały, krt. 1 
rolka.

MACtac, MACal, 8200 Pro, błysk, PVC,8209.00 żółty sulfur, 0.070mm, 1000mm x 50 m, trwały, krt. 1 
rolka.

MACtac, MACal, 8200 Pro, błysk, PVC,8209.00 żółty sulfur, 0.070mm, 1230mm x 50 m, trwały, krt. 1 
rolka.

MACtac, MACal, 8200 Pro, błysk, PVC,8209.01 żółty krokus, 0.070mm, 1000mm x 50 m, trwały, krt. 
1 rolka.

MACtac, MACal, 8200 Pro, błysk, PVC,8209.01 żółty krokus, 0.070mm, 1230mm x 50 m, trwały, krt. 
1 rolka.

MACtac, MACal, 8200 Pro, błysk, PVC,8209.02 drogowy żółty, 0.070mm, 1230mm x 50 m, trwały, 
krt. 1 rolka.

MACtac, MACal, 8200 Pro, błysk, PVC,8209.03 melon, 0.070mm, 1230mm x 50 m, trwały, krt. 1 
rolka.

MACtac, MACal, 8200 Pro, błysk, PVC,8209.04 ostry pomarańczowy, 0.070mm, 1230mm x 50 m, 
trwały, krt. 1 rolka.

MACtac, MACal, 8200 Pro, błysk, PVC,8209.05 mandarynka, 0.070mm, 1230mm x 50 m, trwały, krt. 
1 rolka.

MACtac, MACal, 8200 Pro, błysk, PVC,8239.01 szafirowy niebieski, 0.070mm, 1230mm x 50 m, 
trwały, krt. 1 rolka.

MACtac, MACal, 8200 Pro, błysk, PVC,8239.02 kobaltowy niebieski, 0.070mm, 1230mm x 50 m, 
trwały, krt. 1 rolka.

MACtac, MACal, 8200 Pro, błysk, PVC,8239.03 ultramaryna, 0.070mm, 1000mm x 50 m, trwały, krt. 
1 rolka.

MACtac, MACal, 8200 Pro, błysk, PVC,8239.03 ultramaryna, 0.070mm, 1230mm x 50 m, trwały, krt. 
1 rolka.

MACtac, MACal, 8200 Pro, błysk, PVC,8239.04 niebieski gencjany, 0.070mm, 1230mm x 50 m, 
trwały, krt. 1 rolka.

MACtac, MACal, 8200 Pro, błysk, PVC,8239.05 niebieski, 0.070mm, 1000mm x 50 m, trwały, krt. 1 
rolka.

MACtac, MACal, 8200 Pro, błysk, PVC,8239.05 niebieski, 0.070mm, 1230mm x 50 m, trwały, krt. 1 
rolka.

MACtac, MACal, 8200 Pro, błysk, PVC,8239.06 jasnoniebieski, 0.070mm, 1230mm x 50 m, trwały, 
krt. 1 rolka.
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o Ceny netto.
o Opłata za zamówienie poniżej 500zł : 50 zł, poniżej 1000zł : 35zł.
o Do zamówienia doliczana będzie opłata dystrybucyjna  w wysokości 1% jego wartości.
o Ceny mogą ulec zmianie. Prosimy o ich potwierdzenie przed zamówieniem.

Strona 31

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - koloryPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.356502 1 M2 2,27 EUR 9,86 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - koloryPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.356508 1 M2 2,27 EUR 9,86 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - koloryPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.356510 1 M2 2,27 EUR 9,86 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - koloryPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.356512 1 M2 2,27 EUR 9,86 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - koloryPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.356514 1 M2 2,27 EUR 9,86 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - koloryPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.356516 1 M2 2,27 EUR 9,86 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - koloryPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.356518 1 M2 2,27 EUR 9,86 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - koloryPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.356520 1 M2 2,27 EUR 9,86 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - koloryPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.356747 1 M2 2,27 EUR 9,86 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - koloryPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.356531 1 M2 2,27 EUR 9,86 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - koloryPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.356533 1 M2 2,27 EUR 9,86 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - koloryPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.356535 1 M2 2,27 EUR 9,86 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - koloryPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.356537 1 M2 2,27 EUR 9,86 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - koloryPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.356539 1 M2 2,27 EUR 9,86 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - koloryPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.356541 1 M2 2,27 EUR 9,86 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - koloryPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.356543 1 M2 2,27 EUR 9,86 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - koloryPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.356562 1 M2 2,27 EUR 9,86 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - koloryPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.356152 1 M2 2,27 EUR 9,86 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - koloryPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.356566 1 M2 2,27 EUR 9,86 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - koloryPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.356570 1 M2 2,27 EUR 9,86 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - koloryPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.356572 1 M2 2,27 EUR 9,86 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - koloryPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.356574 1 M2 2,27 EUR 9,86 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - koloryPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.356063 1 M2 2,27 EUR 9,86 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - koloryPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.356065 1 M2 2,27 EUR 9,86 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - koloryPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.356067 1 M2 2,27 EUR 9,86 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - koloryPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.356070 1 M2 2,27 EUR 9,86 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - koloryPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.356076 1 M2 2,27 EUR 9,86 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - koloryPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.356078 1 M2 2,27 EUR 9,86 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - koloryPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.356084 1 M2 2,27 EUR 9,86 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - koloryPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.356669 1 M2 2,27 EUR 9,86 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - koloryPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.356086 1 M2 2,27 EUR 9,86 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - koloryPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.356088 1 M2 2,27 EUR 9,86 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - koloryPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.356090 1 M2 2,27 EUR 9,86 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - koloryPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.356100 1 M2 2,27 EUR 9,86 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - koloryPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.356671 1 M2 2,27 EUR 9,86 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - koloryPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.356102 1 M2 2,27 EUR 9,86 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - koloryPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.356110 1 M2 2,27 EUR 9,86 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - koloryPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.356112 1 M2 2,27 EUR 9,86 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - koloryPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.356114 1 M2 2,27 EUR 9,86 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - koloryPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.356116 1 M2 2,27 EUR 9,86 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - koloryPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.356124 1 M2 2,27 EUR 9,86 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - koloryPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.356125 1 M2 2,27 EUR 9,86 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - koloryPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.355891 1 M2 2,27 EUR 9,86 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - koloryPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.356127 1 M2 2,27 EUR 9,86 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - koloryPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.356129 1 M2 2,27 EUR 9,86 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - koloryPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.356131 1 M2 2,27 EUR 9,86 PLN

MACtac, MACal, 8200 Pro, błysk, PVC,8239.07 czysty błękit, 0.070mm, 1230mm x 50 m, trwały, krt. 
1 rolka.

MACtac, MACal, 8200 Pro, błysk, PVC,8239.10 jaskrawy niebieski, 0.070mm, 1230mm x 50 m, 
trwały, krt. 1 rolka.

MACtac, MACal, 8200 Pro, błysk, PVC,8249.00 ciemny zielony, 0.070mm, 1230mm x 50 m, trwały, 
krt. 1 rolka.

MACtac, MACal, 8200 Pro, błysk, PVC,8249.01 leśny zielony, 0.070mm, 1230mm x 50 m, trwały, krt. 
1 rolka.

MACtac, MACal, 8200 Pro, błysk, PVC,8249.02 bilardowy zielony, 0.070mm, 1230mm x 50 m, 
trwały, krt. 1 rolka.

MACtac, MACal, 8200 Pro, błysk, PVC,8249.03 jasnozielony, 0.070mm, 1230mm x 50 m, trwały, krt. 
1 rolka.

MACtac, MACal, 8200 Pro, błysk, PVC,8249.04 żółtozielony, 0.070mm, 1230mm x 50 m, trwały, krt. 
1 rolka.

MACtac, MACal, 8200 Pro, błysk, PVC,8249.05 limonka, 0.070mm, 1230mm x 50 m, trwały, krt. 1 
rolka.

MACtac, MACal, 8200 Pro, błysk, PVC,8259.01 drogowy czerwony, 0.070mm, 1000mm x 50 m, 
trwały, krt. 1 rolka.

MACtac, MACal, 8200 Pro, błysk, PVC,8259.01 drogowy czerwony, 0.070mm, 1230mm x 50 m, 
trwały, krt. 1 rolka.

MACtac, MACal, 8200 Pro, błysk, PVC,8259.02 ostry czerwony, 0.070mm, 1230mm x 50 m, trwały, 
krt. 1 rolka.

MACtac, MACal, 8200 Pro, błysk, PVC,8259.03 karminowy czerwony, 0.070mm, 1230mm x 50 m, 
trwały, krt. 1 rolka.

MACtac, MACal, 8200 Pro, błysk, PVC,8259.04 sygnałowy czerwony, 0.070mm, 1230mm x 50 m, 
trwały, krt. 1 rolka.

MACtac, MACal, 8200 Pro, błysk, PVC,8259.05 czerwonofioletowy, 0.070mm, 1230mm x 50 m, 
trwały, krt. 1 rolka.

MACtac, MACal, 8200 Pro, błysk, PVC,8259.06 różowy, 0.070mm, 1230mm x 50 m, trwały, krt. 1 
rolka.

MACtac, MACal, 8200 Pro, błysk, PVC,8259.07 głęboki fioletowy, 0.070mm, 1230mm x 50 m, 
trwały, krt. 1 rolka.

MACtac, MACal, 8200 Pro, błysk, PVC,8283.01 brązowy terra, 0.070mm, 1230mm x 50 m, trwały, 
krt. 1 rolka.

MACtac, MACal, 8200 Pro, mat, PVC 8288.03 szary, 0.070mm 1230mm x 50m, trwały karton 1 rolka

MACtac, MACal, 8200 Pro, błysk, PVC,8289.01 szary, 0.070mm, 1230mm x 50 m, trwały, krt. 1 rolka.

MACtac, MACal, 8200 Pro, błysk, PVC,8289.03 szary, 0.070mm, 1230mm x 50 m, trwały, krt. 1 rolka.

MACtac, MACal, 8200 Pro, błysk, PVC,8289.04 szary, 0.070mm, 1230mm x 50 m, trwały, krt. 1 rolka.

MACtac, MACal, 8200 Pro, błysk, PVC,8289.05 szary agat, 0.070mm, 1230mm x 50 m, trwały, krt. 1 
rolka.

MACtac, MACal, 8200 Pro, mat, PVC,8208.00 żółty sulfur, 0.070mm, 1230mm x 50 m, trwały, krt. 1 
rolka.

MACtac, MACal, 8200 Pro, mat, PVC,8208.01 żółty krokus, 0.070mm, 1230mm x 50 m, trwały, krt. 1 
rolka.

MACtac, MACal, 8200 Pro, mat, PVC,8208.02 drogowy żółty, 0.070mm, 1230mm x 50 m, trwały, krt. 
1 rolka.

MACtac, MACal, 8200 Pro, mat, PVC,8208.04 ostry pomarańczowy, 0.070mm, 1230mm x 50 m, 
trwały, krt. 1 rolka.

MACtac, MACal, 8200 Pro, mat, PVC,8228.01 sahara, 0.070mm, 1230mm x 50 m, trwały, krt. 1 rolka.

MACtac, MACal, 8200 Pro, mat, PVC,8228.02 kremowy, 0.070mm, 1230mm x 50 m, trwały, krt. 1 
rolka.

MACtac, MACal, 8200 Pro, mat, PVC,8238.02 kobaltowy niebieski, 0.070mm, 1230mm x 50 m, 
trwały, krt. 1 rolka.

MACtac, MACal, 8200 Pro, mat, PVC,8238.03 ultramaryna, 0.070mm, 1000mm x 50 m, trwały, krt. 1 
rolka.

MACtac, MACal, 8200 Pro, mat, PVC,8238.03 ultramaryna, 0.070mm, 1230mm x 50 m, trwały, krt. 1 
rolka.

MACtac, MACal, 8200 Pro, mat, PVC,8238.04 niebieski gencjany, 0.070mm, 1230mm x 50 m, 
trwały, krt. 1 rolka.

MACtac, MACal, 8200 Pro, mat, PVC,8238.05 niebieski, 0.070mm, 1230mm x 50 m, trwały, krt. 1 
rolka.

MACtac, MACal, 8200 Pro, mat, PVC,8238.10 jaskrawy niebieski, 0.070mm, 1230mm x 50 m, trwały, 
krt. 1 rolka.

MACtac, MACal, 8200 Pro, mat, PVC,8248.00 ciemnozielony, 0.070mm, 1230mm x 50 m, trwały, krt. 
1 rolka.

MACtac, MACal, 8200 Pro, mat, PVC,8248.01 leśny zielony, 0.070mm, 1230mm x 50 m, trwały, krt. 1 
rolka.

MACtac, MACal, 8200 Pro, mat, PVC,8248.02 bilardowy zielony, 0.070mm, 1230mm x 50 m, trwały, 
krt. 1 rolka.

MACtac, MACal, 8200 Pro, mat, PVC,8248.03 jasnozielony, 0.070mm, 1230mm x 50 m, trwały, krt. 1 
rolka.

MACtac, MACal, 8200 Pro, mat, PVC,8248.04 żółtozielony, 0.070mm, 1230mm x 50 m, trwały, krt. 1 
rolka.

MACtac, MACal, 8200 Pro, mat, PVC,8248.05 limonka, 0.070mm, 1230mm x 50 m, trwały, krt. 1 
rolka.

MACtac, MACal, 8200 Pro, mat, PVC,8258.00 jaskrawy czerwony, 0.070mm, 1230mm x 50 m, 
trwały, krt. 1 rolka.

MACtac, MACal, 8200 Pro, mat, PVC,8258.01 drogowy czerwony, 0.070mm, 1230mm x 50 m, 
trwały, krt. 1 rolka.

MACtac, MACal, 8200 Pro, mat, PVC,8258.02 ostry czerwony, 0.070mm, 1000mm x 50 m, trwały, 
krt. 1 rolka.

MACtac, MACal, 8200 Pro, mat, PVC,8258.02 ostry czerwony, 0.070mm, 1230mm x 50 m, trwały, 
krt. 1 rolka.

MACtac, MACal, 8200 Pro, mat, PVC,8258.03 karminowy czerwony, 0.070mm, 1230mm x 50 m, 
trwały, krt. 1 rolka.

MACtac, MACal, 8200 Pro, mat, PVC,8258.04 sygnałowy czerwony, 0.070mm, 1230mm x 50 m, 
trwały, krt. 1 rolka.



o Ceny netto.
o Opłata za zamówienie poniżej 500zł : 50 zł, poniżej 1000zł : 35zł.
o Do zamówienia doliczana będzie opłata dystrybucyjna  w wysokości 1% jego wartości.
o Ceny mogą ulec zmianie. Prosimy o ich potwierdzenie przed zamówieniem.

Strona 32

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - koloryPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.356133 1 M2 2,27 EUR 9,86 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - koloryPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.356134 1 M2 2,27 EUR 9,86 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - koloryPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.356135 1 M2 2,27 EUR 9,86 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - koloryPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.356146 1 M2 2,27 EUR 9,86 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - koloryPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.356150 MACtac, MACal, 8200 Pro, mat, PVC,8288.01 szary, 0.070mm, 1230mm x 50 m, trwały, krt. 1 rolka. 1 M2 2,27 EUR 9,86 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - koloryPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.356741 1 M2 2,27 EUR 9,86 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - koloryPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.356153 1 M2 2,27 EUR 9,86 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - koloryPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.356156 1 M2 2,27 EUR 9,86 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200
MACal 8200 - metaliki

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - metalikiPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.508337 1 M2 2,61 EUR 11,32 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - metalikiPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.508336 1 M2 2,61 EUR 11,32 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - metalikiPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.508341 1 M2 2,61 EUR 11,32 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - metalikiPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.508339 1 M2 2,61 EUR 11,32 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - metalikiPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.508338 1 M2 2,61 EUR 11,32 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 8200MACal 8200 - metalikiPodstawowa, krótkookresowa (o trwałości 3-4 lata), monomerowa folia ploterowa PCW przeznaczona do aplikacji na powierzchniachpłaskich wewnętrznych (dekoracje targowe, standy) i zewnętrznych (oznakowania, grafika okienna). Bardzo dobrze wycina się naploterach tnących, szybko obiera i aplikuje. Ma grubość 75 mikronów, 50 kolorów błyszczących i 50 matowych i wyposażona jest w akrylowy klej permanentny.508340 1 M2 2,61 EUR 11,32 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCE
MACal 9300

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9300 531555 MACtac, MACal, 9300 Pro, błysk, PVC,9309-21 Pro paset yellow, 70mikron,1230mm x 50m 1 M2 4,85 EUR 21,03 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9300 531556 MACtac, MACal, 9300 Pro, błysk, PVC,9309-58 Pro daffodil yellow, 70mikron,1230mm x 50m 1 M2 4,85 EUR 21,03 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9300 531557 MACtac, MACal, 9300 Pro, błysk, PVC,9309-59 Pro canari yellow, 70mikron,1230mm x 50m 1 M2 4,85 EUR 21,03 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9300 531558 MACtac, MACal, 9300 Pro, błysk, PVC,9309-60 Pro mango, 70mikron,1230mm x 50m 1 M2 4,85 EUR 21,03 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9300 531559 MACtac, MACal, 9300 Pro, błysk, PVC,9309-61 Pro dark orange, 70mikron,1230mm x 50m 1 M2 4,85 EUR 21,03 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9300 531560 MACtac, MACal, 9300 Pro, błysk, PVC,9309-62 Pro tangerine, 70mikron,1230mm x 50m, 1 M2 4,85 EUR 21,03 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9300 531561 MACtac, MACal, 9300 Pro, błysk, PVC,9359-25 Pro warm red, 70mikron,1230mm x 50m 1 M2 4,85 EUR 21,03 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9300 531562 MACtac, MACal, 9300 Pro, błysk, PVC,9359-26 Pro strawberry red, 70mikron,1230mm x 50m 1 M2 4,85 EUR 21,03 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9300 531563 MACtac, MACal, 9300 Pro, błysk, PVC,9359-57 Pro bright red, 70mikron,1230mm x 50m 1 M2 4,85 EUR 21,03 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9300 531564 MACtac, MACal, 9300 Pro, błysk, PVC,9359-58 Pro scarlet red, 70mikron,1230mm x 50m 1 M2 4,85 EUR 21,03 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9300 531565 MACtac, MACal, 9300 Pro, błysk, PVC,9359-59 Pro crimson red, 70mikron,1230mm x 50m 1 M2 4,85 EUR 21,03 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9300 531566 MACtac, MACal, 9300 Pro, błysk, PVC,9359-60 Pro apple red, 70mikron,1230mm x 50m 1 M2 4,85 EUR 21,03 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9300 531567 MACtac, MACal, 9300 Pro, błysk, PVC,9359-61 Pro cherry red, 70mikron,1230mm x 50m 1 M2 4,85 EUR 21,03 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9300 531568 MACtac, MACal, 9300 Pro, błysk, PVC,9359-62 Pro bordeaux, 70mikron,1230mm x 50m 1 M2 4,85 EUR 21,03 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9300 531569 MACtac, MACal, 9300 Pro, błysk, PVC,9339-45 Pro purple, 70mikron,1230mm x 50m 1 M2 4,85 EUR 21,03 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9300 531570 MACtac, MACal, 9300 Pro, błysk, PVC,9339-46 Pro lavender, 70mikron,1230mm x 50m 1 M2 4,85 EUR 21,03 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9300 531571 MACtac, MACal, 9300 Pro, błysk, PVC,9359-32 Pro lilac, 70mikron,1230mm x 50m 1 M2 4,85 EUR 21,03 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9300 531572 MACtac, MACal, 9300 Pro, błysk, PVC,9359-15 Pro fuchsia, 70mikron,1230mm x 50m 1 M2 4,85 EUR 21,03 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9300 531573 MACtac, MACal, 9300 Pro, błysk, PVC,9359-08 Pro panther rose, 70mikron,1230mm x 50m 1 M2 4,85 EUR 21,03 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9300 531574 MACtac, MACal, 9300 Pro, błysk, PVC,9359-30 Pro salomon pink, 70mikron,1230mm x 50m 1 M2 4,85 EUR 21,03 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9300 531575 MACtac, MACal, 9300 Pro, błysk, PVC,9339-76 Pro night blue, 70mikron,1230mm x 50m 1 M2 4,85 EUR 21,03 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9300 531576 MACtac, MACal, 9300 Pro, błysk, PVC,9339-39 Pro antique blue, 70mikron,1230mm x 50m 1 M2 4,85 EUR 21,03 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9300 531577 MACtac, MACal, 9300 Pro, błysk, PVC,9339-78 Pro klein blue, 70mikron,1230mm x 50m 1 M2 4,85 EUR 21,03 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9300 531578 MACtac, MACal, 9300 Pro, błysk, PVC,9339-77 Pro indigo, 70mikron,1230mm x 50m 1 M2 4,85 EUR 21,03 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9300 531579 MACtac, MACal, 9300 Pro, błysk, PVC,9339-79 Pro lapis blue, 70mikron,1230mm x 50m 1 M2 4,85 EUR 21,03 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9300 531580 MACtac, MACal, 9300 Pro, błysk, PVC,9339-80 Pro marine blue, 70mikron,1230mm x 50m 1 M2 4,85 EUR 21,03 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9300 531581 MACtac, MACal, 9300 Pro, błysk, PVC,9339-81 Pro ceylan blue, 70mikron,1230mm x 50m 1 M2 4,85 EUR 21,03 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9300 531582 MACtac, MACal, 9300 Pro, błysk, PVC,9339-82 Pro electric blue, 70mikron,1230mm x 50m 1 M2 4,85 EUR 21,03 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9300 531583 MACtac, MACal, 9300 Pro, błysk, PVC,9339-83 Pro celest blue, 70mikron,1230mm x 50m 1 M2 4,85 EUR 21,03 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9300 531584 MACtac, MACal, 9300 Pro, błysk, PVC,9339-84 Pro sky topaze, 70mikron,1230mm x 50m 1 M2 4,85 EUR 21,03 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9300 531585 MACtac, MACal, 9300 Pro, błysk, PVC,9339-43 Pro iceberg, 70mikron,1230mm x 50m 1 M2 4,85 EUR 21,03 PLN

MACtac, MACal, 8200 Pro, mat, PVC,8258.05 czerwonopurpurowy, 0.070mm, 1230mm x 50 m, 
trwały, krt. 1 rolka.

MACtac, MACal, 8200 Pro, mat, PVC,8258.06 różowy, 0.070mm, 1230mm x 50 m, trwały, krt. 1 
rolka.

MACtac, MACal, 8200 Pro, mat, PVC,8258.07 głęboko fioletowy, 0.070mm, 1230mm x 50 m, trwały, 
krt. 1 rolka.

MACtac, MACal, 8200 Pro, mat, PVC,8282.01 brązowy, 0.070mm, 1230mm x 50 m, trwały, krt. 1 
rolka.

MACtac, MACal, 8200 Pro, mat, PVC,8288.02 bazaltowy szary, 0.070mm, 1230mm x 50 m, trwały, 
krt. 1 rolka.

MACtac, MACal, 8200 Pro, mat, PVC,8288.04 drogowy szary, 0.070mm, 1230mm x 50 m, trwały, krt. 
1 rolka.

MACtac, MACal, 8200 Pro, mat, PVC,8288.05 szary agat, 0.070mm, 1230mm x 50 m, trwały, krt. 1 
rolka.

MACtac, MACal, 8200 Pro, błysk, PVC 8269.01 Srebrny, 0.070mm 1000mm x 50m, trwały karton 1 
rolka

MACtac, MACal, 8200 Pro, błysk, PVC 8269.01 Srebrny, 0.070mm 1230mm x 50m, trwały karton 1 
rolka 

MACtac, MACal, 8200 Pro, błysk, PVC 8279.02 Gold, 0.070mm 1230mm x 50m, trwały karton 1 rolka

MACtac, MACal, 8200 Pro, mat, PVC 8268.01 Srebrny, 0.070mm 1000mm x 50m, trwały karton 1 
rolka

MACtac, MACal, 8200 Pro, mat, PVC 8268.01 Srebrny, 0.070mm 1230mm x 50m, trwały karton 1 
rolka

MACtac, MACal, 8200 Pro, mat, PVC 8278.02 Złoty, 0.070mm 1230mm x 50m, trwały karton 1 rolka 



o Ceny netto.
o Opłata za zamówienie poniżej 500zł : 50 zł, poniżej 1000zł : 35zł.
o Do zamówienia doliczana będzie opłata dystrybucyjna  w wysokości 1% jego wartości.
o Ceny mogą ulec zmianie. Prosimy o ich potwierdzenie przed zamówieniem.

Strona 33

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9300 531586 MACtac, MACal, 9300 Pro, błysk, PVC,9349-31 Pro blue green, 70mikron,1230mm x 50m 1 M2 4,85 EUR 21,03 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9300 531587 MACtac, MACal, 9300 Pro, błysk, PVC,9349-30 Pro pastel green, 70mikron,1230mm x 50m 1 M2 4,85 EUR 21,03 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9300 531588 MACtac, MACal, 9300 Pro, błysk, PVC,9349-32 Pro pistacho, 70mikron,1230mm x 50m 1 M2 4,85 EUR 21,03 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9300 531589 MACtac, MACal, 9300 Pro, błysk, PVC,9349-26 Pro dark petrol, 70mikron,1230mm x 50m 1 M2 4,85 EUR 21,03 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9300 531590 MACtac, MACal, 9300 Pro, błysk, PVC,9349-59 Pro teal blue, 70mikron,1230mm x 50m 1 M2 4,85 EUR 21,03 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9300 531591 MACtac, MACal, 9300 Pro, błysk, PVC,9349-60 Pro spinach green, 70mikron,1230mm x 50m 1 M2 4,85 EUR 21,03 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9300 531592 MACtac, MACal, 9300 Pro, błysk, PVC,9349-61 Pro leaf green, 70mikron,1230mm x 50m 1 M2 4,85 EUR 21,03 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9300 531593 MACtac, MACal, 9300 Pro, błysk, PVC,9349-52 Pro light green, 70mikron,1230mm x 50m 1 M2 4,85 EUR 21,03 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9300 531594 MACtac, MACal, 9300 Pro, błysk, PVC,9349-62 Pro sinople green, 70mikron,1230mm x 50m 1 M2 4,85 EUR 21,03 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9300 531595 MACtac, MACal, 9300 Pro, błysk, PVC,9349-63 Pro meadow green, 70mikron,1230mm x 50m 1 M2 4,85 EUR 21,03 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9300 531596 MACtac, MACal, 9300 Pro, błysk, PVC,9329-21 Pro egg shell, 70mikron,1230mm x 50m 1 M2 4,85 EUR 21,03 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9300 531597 MACtac, MACal, 9300 Pro, błysk, PVC,9329-10 Pro cream, 70mikron,1230mm x 50m 1 M2 4,85 EUR 21,03 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9300 531598 MACtac, MACal, 9300 Pro, błysk, PVC,9379-07 Pro metallic gold, 70mikron,1230mm x 50m 1 M2 5,07 EUR 21,99 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9300 531599 MACtac, MACal, 9300 Pro, mat, PVC,9378-03 Pro copper matt, 70mikron,1230mm x 50m 1 M2 5,07 EUR 21,99 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9300 531600 MACtac, MACal, 9300 Pro, błysk, PVC,9383-07 Pro clay brown, 70mikron,1230mm x 50m 1 M2 4,85 EUR 21,03 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9300 531601 MACtac, MACal, 9300 Pro, błysk, PVC,9383-10 Pro chestnut, 70mikron,1230mm x 50m 1 M2 4,85 EUR 21,03 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9300 531602 MACtac, MACal, 9300 Pro, błysk, PVC,9383-18 Pro chocolate, 70mikron,1230mm x 50m 1 M2 4,85 EUR 21,03 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9300 531603 MACtac, MACal, 9300 Pro, błysk, PVC,9369-10 Pro silver, 70mikron,1230mm x 50myl 1 M2 5,07 EUR 21,99 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9300 531604 MACtac, MACal, 9300 Pro, błysk, PVC,9369-11 Pro grey aluminium, 70mikron,1230mm x 50m 1 M2 5,07 EUR 21,99 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9300 531605 MACtac, MACal, 9300 Pro, błysk, PVC,9389-37 Pro stone grey, 70mikron,1230mm x 50m 1 M2 4,85 EUR 21,03 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9300 531606 MACtac, MACal, 9300 Pro, błysk, PVC,9389-38 Pro dove grey, 70mikron,1230mm x 50m 1 M2 4,85 EUR 21,03 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9300 531607 MACtac, MACal, 9300 Pro, błysk, PVC,9389-36 Pro elephant grey, 70mikron,1230mm x 50m 1 M2 4,85 EUR 21,03 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9300 531608 MACtac, MACal, 9300 Pro, mat, PVC,9388-40 Pro metallic grey matt, 70mikron,1230mm x 50m, 1 M2 5,07 EUR 21,99 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9300 531609 MACtac, MACal, 9300 Pro, błysk, PVC,9389-39 Pro anthracite, 70mikron,1230mm x 50m 1 M2 4,85 EUR 21,03 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9300 531610 MACtac, MACal, 9300 Pro, błysk, PVC,9389-00 Pro black, 70mikron,1230mm x 50m 1 M2 4,45 EUR 19,33 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9300 531611 MACtac, MACal, 9300 Pro, mat, PVC,9388-00 Pro black matt, 70mikron,1230mm x 50m 1 M2 4,45 EUR 19,33 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9300 531612 MACtac, MACal, 9300 Pro, błysk, PVC,9399-00 Pro transparent, 70mikron,1230mm x 50m 1 M2 4,45 EUR 19,33 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9300 531613 MACtac, MACal, 9300 Pro, błysk, PVC,9329-00 Pro white, 70mikron,1230mm x 50m 1 M2 4,45 EUR 19,33 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9300 531614 MACtac, MACal, 9300 Pro, mat, PVC,9328-00 Pro white matt, 70mikron,1230mm x 50m 1 M2 4,45 EUR 19,33 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9800

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9800

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9800Folia długookresowa do 7-8 lat trwałości (w zależności od koloru), do zastosowań specjalnych na powierzchniach płaskich, lekko zakrzywionych: samochody, samoloty, łodzie i inne trudne aplikacje. Folia polimerowa PCW grubości 66 mikronów. Klej permanentny na bazie rozpuszczalnika. W ofercie MacTac występuje 99 kolorów błyszczących i dwa matowe.309844 1 M2 5,69 EUR 24,70 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9800Folia długookresowa do 7-8 lat trwałości (w zależności od koloru), do zastosowań specjalnych na powierzchniach płaskich, lekko zakrzywionych: samochody, samoloty, łodzie i inne trudne aplikacje. Folia polimerowa PCW grubości 66 mikronów. Klej permanentny na bazie rozpuszczalnika. W ofercie MacTac występuje 99 kolorów błyszczących i dwa matowe.309859 1 M2 5,90 EUR 25,61 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9800
MACal 9800 - kolory podstawowe

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9800MACal 9800 - kolory podstawoweFolia długookresowa do 7-8 lat trwałości (w zależności od koloru), do zastosowań specjalnych na powierzchniach płaskich, lekko zakrzywionych: samochody, samoloty, łodzie i inne trudne aplikacje. Folia polimerowa PCW grubości 66 mikronów. Klej permanentny na bazie rozpuszczalnika. W ofercie MacTac występuje 99 kolorów błyszczących i dwa matowe.309751 1 M2 6,48 EUR 28,12 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9800MACal 9800 - kolory podstawoweFolia długookresowa do 7-8 lat trwałości (w zależności od koloru), do zastosowań specjalnych na powierzchniach płaskich, lekko zakrzywionych: samochody, samoloty, łodzie i inne trudne aplikacje. Folia polimerowa PCW grubości 66 mikronów. Klej permanentny na bazie rozpuszczalnika. W ofercie MacTac występuje 99 kolorów błyszczących i dwa matowe.509290 MACtac, MACal, 9800 Pro, błysk, PVC 9801.40 pomarańczowy, 66mikron 1230mm x 50m, 1 rolka 1 M2 6,48 EUR 28,12 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9800MACal 9800 - kolory podstawoweFolia długookresowa do 7-8 lat trwałości (w zależności od koloru), do zastosowań specjalnych na powierzchniach płaskich, lekko zakrzywionych: samochody, samoloty, łodzie i inne trudne aplikacje. Folia polimerowa PCW grubości 66 mikronów. Klej permanentny na bazie rozpuszczalnika. W ofercie MacTac występuje 99 kolorów błyszczących i dwa matowe.509291 1 M2 7,09 EUR 30,78 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9800MACal 9800 - kolory podstawoweFolia długookresowa do 7-8 lat trwałości (w zależności od koloru), do zastosowań specjalnych na powierzchniach płaskich, lekko zakrzywionych: samochody, samoloty, łodzie i inne trudne aplikacje. Folia polimerowa PCW grubości 66 mikronów. Klej permanentny na bazie rozpuszczalnika. W ofercie MacTac występuje 99 kolorów błyszczących i dwa matowe.509294 1 M2 6,48 EUR 28,12 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9800MACal 9800 - kolory podstawoweFolia długookresowa do 7-8 lat trwałości (w zależności od koloru), do zastosowań specjalnych na powierzchniach płaskich, lekko zakrzywionych: samochody, samoloty, łodzie i inne trudne aplikacje. Folia polimerowa PCW grubości 66 mikronów. Klej permanentny na bazie rozpuszczalnika. W ofercie MacTac występuje 99 kolorów błyszczących i dwa matowe.509296 1 M2 6,48 EUR 28,12 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9800MACal 9800 - kolory podstawoweFolia długookresowa do 7-8 lat trwałości (w zależności od koloru), do zastosowań specjalnych na powierzchniach płaskich, lekko zakrzywionych: samochody, samoloty, łodzie i inne trudne aplikacje. Folia polimerowa PCW grubości 66 mikronów. Klej permanentny na bazie rozpuszczalnika. W ofercie MacTac występuje 99 kolorów błyszczących i dwa matowe.509293 1 M2 6,48 EUR 28,12 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9800MACal 9800 - kolory podstawoweFolia długookresowa do 7-8 lat trwałości (w zależności od koloru), do zastosowań specjalnych na powierzchniach płaskich, lekko zakrzywionych: samochody, samoloty, łodzie i inne trudne aplikacje. Folia polimerowa PCW grubości 66 mikronów. Klej permanentny na bazie rozpuszczalnika. W ofercie MacTac występuje 99 kolorów błyszczących i dwa matowe.509295 MACtac, MACal, 9800 Pro, błysk, PVC 9849.54 zielonożółty, 66mikron 1230mm x 50m, 1 rolka 1 M2 6,48 EUR 28,12 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9800MACal 9800 - kolory podstawoweFolia długookresowa do 7-8 lat trwałości (w zależności od koloru), do zastosowań specjalnych na powierzchniach płaskich, lekko zakrzywionych: samochody, samoloty, łodzie i inne trudne aplikacje. Folia polimerowa PCW grubości 66 mikronów. Klej permanentny na bazie rozpuszczalnika. W ofercie MacTac występuje 99 kolorów błyszczących i dwa matowe.509297 1 M2 6,48 EUR 28,12 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9800MACal 9800 - kolory podstawoweFolia długookresowa do 7-8 lat trwałości (w zależności od koloru), do zastosowań specjalnych na powierzchniach płaskich, lekko zakrzywionych: samochody, samoloty, łodzie i inne trudne aplikacje. Folia polimerowa PCW grubości 66 mikronów. Klej permanentny na bazie rozpuszczalnika. W ofercie MacTac występuje 99 kolorów błyszczących i dwa matowe.509298 1 M2 6,48 EUR 28,12 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9800MACal 9800 - kolory podstawoweFolia długookresowa do 7-8 lat trwałości (w zależności od koloru), do zastosowań specjalnych na powierzchniach płaskich, lekko zakrzywionych: samochody, samoloty, łodzie i inne trudne aplikacje. Folia polimerowa PCW grubości 66 mikronów. Klej permanentny na bazie rozpuszczalnika. W ofercie MacTac występuje 99 kolorów błyszczących i dwa matowe.309746 1 M2 6,48 EUR 28,12 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9800MACal 9800 - kolory podstawoweFolia długookresowa do 7-8 lat trwałości (w zależności od koloru), do zastosowań specjalnych na powierzchniach płaskich, lekko zakrzywionych: samochody, samoloty, łodzie i inne trudne aplikacje. Folia polimerowa PCW grubości 66 mikronów. Klej permanentny na bazie rozpuszczalnika. W ofercie MacTac występuje 99 kolorów błyszczących i dwa matowe.309747 1 M2 6,48 EUR 28,12 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9800MACal 9800 - kolory podstawoweFolia długookresowa do 7-8 lat trwałości (w zależności od koloru), do zastosowań specjalnych na powierzchniach płaskich, lekko zakrzywionych: samochody, samoloty, łodzie i inne trudne aplikacje. Folia polimerowa PCW grubości 66 mikronów. Klej permanentny na bazie rozpuszczalnika. W ofercie MacTac występuje 99 kolorów błyszczących i dwa matowe.309748 1 M2 6,48 EUR 28,12 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9800MACal 9800 - kolory podstawoweFolia długookresowa do 7-8 lat trwałości (w zależności od koloru), do zastosowań specjalnych na powierzchniach płaskich, lekko zakrzywionych: samochody, samoloty, łodzie i inne trudne aplikacje. Folia polimerowa PCW grubości 66 mikronów. Klej permanentny na bazie rozpuszczalnika. W ofercie MacTac występuje 99 kolorów błyszczących i dwa matowe.309752 1 M2 6,48 EUR 28,12 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9800MACal 9800 - kolory podstawoweFolia długookresowa do 7-8 lat trwałości (w zależności od koloru), do zastosowań specjalnych na powierzchniach płaskich, lekko zakrzywionych: samochody, samoloty, łodzie i inne trudne aplikacje. Folia polimerowa PCW grubości 66 mikronów. Klej permanentny na bazie rozpuszczalnika. W ofercie MacTac występuje 99 kolorów błyszczących i dwa matowe.309753 1 M2 6,48 EUR 28,12 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9800MACal 9800 - kolory podstawoweFolia długookresowa do 7-8 lat trwałości (w zależności od koloru), do zastosowań specjalnych na powierzchniach płaskich, lekko zakrzywionych: samochody, samoloty, łodzie i inne trudne aplikacje. Folia polimerowa PCW grubości 66 mikronów. Klej permanentny na bazie rozpuszczalnika. W ofercie MacTac występuje 99 kolorów błyszczących i dwa matowe.309755 1 M2 6,48 EUR 28,12 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9800MACal 9800 - kolory podstawoweFolia długookresowa do 7-8 lat trwałości (w zależności od koloru), do zastosowań specjalnych na powierzchniach płaskich, lekko zakrzywionych: samochody, samoloty, łodzie i inne trudne aplikacje. Folia polimerowa PCW grubości 66 mikronów. Klej permanentny na bazie rozpuszczalnika. W ofercie MacTac występuje 99 kolorów błyszczących i dwa matowe.309758 1 M2 6,48 EUR 28,12 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9800MACal 9800 - kolory podstawoweFolia długookresowa do 7-8 lat trwałości (w zależności od koloru), do zastosowań specjalnych na powierzchniach płaskich, lekko zakrzywionych: samochody, samoloty, łodzie i inne trudne aplikacje. Folia polimerowa PCW grubości 66 mikronów. Klej permanentny na bazie rozpuszczalnika. W ofercie MacTac występuje 99 kolorów błyszczących i dwa matowe.509292 MACtac, MACal, 9800 Pro, błysk, PVC 9809.45 ciemnożółty, 66mikron 1230mm x 50m, 1 rolka 1 M2 6,48 EUR 28,12 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9800MACal 9800 - kolory podstawoweFolia długookresowa do 7-8 lat trwałości (w zależności od koloru), do zastosowań specjalnych na powierzchniach płaskich, lekko zakrzywionych: samochody, samoloty, łodzie i inne trudne aplikacje. Folia polimerowa PCW grubości 66 mikronów. Klej permanentny na bazie rozpuszczalnika. W ofercie MacTac występuje 99 kolorów błyszczących i dwa matowe.309766 1 M2 6,48 EUR 28,12 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9800MACal 9800 - kolory podstawoweFolia długookresowa do 7-8 lat trwałości (w zależności od koloru), do zastosowań specjalnych na powierzchniach płaskich, lekko zakrzywionych: samochody, samoloty, łodzie i inne trudne aplikacje. Folia polimerowa PCW grubości 66 mikronów. Klej permanentny na bazie rozpuszczalnika. W ofercie MacTac występuje 99 kolorów błyszczących i dwa matowe.309771 1 M2 6,48 EUR 28,12 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9800MACal 9800 - kolory podstawoweFolia długookresowa do 7-8 lat trwałości (w zależności od koloru), do zastosowań specjalnych na powierzchniach płaskich, lekko zakrzywionych: samochody, samoloty, łodzie i inne trudne aplikacje. Folia polimerowa PCW grubości 66 mikronów. Klej permanentny na bazie rozpuszczalnika. W ofercie MacTac występuje 99 kolorów błyszczących i dwa matowe.309817 1 M2 6,48 EUR 28,12 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9800MACal 9800 - kolory podstawoweFolia długookresowa do 7-8 lat trwałości (w zależności od koloru), do zastosowań specjalnych na powierzchniach płaskich, lekko zakrzywionych: samochody, samoloty, łodzie i inne trudne aplikacje. Folia polimerowa PCW grubości 66 mikronów. Klej permanentny na bazie rozpuszczalnika. W ofercie MacTac występuje 99 kolorów błyszczących i dwa matowe.312908 1 M2 6,48 EUR 28,12 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9800MACal 9800 - kolory podstawoweFolia długookresowa do 7-8 lat trwałości (w zależności od koloru), do zastosowań specjalnych na powierzchniach płaskich, lekko zakrzywionych: samochody, samoloty, łodzie i inne trudne aplikacje. Folia polimerowa PCW grubości 66 mikronów. Klej permanentny na bazie rozpuszczalnika. W ofercie MacTac występuje 99 kolorów błyszczących i dwa matowe.309896 1 M2 7,09 EUR 30,78 PLN

Folia długookresowa do 7-8 lat trwałości (w zależności od koloru), do zastosowań specjalnych na powierzchniach płaskich, lekko zakrzywionych: samochody, samoloty, łodzie i inne 
trudne aplikacje. Folia polimerowa PCW grubości 66 mikronów. Klej permanentny na bazie rozpuszczalnika. W ofercie MacTac występuje 99 kolorów błyszczących i dwa matowe.

MACtac, MACal, 9800 Pro, błysk, PVC,9829.00 biały, 0.066mm, 1230mm x 50 m, trwały, krt. 1 rolka.

MACtac, MACal, 9800 Pro, błysk, PVC,9889.00 czarny, 0.066mm, 1230mm x 50 m, trwały, krt. 1 
rolka.

MACtac, MACal, 9800 Pro, błysk, PVC,9839.20 egipski niebieski, 0.066mm, 1230mm x 50 m, trwały, 
krt. 1 rolka.

MACtac, MACal, 9800 Pro, błysk, PVC,9807.42 jasnopomarańczowy, 66mikron, 1230mm x 
50m,Średnica gilzy: 76mm, trwały,ka

MACtac, MACal, 9800 Pro, błysk, PVC,9809.47 pomarańczowożółty, 66mikron, 1230mm x 
50m,Średnica gilzy: 76mm, trwały,ka

MACtac, MACal, 9800 Pro, błysk, PVC,9859.46 pomidorowoczerwony, 66mikron, 1230mm x 
50m,Średnica gilzy: 76mm, trwały,k
MACtac, MACal, 9800 Pro, błysk, PVC,9809.46 bananowy żółty, 66mikron, 1230mm x 50m,Średnica 
gilzy: 76mm, trwały,karto

MACtac, MACal, 9800 Pro, błysk, PVC,9859.41 czerwień wina, 66mikron, 1230mm x 50m,Średnica 
gilzy: 76mm, trwały,karton
MACtac, MACal, 9800 Pro, błysk, PVC,9859.43 pikantna czerwień, 66mikron, 1230mm x 
50m,Średnica gilzy: 76mm, trwały,ka
MACtac, MACal, 9800 Pro, błysk, PVC,9839.10 niebieski, 0.066mm, 1230mm x 50 m, trwały, krt. 1 
rolka.

MACtac, MACal, 9800 Pro, błysk, PVC 9839.11 jaskrawy niebieski, 0.066mm 1230mm x 50m, trwały 
karton 1 rolka

MACtac, MACal, 9800 Pro, błysk, PVC,9839.12 ultramaryna, 0.066mm, 1230mm x 50 m, trwały, krt. 
1 rolka.
MACtac, MACal, 9800 Pro, błysk, PVC,9839.22 morski niebieski, 0.066mm, 1230mm x 50 m, trwały, 
krt. 1 rolka.
MACtac, MACal, 9800 Pro, błysk, PVC,9839.23 skandynawski niebieski, 0.066mm, 1230mm x 50 m, 
trwały, krt. 1 rolka.
MACtac, MACal, 9800 Pro, błysk, PVC,9839.26 reflex niebieski, 0.066mm, 1230mm x 50 m, trwały, 
krt. 1 rolka.
MACtac, MACal, 9800 Pro, błysk, PVC,9849.10 średni zielony, 0.066mm, 1230mm x 50 m, trwały, 
krt. 1 rolka.

MACtac, MACal, 9800 Pro, błysk, PVC,9859.00 średni czerwony, 0.066mm, 1230mm x 50 m, trwały, 
krt. 1 rolka.
MACtac, MACal, 9800 Pro, błysk, PVC,9859.10 wyraźny czerwony, 0.066mm, 1230mm x 50 m, 
trwały, krt. 1 rolka.
MACtac, MACal, 9800 Pro, błysk, PVC,9859.12 ciemny czerwony, 0.066mm, 1230mm x 50 m, 
trwały, krt. 1 rolka.
MACtac, MACal, 9800 Pro, błysk, PVC 9859.26 truskawkowy czerwony, 0.066mm 1230mm x 50m, 
trwały karton 1 rolka

MACtac, MACal, 9879-00 PRO, 1, 23mx50mb, Folia PCW polimerowa, złota błyszcząca, grubość 66 
mikronów, klej permanentny



o Ceny netto.
o Opłata za zamówienie poniżej 500zł : 50 zł, poniżej 1000zł : 35zł.
o Do zamówienia doliczana będzie opłata dystrybucyjna  w wysokości 1% jego wartości.
o Ceny mogą ulec zmianie. Prosimy o ich potwierdzenie przed zamówieniem.

Strona 34

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9800MACal 9800 - kolory podstawoweFolia długookresowa do 7-8 lat trwałości (w zależności od koloru), do zastosowań specjalnych na powierzchniach płaskich, lekko zakrzywionych: samochody, samoloty, łodzie i inne trudne aplikacje. Folia polimerowa PCW grubości 66 mikronów. Klej permanentny na bazie rozpuszczalnika. W ofercie MacTac występuje 99 kolorów błyszczących i dwa matowe.309835 1 M2 6,48 EUR 28,12 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9800MACal 9800 - kolory podstawoweFolia długookresowa do 7-8 lat trwałości (w zależności od koloru), do zastosowań specjalnych na powierzchniach płaskich, lekko zakrzywionych: samochody, samoloty, łodzie i inne trudne aplikacje. Folia polimerowa PCW grubości 66 mikronów. Klej permanentny na bazie rozpuszczalnika. W ofercie MacTac występuje 99 kolorów błyszczących i dwa matowe.309838 1 M2 6,48 EUR 28,12 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9800MACal 9800 - kolory podstawoweFolia długookresowa do 7-8 lat trwałości (w zależności od koloru), do zastosowań specjalnych na powierzchniach płaskich, lekko zakrzywionych: samochody, samoloty, łodzie i inne trudne aplikacje. Folia polimerowa PCW grubości 66 mikronów. Klej permanentny na bazie rozpuszczalnika. W ofercie MacTac występuje 99 kolorów błyszczących i dwa matowe.309841 1 M2 6,48 EUR 28,12 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9800
MACal 9800 - metaliki

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9800MACal 9800 - metalikiFolia długookresowa do 7-8 lat trwałości (w zależności od koloru), do zastosowań specjalnych na powierzchniach płaskich, lekko zakrzywionych: samochody, samoloty, łodzie i inne trudne aplikacje. Folia polimerowa PCW grubości 66 mikronów. Klej permanentny na bazie rozpuszczalnika. W ofercie MacTac występuje 99 kolorów błyszczących i dwa matowe.309893 1 M2 7,09 EUR 30,78 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE KRYJĄCEMACal 9800MACal 9800 - metalikiFolia długookresowa do 7-8 lat trwałości (w zależności od koloru), do zastosowań specjalnych na powierzchniach płaskich, lekko zakrzywionych: samochody, samoloty, łodzie i inne trudne aplikacje. Folia polimerowa PCW grubości 66 mikronów. Klej permanentny na bazie rozpuszczalnika. W ofercie MacTac występuje 99 kolorów błyszczących i dwa matowe.309842 1 M2 5,69 EUR 24,70 PLN

Folie ploterowe  (79)
FOLIE TRANSLUCENTNE / TRANSPARENTNE

Folie ploterowe  (79)FOLIE TRANSLUCENTNE / TRANSPARENTNE
MACal 9700

Folie ploterowe  (79)FOLIE TRANSLUCENTNE / TRANSPARENTNEMACal 9700

Folie ploterowe  (79)FOLIE TRANSLUCENTNE / TRANSPARENTNEMACal 9700 355729 1 M2 7,72 EUR 33,49 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE TRANSLUCENTNE / TRANSPARENTNEMACal 9700 509299 1 M2 7,72 EUR 33,49 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE TRANSLUCENTNE / TRANSPARENTNEMACal 9700 355730 1 M2 7,72 EUR 33,49 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE TRANSLUCENTNE / TRANSPARENTNEMACal 9700 355727 MACtac, MACal, 9700 Pro, mat, PVC,9728.00 biały, 0.080mm, 1230mm x 50 m, trwały, krt. 1 rolka. 1 M2 7,72 EUR 33,49 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE TRANSLUCENTNE / TRANSPARENTNEMACal 9700 355750 1 M2 7,72 EUR 33,49 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE TRANSLUCENTNE / TRANSPARENTNEMACal 9700 355746 1 M2 7,72 EUR 33,49 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE TRANSLUCENTNE / TRANSPARENTNEMACal 9700 355752 1 M2 7,72 EUR 33,49 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE TRANSLUCENTNE / TRANSPARENTNEMACal 9700 355762 1 M2 7,72 EUR 33,49 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE TRANSLUCENTNE / TRANSPARENTNEMACal 9700 355736 1 M2 7,72 EUR 33,49 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE TRANSLUCENTNE / TRANSPARENTNEMACal 9700 355740 1 M2 7,72 EUR 33,49 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE TRANSLUCENTNE / TRANSPARENTNEMACal 9700 355766 MACtac, MACal, 9700 Pro, mat, PVC,9778.00 złoty, 0.080mm, 1230mm x 50 m, trwały, krt. 1 rolka. 1 M2 7,72 EUR 33,49 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE TRANSLUCENTNE / TRANSPARENTNEMACal 9700 355768 1 M2 7,72 EUR 33,49 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE TRANSLUCENTNE / TRANSPARENTNEMACal 9700 355770 1 M2 11,84 EUR 51,39 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE TRANSLUCENTNE / TRANSPARENTNEGlass Dekor

Folie ploterowe  (79)FOLIE TRANSLUCENTNE / TRANSPARENTNEGlass Dekor
Folie ploterowe  (79)FOLIE TRANSLUCENTNE / TRANSPARENTNEGlass DekorMACal Glass Dekor 700

Folie ploterowe  (79)FOLIE TRANSLUCENTNE / TRANSPARENTNEGlass DekorMACal Glass Dekor 700Folia półprzezroczysta nadająca oklejonej powierzchni efekt trawienia lub piaskowania. Szczególnie atrakcyjnie wygląda na szkle, gdzie efekt jest wyjątkowo szlachetny. Folia o trwałości do 5 lat, PCW grubości 80 mikronów, jednolita struktura. Klej akrylowy. Do aplikacji polecamy użycie wody destylowanej.355722 1 M2 6,99 EUR 30,33 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE TRANSLUCENTNE / TRANSPARENTNEGlass DekorMACal Glass Dekor 700Folia półprzezroczysta nadająca oklejonej powierzchni efekt trawienia lub piaskowania. Szczególnie atrakcyjnie wygląda na szkle, gdzie efekt jest wyjątkowo szlachetny. Folia o trwałości do 5 lat, PCW grubości 80 mikronów, jednolita struktura. Klej akrylowy. Do aplikacji polecamy użycie wody destylowanej.355723 1 M2 6,99 EUR 30,33 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE TRANSLUCENTNE / TRANSPARENTNEGlass DekorMACal Glass Dekor 700Folia półprzezroczysta nadająca oklejonej powierzchni efekt trawienia lub piaskowania. Szczególnie atrakcyjnie wygląda na szkle, gdzie efekt jest wyjątkowo szlachetny. Folia o trwałości do 5 lat, PCW grubości 80 mikronów, jednolita struktura. Klej akrylowy. Do aplikacji polecamy użycie wody destylowanej.520566 1 M2 8,40 EUR 36,47 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE TRANSLUCENTNE / TRANSPARENTNEGlass DekorMACal Glass Dekor 700Folia półprzezroczysta nadająca oklejonej powierzchni efekt trawienia lub piaskowania. Szczególnie atrakcyjnie wygląda na szkle, gdzie efekt jest wyjątkowo szlachetny. Folia o trwałości do 5 lat, PCW grubości 80 mikronów, jednolita struktura. Klej akrylowy. Do aplikacji polecamy użycie wody destylowanej.524878 1 M2 6,84 EUR 29,68 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE TRANSLUCENTNE / TRANSPARENTNEGlass DekorMACal Glass Dekor 700Folia półprzezroczysta nadająca oklejonej powierzchni efekt trawienia lub piaskowania. Szczególnie atrakcyjnie wygląda na szkle, gdzie efekt jest wyjątkowo szlachetny. Folia o trwałości do 5 lat, PCW grubości 80 mikronów, jednolita struktura. Klej akrylowy. Do aplikacji polecamy użycie wody destylowanej.524879 1 M2 6,84 EUR 29,68 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE TRANSLUCENTNE / TRANSPARENTNEGlass DekorMACal Glass Dekor 700Folia półprzezroczysta nadająca oklejonej powierzchni efekt trawienia lub piaskowania. Szczególnie atrakcyjnie wygląda na szkle, gdzie efekt jest wyjątkowo szlachetny. Folia o trwałości do 5 lat, PCW grubości 80 mikronów, jednolita struktura. Klej akrylowy. Do aplikacji polecamy użycie wody destylowanej.470352 1 M2 7,20 EUR 31,23 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE TRANSLUCENTNE / TRANSPARENTNEGlass Dekor
MACal Glass Dekor 500

Folie ploterowe  (79)FOLIE TRANSLUCENTNE / TRANSPARENTNEGlass DekorMACal Glass Dekor 500Folia półprzezroczysta nadająca oklejonej powierzchni efekt trawienia lub piaskowania. Szczególnie atrakcyjnie wygląda na szkle, gdzie efekt jest wyjątkowo szlachetny. Folia o trwałości do 5 lat, PCW grubości 80 mikronów, jednolita struktura. Klej akrylowy. Do aplikacji polecamy użycie wody destylowanej.520781 1 M2 4,04 EUR 17,53 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE TRANSLUCENTNE / TRANSPARENTNEMACal 8400

Folie ploterowe  (79)FOLIE TRANSLUCENTNE / TRANSPARENTNEMACal 8400

Folie ploterowe  (79)FOLIE TRANSLUCENTNE / TRANSPARENTNEMACal 8400Transparentna folia PCW grubości 80 mikronów o trwałości do 3 lat. Pozwala na uzyskanie efektów witrażowych w dekoracji szkła lub też zmianę odcieni kolorów innych folii (np. odblaskowych). Łączenie kolorów daje możliwość uzyskania z 10 produkowanych gam kilkudziesięciu kolorów pochodnych, przejść tonalnych, itp. Do aplikacji polecamy użycie wody destylowanej.355888 1 M2 5,00 EUR 21,69 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE FLUORESCENCYJNE / ODBLASKOWE

Folie ploterowe  (79)FOLIE FLUORESCENCYJNE / ODBLASKOWE
MAClite 4700

Folie ploterowe  (79)FOLIE FLUORESCENCYJNE / ODBLASKOWEMAClite 4700

Folie ploterowe  (79)FOLIE FLUORESCENCYJNE / ODBLASKOWEMAClite 4700MAClite 4700 to folia odblaskowa (Commercial Grade) wzmacniająca efekty wizualne w ciemności oraz w nocy. Folia zawiera warstwę mikroskopijnych cząsteczek szkła bardzo wysokiej optycznej jakości, wbudowanych w kolorową folię. Metalizowany podkład pozwala na lustrzane odbicie. Do zastosowań na płaskie podłoża. Trwałość: 4-5 lat, grubość 115 mikronów.418066 1 M2 9,75 EUR 42,30 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE FLUORESCENCYJNE / ODBLASKOWEMAClite 4700MAClite 4700 to folia odblaskowa (Commercial Grade) wzmacniająca efekty wizualne w ciemności oraz w nocy. Folia zawiera warstwę mikroskopijnych cząsteczek szkła bardzo wysokiej optycznej jakości, wbudowanych w kolorową folię. Metalizowany podkład pozwala na lustrzane odbicie. Do zastosowań na płaskie podłoża. Trwałość: 4-5 lat, grubość 115 mikronów.418062 1 M2 9,75 EUR 42,30 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE FLUORESCENCYJNE / ODBLASKOWEMAClite 4700MAClite 4700 to folia odblaskowa (Commercial Grade) wzmacniająca efekty wizualne w ciemności oraz w nocy. Folia zawiera warstwę mikroskopijnych cząsteczek szkła bardzo wysokiej optycznej jakości, wbudowanych w kolorową folię. Metalizowany podkład pozwala na lustrzane odbicie. Do zastosowań na płaskie podłoża. Trwałość: 4-5 lat, grubość 115 mikronów.418064 1 M2 9,75 EUR 42,30 PLN

Folie ploterowe  (79)FOLIE FLUORESCENCYJNE / ODBLASKOWEMAClite 4700MAClite 4700 to folia odblaskowa (Commercial Grade) wzmacniająca efekty wizualne w ciemności oraz w nocy. Folia zawiera warstwę mikroskopijnych cząsteczek szkła bardzo wysokiej optycznej jakości, wbudowanych w kolorową folię. Metalizowany podkład pozwala na lustrzane odbicie. Do zastosowań na płaskie podłoża. Trwałość: 4-5 lat, grubość 115 mikronów.418063 1 M2 9,75 EUR 42,30 PLN

MACtac, MACal, 9800 Pro, błysk, PVC,9883.04 ciemnobrązowy, 0.066mm, 1230mm x 50 m, trwały, 
krt. 1 rolka.

MACtac, MACal, 9800 Pro, błysk, PVC,9889.02 ciemny szary, 0.066mm, 1230mm x 50 m, trwały, krt. 
1 rolka.

MACtac, MACal, 9800 Pro, błysk, PVC,9889.05 drogowy szary, 0.066mm, 1230mm x 50 m, trwały, 
krt. 1 rolka.

MACtac, MACal, 9800 Pro, błysk, PVC,9869.00 srebrny, 0.066mm, 1230mm x 50 m, trwały, krt. 1 
rolka.

MACtac, MACal, 9800 Pro, mat, PVC 9828.00 biały, 0.066mm 1230mm x 50m , trwały karton 1 rolka. 

Folia translucentna o trwałości do 5-7 lat do stosowania w reklamach podświetlanych. Polimerowe PCW grubości 80 mikronów o jednolitej strukturze, stabilne wymiarowo, nadaje się do 
klejenia powierzchni płaskich i lekko formowanych. Klej akrylowy, permanentny, na bazie rozpuszczalnika, bezbarwny. Do klejenia na mokro polecamy wodę

destylowaną.

Folia translucentna o trwałości do 5-7 lat do stosowania w reklamach podświetlanych. Polimerowe PCW grubości 80 mikronów o jednolitej strukturze, stabilne wymiarowo, nadaje się do klejenia powierzchni płaskich i lekko formowanych. Klej akrylowy, permanentny, na bazie rozpuszczalnika, bezbarwny. Do klejenia na mokro polecamy wodę
destylowaną.

MACtac, MACal, 9700 Pro, mat, PVC,9708.01 cytrynowy żółty, 0.080mm, 1230mm x 50 m, trwały, 
krt. 1 rolka.

Folia translucentna o trwałości do 5-7 lat do stosowania w reklamach podświetlanych. Polimerowe PCW grubości 80 mikronów o jednolitej strukturze, stabilne wymiarowo, nadaje się do klejenia powierzchni płaskich i lekko formowanych. Klej akrylowy, permanentny, na bazie rozpuszczalnika, bezbarwny. Do klejenia na mokro polecamy wodę
destylowaną.

MACtac, MACal, 9700 Pro, mat, PVC,9702.06 pomarańczowy, 80mikron, 1230mm x 50m,Średnica 
gilzy: 76mm, trwały,karton 1

Folia translucentna o trwałości do 5-7 lat do stosowania w reklamach podświetlanych. Polimerowe PCW grubości 80 mikronów o jednolitej strukturze, stabilne wymiarowo, nadaje się do klejenia powierzchni płaskich i lekko formowanych. Klej akrylowy, permanentny, na bazie rozpuszczalnika, bezbarwny. Do klejenia na mokro polecamy wodę
destylowaną.

MACtac, MACal, 9700 Pro, mat, PVC,9708.02 sygnałowy żółty, 0.080mm, 1230mm x 50 m, trwały, 
krt. 1 rolka.

Folia translucentna o trwałości do 5-7 lat do stosowania w reklamach podświetlanych. Polimerowe PCW grubości 80 mikronów o jednolitej strukturze, stabilne wymiarowo, nadaje się do klejenia powierzchni płaskich i lekko formowanych. Klej akrylowy, permanentny, na bazie rozpuszczalnika, bezbarwny. Do klejenia na mokro polecamy wodę
destylowaną.

Folia translucentna o trwałości do 5-7 lat do stosowania w reklamach podświetlanych. Polimerowe PCW grubości 80 mikronów o jednolitej strukturze, stabilne wymiarowo, nadaje się do klejenia powierzchni płaskich i lekko formowanych. Klej akrylowy, permanentny, na bazie rozpuszczalnika, bezbarwny. Do klejenia na mokro polecamy wodę
destylowaną.

MACtac, MACal, 9700 Pro, mat, PVC,9738.01 sygnałowy niebieski, 0.080mm, 1230mm x 50 m, 
trwały, krt. 1 rolka.

Folia translucentna o trwałości do 5-7 lat do stosowania w reklamach podświetlanych. Polimerowe PCW grubości 80 mikronów o jednolitej strukturze, stabilne wymiarowo, nadaje się do klejenia powierzchni płaskich i lekko formowanych. Klej akrylowy, permanentny, na bazie rozpuszczalnika, bezbarwny. Do klejenia na mokro polecamy wodę
destylowaną.

MACtac, MACal, 9700 Pro, mat, PVC,9738.03 ultramaryna, 0.080mm, 1230mm x 50 m, trwały, krt. 1 
rolka.

Folia translucentna o trwałości do 5-7 lat do stosowania w reklamach podświetlanych. Polimerowe PCW grubości 80 mikronów o jednolitej strukturze, stabilne wymiarowo, nadaje się do klejenia powierzchni płaskich i lekko formowanych. Klej akrylowy, permanentny, na bazie rozpuszczalnika, bezbarwny. Do klejenia na mokro polecamy wodę
destylowaną.

MACtac, MACal, 9700 Pro, mat, PVC,9738.06 morski niebieski, 0.080mm, 1230mm x 50 m, trwały, 
krt. 1 rolka.

Folia translucentna o trwałości do 5-7 lat do stosowania w reklamach podświetlanych. Polimerowe PCW grubości 80 mikronów o jednolitej strukturze, stabilne wymiarowo, nadaje się do klejenia powierzchni płaskich i lekko formowanych. Klej akrylowy, permanentny, na bazie rozpuszczalnika, bezbarwny. Do klejenia na mokro polecamy wodę
destylowaną.

MACtac, MACal, 9700 Pro, mat, PVC,9748.00 zielony, 0.080mm, 1230mm x 50 m, trwały, krt. 1 
rolka.

Folia translucentna o trwałości do 5-7 lat do stosowania w reklamach podświetlanych. Polimerowe PCW grubości 80 mikronów o jednolitej strukturze, stabilne wymiarowo, nadaje się do klejenia powierzchni płaskich i lekko formowanych. Klej akrylowy, permanentny, na bazie rozpuszczalnika, bezbarwny. Do klejenia na mokro polecamy wodę
destylowaną.

MACtac, MACal, 9700 Pro, mat, PVC,9758.00 czerwony, 0.080mm, 1230mm x 50 m, trwały, krt. 1 
rolka.

Folia translucentna o trwałości do 5-7 lat do stosowania w reklamach podświetlanych. Polimerowe PCW grubości 80 mikronów o jednolitej strukturze, stabilne wymiarowo, nadaje się do klejenia powierzchni płaskich i lekko formowanych. Klej akrylowy, permanentny, na bazie rozpuszczalnika, bezbarwny. Do klejenia na mokro polecamy wodę
destylowaną.

MACtac, MACal, 9700 Pro, mat, PVC,9758.02 burgund, 0.080mm, 1230mm x 50 m, trwały, krt. 1 
rolka.

Folia translucentna o trwałości do 5-7 lat do stosowania w reklamach podświetlanych. Polimerowe PCW grubości 80 mikronów o jednolitej strukturze, stabilne wymiarowo, nadaje się do klejenia powierzchni płaskich i lekko formowanych. Klej akrylowy, permanentny, na bazie rozpuszczalnika, bezbarwny. Do klejenia na mokro polecamy wodę
destylowaną.

Folia translucentna o trwałości do 5-7 lat do stosowania w reklamach podświetlanych. Polimerowe PCW grubości 80 mikronów o jednolitej strukturze, stabilne wymiarowo, nadaje się do klejenia powierzchni płaskich i lekko formowanych. Klej akrylowy, permanentny, na bazie rozpuszczalnika, bezbarwny. Do klejenia na mokro polecamy wodę
destylowaną.

MACtac, MACal, 9700 Pro, mat, PVC,9788.00 czarny, 0.080mm, 1230mm x 50 m, trwały, krt. 1 rolka.

Folia translucentna o trwałości do 5-7 lat do stosowania w reklamach podświetlanych. Polimerowe PCW grubości 80 mikronów o jednolitej strukturze, stabilne wymiarowo, nadaje się do klejenia powierzchni płaskich i lekko formowanych. Klej akrylowy, permanentny, na bazie rozpuszczalnika, bezbarwny. Do klejenia na mokro polecamy wodę
destylowaną.

MACtac, MACal, 9700 Pro, mat, PVC,9722.00 light stop, 0.080mm, 1230mm x 50 m, trwały, krt. 1 
rolka.

Folia półprzezroczysta nadająca oklejonej powierzchni efekt trawienia lub piaskowania. Szczególnie atrakcyjnie wygląda na szkle, gdzie efekt jest wyjątkowo szlachetny. Folia o trwałości 
do 5 lat, PCW grubości 80 mikronów, jednolita struktura. Klej akrylowy. Do aplikacji polecamy użycie wody destylowanej.

MACtac, MACal, Glass Decor 700, satyna,PVC, 798.01 szron, 0.080mm, 1230mm x 50 m, trwały, krt. 
1 rolka.
MACtac, MACal, Glass Decor 700, satyna,PVC, 798.02 pył, 0.080mm, 1230mm x 50 m, trwały, krt. 1 
rolka.
MACtac, MACmark, wallCHALKER, mat, PVC,black, 120mikron, 1230mm x 50m, półtrwały,karton 1 
rolka
Coala, Chalkboard, mat, czarny trwały klej akrylowy clear, PVC, 300g, 180 mikron, 1000mm x 25m, 
karton 1 rolka 
Coala, Chalkboard, mat, zielony trwały klej akrylowy clear, PVC, 300g, 180 mikron, 1000mm x 25m, 
karton 1 rolka 

MACtac, MACal, Glass Decor 700, satyna PVC, 798.01 szron, 0.080mm 1520mm x 50m , trwały 
karton 1 rolka.

MACtac, MACal, Glass Decor 500, mat, PVC,598-03 szron, 75mikron, 1230mm x 50m,Średnica gilzy: 
76mm,solwentowy klej ak

Transparentna folia PCW grubości 80 mikronów o trwałości do 3 lat. Pozwala na uzyskanie efektów witrażowych w dekoracji szkła lub też zmianę odcieni kolorów innych folii (np. 
odblaskowych). Łączenie kolorów daje możliwość uzyskania z 10 produkowanych gam kilkudziesięciu kolorów pochodnych, przejść tonalnych, itp. Do aplikacji polecamy użycie wody 

destylowanej.
MACtac, MACal, 8400 Pro, transparentny,PVC, 8437.03 średni niebieski, 0.080mm, 1230mm x 25 
m, trwały, krt. 1 rolka.

MAClite 4700 to folia odblaskowa (Commercial Grade) wzmacniająca efekty wizualne w ciemności oraz w nocy. Folia zawiera warstwę mikroskopijnych cząsteczek szkła bardzo wysokiej 
optycznej jakości, wbudowanych w kolorową folię. Metalizowany podkład pozwala na lustrzane odbicie. Do zastosowań na płaskie podłoża. Trwałość: 4-5 lat, grubość 115 mikronów.

MACtac, MAClite, 4700, odblaskowy, PVC, 4709.00 żółta, 0.115mm, 1220mm x 45.70m, trwały, krt. 
1 rolka.

MACtac, MAClite, 4700, odblaskowy, PVC, 4729.00 biały odblaskowy, 0.115mm, 1220mm x 
45.70m, trwały, krt. 1 rolka.

MACtac, MAClite, 4700, odblaskowy, PVC, 4739.00 niebieska, 0.115mm, 1220mm x 45.70m, 
trwały, krt. 1 rolka.

MACtac, MAClite, 4700, odblaskowy, PVC, 4759.00 czerwona, 0.115mm, 1220mm x 45.70m, 
trwały, krt. 1 rolka.

Folie ploterowe Premium (80)
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o Ceny netto.
o Opłata za zamówienie poniżej 500zł : 50 zł, poniżej 1000zł : 35zł.
o Do zamówienia doliczana będzie opłata dystrybucyjna  w wysokości 1% jego wartości.
o Ceny mogą ulec zmianie. Prosimy o ich potwierdzenie przed zamówieniem.

Strona 35

Folie ploterowe Premium (80)
TUNING FILM

Folie ploterowe Premium (80)TUNING FILM

Folie ploterowe Premium (80)TUNING FILMWysokiej jakości tuningowe folie polimerowe PCW, do aplikacji na pojazdy, łodzie, meble. Folia wyposażona w trwały, repozycjonowalny klej, skutecznie chroni lakier pojazdu. Jednocześnie specjalna formuła kleju, umożliwia po eksploatacji, skuteczne usunięcie folii bez pozostawienia osadu klejowego.489654 MACtac,Tuning Films 788-00 , klej repozycjonowalny BF, czarny mat, 85mikron 1520mm x 25m. 1 M2 12,19 EUR 52,89 PLN

Folie ploterowe Premium (80)TUNING FILMWysokiej jakości tuningowe folie polimerowe PCW, do aplikacji na pojazdy, łodzie, meble. Folia wyposażona w trwały, repozycjonowalny klej, skutecznie chroni lakier pojazdu. Jednocześnie specjalna formuła kleju, umożliwia po eksploatacji, skuteczne usunięcie folii bez pozostawienia osadu klejowego.484109 1 M2 13,08 EUR 56,78 PLN

Folie ploterowe Premium (80)TUNING FILMWysokiej jakości tuningowe folie polimerowe PCW, do aplikacji na pojazdy, łodzie, meble. Folia wyposażona w trwały, repozycjonowalny klej, skutecznie chroni lakier pojazdu. Jednocześnie specjalna formuła kleju, umożliwia po eksploatacji, skuteczne usunięcie folii bez pozostawienia osadu klejowego.484110 1 M2 13,08 EUR 56,78 PLN

Folie ploterowe Premium (80)TUNING FILMWysokiej jakości tuningowe folie polimerowe PCW, do aplikacji na pojazdy, łodzie, meble. Folia wyposażona w trwały, repozycjonowalny klej, skutecznie chroni lakier pojazdu. Jednocześnie specjalna formuła kleju, umożliwia po eksploatacji, skuteczne usunięcie folii bez pozostawienia osadu klejowego.446897 1 M2 29,51 EUR 128,07 PLN

Folie ploterowe Premium 3M (96)
FOLIE KRYJĄCE

Folie ploterowe Premium 3M (96)FOLIE KRYJĄCE3M™ Scotchcal™ 100

Folie ploterowe Premium 3M (96)FOLIE KRYJĄCE3M™ Scotchcal™ 100

Folie ploterowe Premium 3M (96)FOLIE KRYJĄCE3M™ Scotchcal™ 100
Scotchcal 100 - biały,czarny

Folie ploterowe Premium 3M (96)FOLIE KRYJĄCE3M™ Scotchcal™ 100Scotchcal 100 - biały,czarnyNajwyższej jakości folia wylewana PCW. Jest wybitnie elastyczna, błyszcząca   Występuje w 170 kolorach podstawowychi wielu innych, używanych przez największe korporacje światowe. Jest to najszersza paleta kolorystyczna na rynku. Klej permanentny, przezroczysty. Przeznaczenie: oznakowania i reklamy na nośnikach stałych i pojazdach, na podłożach płaskich z przetłoczeniami i nitami. Możliwość gwarancji MCS od 3 do 10 lat w zależności od koloru.388453 3M Scotchcal, 100, wylewany, błysk, PVC, 100-10 biały, 1220mm x 50 m, trwały, krt. 1 rolka. 1 M2 17,13 EUR 74,36 PLN

Folie ploterowe Premium 3M (96)FOLIE KRYJĄCE3M™ Scotchcal™ 100Scotchcal 100 - biały,czarnyNajwyższej jakości folia wylewana PCW. Jest wybitnie elastyczna, błyszcząca   Występuje w 170 kolorach podstawowychi wielu innych, używanych przez największe korporacje światowe. Jest to najszersza paleta kolorystyczna na rynku. Klej permanentny, przezroczysty. Przeznaczenie: oznakowania i reklamy na nośnikach stałych i pojazdach, na podłożach płaskich z przetłoczeniami i nitami. Możliwość gwarancji MCS od 3 do 10 lat w zależności od koloru.388450 3M Scotchcal, 100, wylewany, błysk, PVC, 100-12 czarny, 1220mm x 50 m, trwały, krt. 1 rolka. 1 M2 17,13 EUR 74,36 PLN

Folie ploterowe Premium 3M (96)FOLIE KRYJĄCE3M™ Scotchcal™ 100Scotchcal 100 - biały,czarnyNajwyższej jakości folia wylewana PCW. Jest wybitnie elastyczna, błyszcząca   Występuje w 170 kolorach podstawowychi wielu innych, używanych przez największe korporacje światowe. Jest to najszersza paleta kolorystyczna na rynku. Klej permanentny, przezroczysty. Przeznaczenie: oznakowania i reklamy na nośnikach stałych i pojazdach, na podłożach płaskich z przetłoczeniami i nitami. Możliwość gwarancji MCS od 3 do 10 lat w zależności od koloru.388674 1 M2 17,13 EUR 74,36 PLN

Folie ploterowe Premium 3M (96)FOLIE KRYJĄCE3M™ Scotchcal™ 100
Scotchcal 100 - kolory

Folie ploterowe Premium 3M (96)FOLIE KRYJĄCE3M™ Scotchcal™ 100Scotchcal 100 - koloryNajwyższej jakości folia wylewana PCW. Jest wybitnie elastyczna, błyszcząca   Występuje w 170 kolorach podstawowychi wielu innych, używanych przez największe korporacje światowe. Jest to najszersza paleta kolorystyczna na rynku. Klej permanentny, przezroczysty. Przeznaczenie: oznakowania i reklamy na nośnikach stałych i pojazdach, na podłożach płaskich z przetłoczeniami i nitami. Możliwość gwarancji MCS od 3 do 10 lat w zależności od koloru.365344 3M Scotchcal, 100, wylewany, błysk, PVC, 100-25 żółty, 1220mm x 22.85m, trwały, krt. 1 rolka. 1 M2 19,86 EUR 86,19 PLN

Folie ploterowe Premium 3M (96)FOLIE KRYJĄCE3M™ Scotchcal™ 1003M™ Scotchcal™ 80

Folie ploterowe Premium 3M (96)FOLIE KRYJĄCE3M™ Scotchcal™ 1003M™ Scotchcal™ 80Najwyższej jakości folia wylewana PCW. Jest wybitnie elastyczna, błyszcząca   Występuje w 170 kolorach podstawowychi wielu innych, używanych przez największe korporacje światowe. Jest to najszersza paleta kolorystyczna na rynku. Klej permanentny, przezroczysty. Przeznaczenie: oznakowania i reklamy na nośnikach stałych i pojazdach, na podłożach płaskich z przetłoczeniami i nitami. Możliwość gwarancji MCS od 3 do 10 lat w zależności od koloru.455049 1 M2 10,02 EUR 43,50 PLN

Folie ploterowe Premium 3M (96)FOLIE KRYJĄCE3M™ Scotchcal™ 1003M™ Scotchcal™ 80Najwyższej jakości folia wylewana PCW. Jest wybitnie elastyczna, błyszcząca   Występuje w 170 kolorach podstawowychi wielu innych, używanych przez największe korporacje światowe. Jest to najszersza paleta kolorystyczna na rynku. Klej permanentny, przezroczysty. Przeznaczenie: oznakowania i reklamy na nośnikach stałych i pojazdach, na podłożach płaskich z przetłoczeniami i nitami. Możliwość gwarancji MCS od 3 do 10 lat w zależności od koloru.452083 1 M2 10,02 EUR 43,50 PLN

Folie ploterowe Premium 3M (96)FOLIE KRYJĄCE3M™ Scotchcal™ 1003M™ Scotchcal™ 80Najwyższej jakości folia wylewana PCW. Jest wybitnie elastyczna, błyszcząca   Występuje w 170 kolorach podstawowychi wielu innych, używanych przez największe korporacje światowe. Jest to najszersza paleta kolorystyczna na rynku. Klej permanentny, przezroczysty. Przeznaczenie: oznakowania i reklamy na nośnikach stałych i pojazdach, na podłożach płaskich z przetłoczeniami i nitami. Możliwość gwarancji MCS od 3 do 10 lat w zależności od koloru.455090 1 M2 10,02 EUR 43,50 PLN

Folie ploterowe Premium 3M (96)FOLIE KRYJĄCE3M™ Scotchcal™ 100
Scotchprint TM  1080 

Folie ploterowe Premium 3M (96)FOLIE KRYJĄCE3M™ Scotchcal™ 100Scotchprint TM  1080 

Folie ploterowe Premium 3M (96)FOLIE KRYJĄCE3M™ Scotchcal™ 100Scotchprint TM  1080 Najwyższej jakości folia wylewana PCW. Jest wybitnie elastyczna, błyszcząca   Występuje w 170 kolorach podstawowychi wielu innych, używanych przez największe korporacje światowe. Jest to najszersza paleta kolorystyczna na rynku. Klej permanentny, przezroczysty. Przeznaczenie: oznakowania i reklamy na nośnikach stałych i pojazdach, na podłożach płaskich z przetłoczeniami i nitami. Możliwość gwarancji MCS od 3 do 10 lat w zależności od koloru.481845 1 M2 16,06 EUR 69,72 PLN

Folie ploterowe Premium 3M (96)FOLIE KRYJĄCE3M™ Scotchcal™ 100Scotchprint TM  1080 Najwyższej jakości folia wylewana PCW. Jest wybitnie elastyczna, błyszcząca   Występuje w 170 kolorach podstawowychi wielu innych, używanych przez największe korporacje światowe. Jest to najszersza paleta kolorystyczna na rynku. Klej permanentny, przezroczysty. Przeznaczenie: oznakowania i reklamy na nośnikach stałych i pojazdach, na podłożach płaskich z przetłoczeniami i nitami. Możliwość gwarancji MCS od 3 do 10 lat w zależności od koloru.481848 1 M2 18,47 EUR 80,18 PLN

Folie ploterowe Premium 3M (96)FOLIE KRYJĄCE3M™ Scotchcal™ 100Scotchprint TM  1080 Najwyższej jakości folia wylewana PCW. Jest wybitnie elastyczna, błyszcząca   Występuje w 170 kolorach podstawowychi wielu innych, używanych przez największe korporacje światowe. Jest to najszersza paleta kolorystyczna na rynku. Klej permanentny, przezroczysty. Przeznaczenie: oznakowania i reklamy na nośnikach stałych i pojazdach, na podłożach płaskich z przetłoczeniami i nitami. Możliwość gwarancji MCS od 3 do 10 lat w zależności od koloru.468594 1 M2 13,65 EUR 59,26 PLN

Folie ploterowe Premium 3M (96)FOLIE KRYJĄCE3M™ Scotchcal™ 100Scotchprint TM  1080 Najwyższej jakości folia wylewana PCW. Jest wybitnie elastyczna, błyszcząca   Występuje w 170 kolorach podstawowychi wielu innych, używanych przez największe korporacje światowe. Jest to najszersza paleta kolorystyczna na rynku. Klej permanentny, przezroczysty. Przeznaczenie: oznakowania i reklamy na nośnikach stałych i pojazdach, na podłożach płaskich z przetłoczeniami i nitami. Możliwość gwarancji MCS od 3 do 10 lat w zależności od koloru.481849 1 M2 18,47 EUR 80,18 PLN

Folie ploterowe Premium 3M (96)FOLIE KRYJĄCE3M™ Scotchcal™ 100Scotchprint TM  1080 Najwyższej jakości folia wylewana PCW. Jest wybitnie elastyczna, błyszcząca   Występuje w 170 kolorach podstawowychi wielu innych, używanych przez największe korporacje światowe. Jest to najszersza paleta kolorystyczna na rynku. Klej permanentny, przezroczysty. Przeznaczenie: oznakowania i reklamy na nośnikach stałych i pojazdach, na podłożach płaskich z przetłoczeniami i nitami. Możliwość gwarancji MCS od 3 do 10 lat w zależności od koloru.494780 1 M2 18,52 EUR 80,39 PLN

Folie ploterowe Premium 3M (96)FOLIE KRYJĄCE3M™ Scotchcal™ 100Scotchprint TM  1080 Najwyższej jakości folia wylewana PCW. Jest wybitnie elastyczna, błyszcząca   Występuje w 170 kolorach podstawowychi wielu innych, używanych przez największe korporacje światowe. Jest to najszersza paleta kolorystyczna na rynku. Klej permanentny, przezroczysty. Przeznaczenie: oznakowania i reklamy na nośnikach stałych i pojazdach, na podłożach płaskich z przetłoczeniami i nitami. Możliwość gwarancji MCS od 3 do 10 lat w zależności od koloru.481846 1 M2 18,84 EUR 81,78 PLN

Folie ploterowe Premium 3M (96)FOLIE KRYJĄCE3M™ Scotchcal™ 100Scotchprint TM  1080 Najwyższej jakości folia wylewana PCW. Jest wybitnie elastyczna, błyszcząca   Występuje w 170 kolorach podstawowychi wielu innych, używanych przez największe korporacje światowe. Jest to najszersza paleta kolorystyczna na rynku. Klej permanentny, przezroczysty. Przeznaczenie: oznakowania i reklamy na nośnikach stałych i pojazdach, na podłożach płaskich z przetłoczeniami i nitami. Możliwość gwarancji MCS od 3 do 10 lat w zależności od koloru.494779 1 M2 19,33 EUR 83,88 PLN

Folie ploterowe Premium 3M (96)FOLIE KRYJĄCE3M™ Scotchcal™ 100Scotchprint TM  1080 Najwyższej jakości folia wylewana PCW. Jest wybitnie elastyczna, błyszcząca   Występuje w 170 kolorach podstawowychi wielu innych, używanych przez największe korporacje światowe. Jest to najszersza paleta kolorystyczna na rynku. Klej permanentny, przezroczysty. Przeznaczenie: oznakowania i reklamy na nośnikach stałych i pojazdach, na podłożach płaskich z przetłoczeniami i nitami. Możliwość gwarancji MCS od 3 do 10 lat w zależności od koloru.481847 1 M2 29,03 EUR 125,98 PLN

Folie ploterowe Premium 3M (96)FOLIE KRYJĄCE3M™ Scotchcal™ 100Scotchprint TM  1080 Najwyższej jakości folia wylewana PCW. Jest wybitnie elastyczna, błyszcząca   Występuje w 170 kolorach podstawowychi wielu innych, używanych przez największe korporacje światowe. Jest to najszersza paleta kolorystyczna na rynku. Klej permanentny, przezroczysty. Przeznaczenie: oznakowania i reklamy na nośnikach stałych i pojazdach, na podłożach płaskich z przetłoczeniami i nitami. Możliwość gwarancji MCS od 3 do 10 lat w zależności od koloru.416269 1 M2 34,15 EUR 148,23 PLN

Folie ploterowe Premium 3M (96)
FOLIE TRANSCLUCENTNE / TRANSPARENTNE

Folie ploterowe Premium 3M (96)FOLIE TRANSCLUCENTNE / TRANSPARENTNE
3M™ Dichroic DF-PA

Folie ploterowe Premium 3M (96)FOLIE TRANSCLUCENTNE / TRANSPARENTNE3M™ Dichroic DF-PA519095 3M, Dichroic DF-PA, poliester, Chill, 1220mm x 3m, akrylowy,karton 1 rolka 1 M2 91,77 EUR 398,28 PLN

Folie ploterowe Premium 3M (96)FOLIE TRANSCLUCENTNE / TRANSPARENTNE3M™ Dichroic DF-PA519096 3M, Dichroic DF-PA, poliester, Chill, 1220mm x 30m, akrylowy,karton 1 rolka 1 M2 74,61 EUR 323,80 PLN

Folie ploterowe Premium 3M (96)FOLIE TRANSCLUCENTNE / TRANSPARENTNE3M™ Dichroic DF-PA519097 3M, Dichroic DF-PA, poliester, Blaze, 1220mm x 3m, akrylowy,karton 1 rolka 1 M2 91,77 EUR 398,28 PLN

Folie ploterowe Premium 3M (96)FOLIE TRANSCLUCENTNE / TRANSPARENTNE3M™ Dichroic DF-PA519098 3M, Dichroic DF-PA, poliester, Blaze, 1220mm x 30m, akrylowy,karton 1 rolka 1 M2 74,61 EUR 323,80 PLN

Folie ploterowe Premium 3M (96)FOLIE TRANSCLUCENTNE / TRANSPARENTNE
3M™ Envision 3730 wylewane kolorowe translucentne folie do podświetleń

Folie ploterowe Premium 3M (96)FOLIE TRANSCLUCENTNE / TRANSPARENTNE3M™ Envision 3730 wylewane kolorowe translucentne folie do podświetleń518937 3M, Envision 3730, PVC, 3730-20L biały, 1220mm x 45.72 m, trwały klej akrylowy, karton 1 rolka 1 M2 21,03 EUR 91,25 PLN

Folie ploterowe Premium 3M (96)FOLIE TRANSCLUCENTNE / TRANSPARENTNE3M™ Envision 3730 wylewane kolorowe translucentne folie do podświetleń518938 3M, Envision 3730, PVC, 3730-015L żółty, 1220mm x 45.72 m, trwały klej akrylowy, karton 1 rolka 1 M2 21,03 EUR 91,25 PLN

Folie ploterowe Premium 3M (96)FOLIE TRANSCLUCENTNE / TRANSPARENTNE3M™ Envision 3730 wylewane kolorowe translucentne folie do podświetleń518941 1 M2 21,03 EUR 91,25 PLN

Folie ploterowe Premium 3M (96)FOLIE TRANSCLUCENTNE / TRANSPARENTNE3M™ Envision 3730 wylewane kolorowe translucentne folie do podświetleń518942 1 M2 21,03 EUR 91,25 PLN

Folie ploterowe Premium 3M (96)FOLIE TRANSCLUCENTNE / TRANSPARENTNE3M™ Envision 3730 wylewane kolorowe translucentne folie do podświetleń518944 1 M2 21,03 EUR 91,25 PLN

Folie ploterowe Premium 3M (96)FOLIE TRANSCLUCENTNE / TRANSPARENTNE3M™ Envision 3730 wylewane kolorowe translucentne folie do podświetleń518945 1 M2 21,03 EUR 91,25 PLN

Folie ploterowe Premium 3M (96)FOLIE TRANSCLUCENTNE / TRANSPARENTNE3M™ Envision 3730 wylewane kolorowe translucentne folie do podświetleń518948 3M, Envision 3730, PVC, 3730-26L zielony, 1220mm x 45.72 m, trwały klej akrylowy, karton 1 rolka 1 M2 21,03 EUR 91,25 PLN

Folie ploterowe Premium 3M (96)FOLIE TRANSCLUCENTNE / TRANSPARENTNE3M™ Envision 3730 wylewane kolorowe translucentne folie do podświetleń518952 1 M2 21,03 EUR 91,25 PLN

Folie ploterowe Premium 3M (96)FOLIE TRANSCLUCENTNE / TRANSPARENTNE3M™ Envision 3730 wylewane kolorowe translucentne folie do podświetleń518953 1 M2 21,03 EUR 91,25 PLN

Wysokiej jakości tuningowe folie polimerowe PCW, do aplikacji na pojazdy, łodzie, meble. Folia wyposażona w trwały, repozycjonowalny klej, skutecznie chroni lakier pojazdu. 
Jednocześnie specjalna formuła kleju, umożliwia po eksploatacji, skuteczne usunięcie folii bez pozostawienia osadu klejowego.

Tuning Film 768-00 BF, folia PCW polimerowa, grubość 85 mikronów, kolor: srebrny matt, klej 
peramanentny, przezroczysty kanalikowy BF, 1,52x25mb

Tuning Film 788-01 BF, folia PCW polimerowa, grubość 85 mikronów, kolor: węgiel drzewny matt, klej 
peramanentny, przezroczysty kanalikowy BF, 1,52x25mb

Tuning Film Carbon Black BF, folia PCW polimerowa fakturowana carbonowa, grubość 175 mikronów, 
kolor: czarny, klej peramanentny, przezroczysty, kanalikowy BF, 1,52x25mb

Folie ploterowe Premium 3M (96)

Najwyższej jakości folia wylewana PCW. Jest wybitnie elastyczna, błyszcząca   Występuje w 170 kolorach podstawowychi wielu innych, używanych przez największe korporacje 
światowe. Jest to najszersza paleta kolorystyczna na rynku. Klej permanentny, przezroczysty. Przeznaczenie: oznakowania i reklamy na nośnikach stałych i pojazdach, na podłożach 

płaskich z przetłoczeniami i nitami. Możliwość gwarancji MCS od 3 do 10 lat w zależności od koloru.

3M Scotchcal, 100, wylewany, mat, PVC 100-22 czarny, 0.085mm 1220mm x 50m , trwały karton 1 
rolka.

Scotchal 80-20, folia PCW, wylewana, grubość 50 mic., kolor biały matt, klej permanentny, 
przezroczysty, solventowy, 1, 22x50mb

Scotchal 80-12, folia PCW, wylewana, grubość 50 mic., kolor czarny błysk, klej permanentny, 
przezroczysty, solventowy, 1, 22x50mb

Scotchal 80-449, folia PCW, wylewana, grubość 50 mic., kolor limonka błysk, klej permanentny, 
przezroczysty, solventowy, 1, 22x50mb

Najwyższej jakości folia wylewana PCW. Jest wybitnie elastyczna, błyszcząca   Występuje w 170 kolorach podstawowychi wielu innych, używanych przez największe korporacje 
światowe. Jest to najszersza paleta kolorystyczna na rynku. Klej permanentny, przezroczysty. Przeznaczenie: oznakowania i reklamy na nośnikach stałych i pojazdach, na podłożach 

płaskich z przetłoczeniami i nitami. Możliwość gwarancji MCS od 3 do 10 lat w zależności od koloru.
3M Scotchprint 1080-M10 Matte White, 0.110mm, Car Wrap Film, 1524mm x 25m. Klej 
akrylowy,permanentny szary, Controltac TM Comply.

3M Scotchprint 1080-G10 gloss white, 0.110mm, Car Wrap Film, 1524mm x 25m.Klej 
akrylowy,permanentny szary, Controltac TM Comply.

3M Scotchprint 1080-M12 Matte Black, 0.110mm, Car Wrap Film, 1524mm x 25m. Klej 
akrylowy,permanentny szary, Controltac TM Comply.

3M Scotchprint 1080-G12 Gloss Black, 0.110mm,Car Wrap Film, 1524mm x 25m. Klej 
akrylowy,permanentny szary, Controltac TM Comply.

3M Scotchprint 1080-SP10 Satin Pearl White, 0.110mm, Car Wrap Film, 1520mm x 25m. Klej 
akrylowy,permanentny szary, Controltac TM Comply.

3M Scotchprint 1080-M26 Military Green,mat, 0.110mm, Car Wrap Film, 1524mm x 25m. Klej 
akrylowy,permanentny szary, Controltac TM Comply.

3M Scotchprint 1080-M227 Matte Blue Metallic, 0.110mm, Car Wrap Film, 1520mm x 25m. Klej 
akrylowy,permanentny szary, Controltac TM Comply.

3M Scotchprint 1080-CF12 Carbon Fiber Black, 0.110mm, Car Wrap Film, 1524mm x 25m. Klej 
akrylowy,permanentny szary, Controltac TM Comply.

3M DI-NOC CA-421 Carbon Black, Wylewany laminat dekoracyjny, PVC, 0.190mm, 1220mm x 12 mb. 
Klej akrylowy, transparentny, permanentny Comply TM.

3M, Envision 3730, PVC, 3730-44L pomarańczowy, 1220mm x 45.72 m, trwały klej akrylowy, karton 
1 rolka

3M, Envision 3730, PVC, 3730-43L czerwony, 1220mm x 45.72 m, trwały klej akrylowy, karton 1 
rolka

3M, Envision 3730, PVC, 3730-73L czerwony, 1220mm x 45.72 m, trwały klej akrylowy, karton 1 
rolka

3M, Envision 3730, PVC, 3730-33L czerwony, 1220mm x 45.72 m, trwały klej akrylowy, karton 1 
rolka

3M, Envision 3730, PVC, 3730-97L niebieski, 1220mm x 45.72 m, trwały klej akrylowy, karton 1 rolka

3M, Envision 3730, PVC, 3730-157L niebieski, 1220mm x 45.72 m, trwały klej akrylowy, karton 1 
rolka
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o Ceny netto.
o Opłata za zamówienie poniżej 500zł : 50 zł, poniżej 1000zł : 35zł.
o Do zamówienia doliczana będzie opłata dystrybucyjna  w wysokości 1% jego wartości.
o Ceny mogą ulec zmianie. Prosimy o ich potwierdzenie przed zamówieniem.

Strona 36

Folie ploterowe Premium 3M (96)FOLIE TRANSCLUCENTNE / TRANSPARENTNE3M™ Envision 3730 wylewane kolorowe translucentne folie do podświetleń518954 1 M2 21,03 EUR 91,25 PLN

Folie ploterowe Premium 3M (96)FOLIE TRANSCLUCENTNE / TRANSPARENTNE
3M™ Envision 3735 wylewane folie dyfuzyjne

Folie ploterowe Premium 3M (96)FOLIE TRANSCLUCENTNE / TRANSPARENTNE3M™ Envision 3735 wylewane folie dyfuzyjne518957 1 M2 18,16 EUR 78,82 PLN

Folie ploterowe Premium 3M (96)FOLIE TRANSCLUCENTNE / TRANSPARENTNE3M™ Envision 3735 wylewane folie dyfuzyjne518958 1 M2 18,16 EUR 78,82 PLN

Folie ploterowe Premium 3M (96)FOLIE TRANSCLUCENTNE / TRANSPARENTNE3M™ Scotchcal 3630 wylewane kolorowe translucentne  folie do podświetleń

Folie ploterowe Premium 3M (96)FOLIE TRANSCLUCENTNE / TRANSPARENTNE3M™ Scotchcal 3630 wylewane kolorowe translucentne  folie do podświetleń

Folie ploterowe Premium 3M (96)FOLIE TRANSCLUCENTNE / TRANSPARENTNE3M™ Scotchcal 3630 wylewane kolorowe translucentne  folie do podświetleńNajwyższej jakości wylewana folia translucentna. Klej akrylowy, przezroczysty. Odpowiednia do termoformowania. Występuje w 57 podstawowych kolorach, używanych przez największe korporacje światowe. Możliwość uzyskania gwarancji MCS od 5 do 10 lat (w zależności od koloru). Zastosowanie dodatkowego laminatu ochronnego zwiększa możliwość gwarancji MCS o dodatkowe 2 lata. Możliwy zadruk sitodrukowy przy zakupie pełnych rolek.272833 1 M2 21,72 EUR 94,28 PLN

Folie ploterowe Premium 3M (96)FOLIE TRANSCLUCENTNE / TRANSPARENTNE3M™ Scotchcal 3630 wylewane kolorowe translucentne  folie do podświetleńNajwyższej jakości wylewana folia translucentna. Klej akrylowy, przezroczysty. Odpowiednia do termoformowania. Występuje w 57 podstawowych kolorach, używanych przez największe korporacje światowe. Możliwość uzyskania gwarancji MCS od 5 do 10 lat (w zależności od koloru). Zastosowanie dodatkowego laminatu ochronnego zwiększa możliwość gwarancji MCS o dodatkowe 2 lata. Możliwy zadruk sitodrukowy przy zakupie pełnych rolek.272835 1 M2 20,95 EUR 90,90 PLN

Folie ploterowe Premium 3M (96)FOLIE TRANSCLUCENTNE / TRANSPARENTNE3M™ Scotchcal 3630 wylewane kolorowe translucentne  folie do podświetleńNajwyższej jakości wylewana folia translucentna. Klej akrylowy, przezroczysty. Odpowiednia do termoformowania. Występuje w 57 podstawowych kolorach, używanych przez największe korporacje światowe. Możliwość uzyskania gwarancji MCS od 5 do 10 lat (w zależności od koloru). Zastosowanie dodatkowego laminatu ochronnego zwiększa możliwość gwarancji MCS o dodatkowe 2 lata. Możliwy zadruk sitodrukowy przy zakupie pełnych rolek.272838 1 M2 21,18 EUR 91,94 PLN

Folie ploterowe Premium 3M (96)FOLIE TRANSCLUCENTNE / TRANSPARENTNE3M™ Scotchcal 3630 wylewane kolorowe translucentne  folie do podświetleńNajwyższej jakości wylewana folia translucentna. Klej akrylowy, przezroczysty. Odpowiednia do termoformowania. Występuje w 57 podstawowych kolorach, używanych przez największe korporacje światowe. Możliwość uzyskania gwarancji MCS od 5 do 10 lat (w zależności od koloru). Zastosowanie dodatkowego laminatu ochronnego zwiększa możliwość gwarancji MCS o dodatkowe 2 lata. Możliwy zadruk sitodrukowy przy zakupie pełnych rolek.272893 1 M2 23,58 EUR 102,33 PLN

Folie ploterowe Premium 3M (96)FOLIE TRANSCLUCENTNE / TRANSPARENTNE3M™ Scotchcal 3630 wylewane kolorowe translucentne  folie do podświetleńNajwyższej jakości wylewana folia translucentna. Klej akrylowy, przezroczysty. Odpowiednia do termoformowania. Występuje w 57 podstawowych kolorach, używanych przez największe korporacje światowe. Możliwość uzyskania gwarancji MCS od 5 do 10 lat (w zależności od koloru). Zastosowanie dodatkowego laminatu ochronnego zwiększa możliwość gwarancji MCS o dodatkowe 2 lata. Możliwy zadruk sitodrukowy przy zakupie pełnych rolek.272861 1 M2 21,40 EUR 92,86 PLN

Folie ploterowe Premium 3M (96)FOLIE TRANSCLUCENTNE / TRANSPARENTNE3M™ Scotchcal 3630 wylewane kolorowe translucentne  folie do podświetleńNajwyższej jakości wylewana folia translucentna. Klej akrylowy, przezroczysty. Odpowiednia do termoformowania. Występuje w 57 podstawowych kolorach, używanych przez największe korporacje światowe. Możliwość uzyskania gwarancji MCS od 5 do 10 lat (w zależności od koloru). Zastosowanie dodatkowego laminatu ochronnego zwiększa możliwość gwarancji MCS o dodatkowe 2 lata. Możliwy zadruk sitodrukowy przy zakupie pełnych rolek.376892 1 M2 21,95 EUR 95,26 PLN

Folie ploterowe Premium 3M (96)FOLIE TRANSCLUCENTNE / TRANSPARENTNE3M™ Scotchcal 3630 wylewane kolorowe translucentne  folie do podświetleńNajwyższej jakości wylewana folia translucentna. Klej akrylowy, przezroczysty. Odpowiednia do termoformowania. Występuje w 57 podstawowych kolorach, używanych przez największe korporacje światowe. Możliwość uzyskania gwarancji MCS od 5 do 10 lat (w zależności od koloru). Zastosowanie dodatkowego laminatu ochronnego zwiększa możliwość gwarancji MCS o dodatkowe 2 lata. Możliwy zadruk sitodrukowy przy zakupie pełnych rolek.279475 1 M2 23,58 EUR 102,33 PLN

Folie ploterowe Premium 3M (96)FOLIE TRANSCLUCENTNE / TRANSPARENTNE3M™ Scotchcal 3630 wylewane kolorowe translucentne  folie do podświetleńNajwyższej jakości wylewana folia translucentna. Klej akrylowy, przezroczysty. Odpowiednia do termoformowania. Występuje w 57 podstawowych kolorach, używanych przez największe korporacje światowe. Możliwość uzyskania gwarancji MCS od 5 do 10 lat (w zależności od koloru). Zastosowanie dodatkowego laminatu ochronnego zwiększa możliwość gwarancji MCS o dodatkowe 2 lata. Możliwy zadruk sitodrukowy przy zakupie pełnych rolek.272840 1 M2 21,61 EUR 93,80 PLN

Folie ploterowe Premium 3M (96)FOLIE TRANSCLUCENTNE / TRANSPARENTNE3M™ Scotchcal 3630 wylewane kolorowe translucentne  folie do podświetleńNajwyższej jakości wylewana folia translucentna. Klej akrylowy, przezroczysty. Odpowiednia do termoformowania. Występuje w 57 podstawowych kolorach, używanych przez największe korporacje światowe. Możliwość uzyskania gwarancji MCS od 5 do 10 lat (w zależności od koloru). Zastosowanie dodatkowego laminatu ochronnego zwiększa możliwość gwarancji MCS o dodatkowe 2 lata. Możliwy zadruk sitodrukowy przy zakupie pełnych rolek.365413 1 M2 20,60 EUR 89,39 PLN

Folie ploterowe Premium 3M (96)FOLIE TRANSCLUCENTNE / TRANSPARENTNE3M™ Scotchcal 3630 wylewane kolorowe translucentne  folie do podświetleńNajwyższej jakości wylewana folia translucentna. Klej akrylowy, przezroczysty. Odpowiednia do termoformowania. Występuje w 57 podstawowych kolorach, używanych przez największe korporacje światowe. Możliwość uzyskania gwarancji MCS od 5 do 10 lat (w zależności od koloru). Zastosowanie dodatkowego laminatu ochronnego zwiększa możliwość gwarancji MCS o dodatkowe 2 lata. Możliwy zadruk sitodrukowy przy zakupie pełnych rolek.365369 1 M2 20,95 EUR 90,90 PLN

Folie ploterowe Premium 3M (96)FOLIE TRANSCLUCENTNE / TRANSPARENTNE3M™ Scotchca 3635 wylewane folie dyfuzyjne 

Folie ploterowe Premium 3M (96)FOLIE TRANSCLUCENTNE / TRANSPARENTNE3M™ Scotchca 3635 wylewane folie dyfuzyjne 

Folie ploterowe Premium 3M (96)FOLIE TRANSCLUCENTNE / TRANSPARENTNE3M™ Scotchca 3635 wylewane folie dyfuzyjne Najwyższej klasy specjalne folie używane przy produkcji reklam podświetlanych. Folia 20, 22 - blokuje światło; 91 Day&Night - umożliwia uzyskanie efektu ciemnej grafiki bez podświetlania i białej lub kolorowej po podświetleniu; dyfuzyjna 30, 70 - przepuszczają odpowiednio 30% i 60% światła. 100 LEF - do rozpraszania i wzmacniania światła wewnątrz kasetonu. Możliwy zadruk sitodrukowy przy zakupie pełnych rolek.272837 3M Scotchcal, 3635, PVC, 3635-30 biały, 1220mm x 45.70m, trwały, krt. 1 rolka. 1 M2 14,30 EUR 62,05 PLN

Folie ploterowe Premium 3M (96)FOLIE TRANSCLUCENTNE / TRANSPARENTNE3M™ Scotchca 3635 wylewane folie dyfuzyjne Najwyższej klasy specjalne folie używane przy produkcji reklam podświetlanych. Folia 20, 22 - blokuje światło; 91 Day&Night - umożliwia uzyskanie efektu ciemnej grafiki bez podświetlania i białej lub kolorowej po podświetleniu; dyfuzyjna 30, 70 - przepuszczają odpowiednio 30% i 60% światła. 100 LEF - do rozpraszania i wzmacniania światła wewnątrz kasetonu. Możliwy zadruk sitodrukowy przy zakupie pełnych rolek.272852 3M Scotchcal, 3635, PVC, 3635-70 biały, 1220mm x 45.70m, trwały, krt. 1 rolka. 1 M2 15,09 EUR 65,50 PLN

Folie ploterowe Premium 3M (96)FOLIE TRANSCLUCENTNE / TRANSPARENTNE3M™ Scotchca 3635 wylewane folie dyfuzyjne Najwyższej klasy specjalne folie używane przy produkcji reklam podświetlanych. Folia 20, 22 - blokuje światło; 91 Day&Night - umożliwia uzyskanie efektu ciemnej grafiki bez podświetlania i białej lub kolorowej po podświetleniu; dyfuzyjna 30, 70 - przepuszczają odpowiednio 30% i 60% światła. 100 LEF - do rozpraszania i wzmacniania światła wewnątrz kasetonu. Możliwy zadruk sitodrukowy przy zakupie pełnych rolek.272830 3M Scotchcal, 3635, PVC, 3635-20 biały, 1220mm x 45.70m, trwały, krt. 1 rolka. 1 M2 15,50 EUR 67,29 PLN

Folie ploterowe Premium 3M (96)FOLIE TRANSCLUCENTNE / TRANSPARENTNE3M™ Scotchca 3635 wylewane folie dyfuzyjne Najwyższej klasy specjalne folie używane przy produkcji reklam podświetlanych. Folia 20, 22 - blokuje światło; 91 Day&Night - umożliwia uzyskanie efektu ciemnej grafiki bez podświetlania i białej lub kolorowej po podświetleniu; dyfuzyjna 30, 70 - przepuszczają odpowiednio 30% i 60% światła. 100 LEF - do rozpraszania i wzmacniania światła wewnątrz kasetonu. Możliwy zadruk sitodrukowy przy zakupie pełnych rolek.272831 3M Scotchcal, 3635, PVC, 3635-22 czarny, 1220mm x 45.70m, trwały, krt. 1 rolka. 1 M2 15,90 EUR 69,01 PLN

Folie ploterowe Premium 3M (96)FOLIE TRANSCLUCENTNE / TRANSPARENTNE3M™ Scotchca 3635 wylewane folie dyfuzyjne Najwyższej klasy specjalne folie używane przy produkcji reklam podświetlanych. Folia 20, 22 - blokuje światło; 91 Day&Night - umożliwia uzyskanie efektu ciemnej grafiki bez podświetlania i białej lub kolorowej po podświetleniu; dyfuzyjna 30, 70 - przepuszczają odpowiednio 30% i 60% światła. 100 LEF - do rozpraszania i wzmacniania światła wewnątrz kasetonu. Możliwy zadruk sitodrukowy przy zakupie pełnych rolek.366005 3M Scotchcal, 3635, PVC, 3635-100 LEF, 1220mm x 45.70m, trwały, krt. 1 rolka. 1 M2 18,13 EUR 78,70 PLN

Folie ploterowe Premium 3M (96)FOLIE TRANSCLUCENTNE / TRANSPARENTNE3M™ Scotchca 3635 wylewane folie dyfuzyjne Najwyższej klasy specjalne folie używane przy produkcji reklam podświetlanych. Folia 20, 22 - blokuje światło; 91 Day&Night - umożliwia uzyskanie efektu ciemnej grafiki bez podświetlania i białej lub kolorowej po podświetleniu; dyfuzyjna 30, 70 - przepuszczają odpowiednio 30% i 60% światła. 100 LEF - do rozpraszania i wzmacniania światła wewnątrz kasetonu. Możliwy zadruk sitodrukowy przy zakupie pełnych rolek.529276 1 M2 24,17 EUR 104,92 PLN

Folie ploterowe Premium 3M (96)FOLIE TRANSCLUCENTNE / TRANSPARENTNE3M™ Scotchca 3635 wylewane folie dyfuzyjne Najwyższej klasy specjalne folie używane przy produkcji reklam podświetlanych. Folia 20, 22 - blokuje światło; 91 Day&Night - umożliwia uzyskanie efektu ciemnej grafiki bez podświetlania i białej lub kolorowej po podświetleniu; dyfuzyjna 30, 70 - przepuszczają odpowiednio 30% i 60% światła. 100 LEF - do rozpraszania i wzmacniania światła wewnątrz kasetonu. Możliwy zadruk sitodrukowy przy zakupie pełnych rolek.286850 3M Scotchcal, 3635, PVC, 3635-91 szary dym, 1220mm x 45.70m, trwały, krt. 1 rolka. 1 M2 22,41 EUR 97,24 PLN

Folie ploterowe Premium 3M (96)FOLIE TRANSCLUCENTNE / TRANSPARENTNE3M™ Scotchca 3635 wylewane folie dyfuzyjne Najwyższej klasy specjalne folie używane przy produkcji reklam podświetlanych. Folia 20, 22 - blokuje światło; 91 Day&Night - umożliwia uzyskanie efektu ciemnej grafiki bez podświetlania i białej lub kolorowej po podświetleniu; dyfuzyjna 30, 70 - przepuszczają odpowiednio 30% i 60% światła. 100 LEF - do rozpraszania i wzmacniania światła wewnątrz kasetonu. Możliwy zadruk sitodrukowy przy zakupie pełnych rolek.301665 3M Scotchcal, 3635-210 Dual Color, PVC 3635-210 biały 1220mm x 45.7m, karton 1 rolk 1 M2 48,31 EUR 209,65 PLN

Folie ploterowe Premium 3M (96)FOLIE TRANSCLUCENTNE / TRANSPARENTNE3M™ Scotchca 3635 wylewane folie dyfuzyjne Najwyższej klasy specjalne folie używane przy produkcji reklam podświetlanych. Folia 20, 22 - blokuje światło; 91 Day&Night - umożliwia uzyskanie efektu ciemnej grafiki bez podświetlania i białej lub kolorowej po podświetleniu; dyfuzyjna 30, 70 - przepuszczają odpowiednio 30% i 60% światła. 100 LEF - do rozpraszania i wzmacniania światła wewnątrz kasetonu. Możliwy zadruk sitodrukowy przy zakupie pełnych rolek.301666 1 M2 48,90 EUR 212,22 PLN

Folie ploterowe Premium 3M (96)FOLIE TRANSCLUCENTNE / TRANSPARENTNE
3M Scotchcal 7755-520  folia lustrzana do podświetleń

Folie ploterowe Premium 3M (96)FOLIE TRANSCLUCENTNE / TRANSPARENTNE3M Scotchcal 7755-520  folia lustrzana do podświetleń

Folie ploterowe Premium 3M (96)FOLIE TRANSCLUCENTNE / TRANSPARENTNE3M Scotchcal 7755-520  folia lustrzana do podświetleń300441 1 M2 56,22 EUR 244,01 PLN

Folie ploterowe Premium 3M (96)
FOLIE FLUORESCENCYJE / ODBLASKOWE

Folie ploterowe Premium 3M (96)FOLIE FLUORESCENCYJE / ODBLASKOWEScotchlite 680 & Scotchcal 3480

Folie ploterowe Premium 3M (96)FOLIE FLUORESCENCYJE / ODBLASKOWEScotchlite 680 & Scotchcal 3480

Folie ploterowe Premium 3M (96)FOLIE FLUORESCENCYJE / ODBLASKOWEScotchlite 680 & Scotchcal 3480Wylewane folie odblaskowe PCW. Klej akrylowy typu Comply. Spełnia wymagania Regulaminu ONZ EKG 104 w klasie D/E. Oznakowana symbolem homologacji E. Przeznaczenie: odblaskowe grafiki reklamowe wycinane ploterem. Do aplikowania na powierzchnie płaskie, nitowane i z lekkimi przetłoczeniami. Możliwy zadruk techniką sitodruku przy zakupie pełnych rolek. Folia 680 CR-10E odpowiednia również do druku solwentowego. Możliwość uzyskania gwarancji od 5 do 8 lat (w zależności od koloru). Repozycjonowalny klej typu Controltac i kanalikowy typu Complay, grubość folii wraz z klejem 180 – 200 mikronów.365987 1 M2 171,00 PLN 171,00 PLN

Folie specjalne (81)
MACbond, MACmount

Folie specjalne (81)MACbond, MACmount
MACbond – cienka taśma poliestrowa

Folie specjalne (81)MACbond, MACmountMACbond – cienka taśma poliestrowa
Taśma dwustronnie klejąca do ciężkich elementów, polipropylenowa, bezbarwna, grubość 20 mikr. Klej kauczukowy na bazie rozpuszczalników.

Folie specjalne (81)MACbond, MACmountMACbond – cienka taśma poliestrowaTaśma dwustronnie klejąca do ciężkich elementów, polipropylenowa, bezbarwna, grubość 20 mikr. Klej kauczukowy na bazie rozpuszczalników.387449 1 RL 11,56 EUR 50,16 PLN

Folie specjalne (81)MACbond, MACmountMACbond – cienka taśma poliestrowaTaśma dwustronnie klejąca do ciężkich elementów, polipropylenowa, bezbarwna, grubość 20 mikr. Klej kauczukowy na bazie rozpuszczalników.387507 1 RL 9,61 EUR 41,70 PLN

Folie specjalne (81)MACbond, MACmount
MACmount – taśma piankowa PE

Folie specjalne (81)MACbond, MACmountMACmount – taśma piankowa PE

Folie specjalne (81)MACbond, MACmountMACmount – taśma piankowa PETaśma dwustronna piankowa, polietylenowa o grubości 0,8 mm, do ogólnych zastosowań. Wypełnia nierówności i rozkłada naprężenia. Może pełnić również funkcje uszczelniające. Taśma powleczona klejem kauczukowym.387919 1 RL 12,89 EUR 55,95 PLN

Folie specjalne (81)
MACmask, MACtransfer

Folie specjalne (81)MACmask, MACtransfer
MACmask – folie szablonowe

Folie specjalne (81)MACmask, MACtransferMACmask – folie szablonowe

Folie specjalne (81)MACmask, MACtransferMACmask – folie szablonoweWysokiej jakości folia szablonowa, transparentna, szara. Znakomicie przylega do podłoża podczas malowania, nie pozostawia osadu klejowego. Półprzezroczystość materiału pozwala na dokładne pasowanie szablonów przy pracach wielokolorowych. Przeznaczona do wykonywania grafik na nośnikach elastycznych: bannerach, plandekach samochodowych, markizach, namiotach.356862 MACtac, MACmask, 84.817, mat, PVC, szary,0.080mm, 1524mm x 50 m, usuwalny, krt. 1 rolka. 1 M2 2,11 EUR 9,14 PLN

Folie specjalne (81)MACmask, MACtransferMACmask – folie szablonoweWysokiej jakości folia szablonowa, transparentna, szara. Znakomicie przylega do podłoża podczas malowania, nie pozostawia osadu klejowego. Półprzezroczystość materiału pozwala na dokładne pasowanie szablonów przy pracach wielokolorowych. Przeznaczona do wykonywania grafik na nośnikach elastycznych: bannerach, plandekach samochodowych, markizach, namiotach.310047 MACtac, MACmask, 84.817, satyna, PVC,szary, 0.080mm, 1000mm x 50 m, półtrwały, krt. 1 rolka. 1 M2 2,11 EUR 9,14 PLN

3M, Envision 3730, PVC, 3730-36L niebieski, 1220mm x 45.72 m, trwały klej akrylowy, karton 1 rolka

3M, Envision 3735, PVC, 3735-50 diffuser film, 1220mm x 45.72 m, trwały klej akrylowy, karton 1 
rolka

3M, Envision 3735, PVC, 3735-60 diffuser film, 1220mm x 45.72 m, trwały klej akrylowy, karton 1 
rolka

Najwyższej jakości wylewana folia translucentna. Klej akrylowy, przezroczysty. Odpowiednia do termoformowania. Występuje w 57 podstawowych kolorach, używanych przez 
największe korporacje światowe. Możliwość uzyskania gwarancji MCS od 5 do 10 lat (w zależności od koloru). Zastosowanie dodatkowego laminatu ochronnego zwiększa możliwość 

gwarancji MCS o dodatkowe 2 lata. Możliwy zadruk sitodrukowy przy zakupie pełnych rolek.
3M Scotchcal, 3630, wylewany przeźroczysty, PVC, 3630-20 biały 1220mm x 50m , trwały karton 1 
rolka. 

3M Scotchcal, 3630, wylewany,przeźroczysty, PVC, 3630-22 czarny, 1220mm x 50 m, trwały, krt. 1 
rolka.

3M Scotchcal, 3630, wylewany,przeźroczysty, PVC, 3630-33 czerwony, 1220mm x 50 m, trwały, krt. 
1 rolka.

3M Scotchcal, 3630, wylewany,przeźroczysty, PVC, 3630-337 kobalt, 1220mm x 25 m, trwały, krt. 1 
rolka.

3M Scotchcal, 3630, wylewany,przeźroczysty, PVC, 3630-84 mango, 1220mm x 50 m, trwały, krt. 1 
rolka.

3M Scotchcal, 3630, wylewany,przeźroczysty, PVC, 3630-106 zieleń lipowa, 1220mm x 25 m, 
trwały, krt. 1 rolka.

3M Scotchcal, 3630, wylewany,przeźroczysty, PVC, 3630-25 żółty słoneczny, 1220mm x 50 m, 
trwały, krt. 1 rolka.

3M Scotchcal, 3630, wylewany,przeźroczysty, PVC, 3630-43 czerwony krwisty, 1220mm x 50 m, 
trwały, krt. 1 rolka.

3M Scotchcal, 3630, wylewany,przeźroczysty, PVC, 3630-76 zieleń myśliwska, 1220mm x 50 m, 
trwały, krt. 1 rolka.

3M Scotchcal, 3630, wylewany,przeźroczysty, PVC, 3630-97 niebieski morski, 1220mm x 50 m, 
trwały, krt. 1 rolka.

Najwyższej klasy specjalne folie używane przy produkcji reklam podświetlanych. Folia 20, 22 - blokuje światło; 91 Day&Night - umożliwia uzyskanie efektu ciemnej grafiki bez 
podświetlania i białej lub kolorowej po podświetleniu; dyfuzyjna 30, 70 - przepuszczają odpowiednio 30% i 60% światła. 100 LEF - do rozpraszania i wzmacniania światła wewnątrz 

kasetonu. Możliwy zadruk sitodrukowy przy zakupie pełnych rolek.

3M Scotchcal, 3635, mat, PVC 3635-0171 ciemnoszary dym, 50mikron 1220mm x 45,7m, trwały 
karton 1 rolka

3M Scotchcal, 3635-222 Dual Color, PVC, 3635-222 czarny, 1220mm x 45.70m, trwały, krt. 1 rolka.

Wysokiej jakości, lustrzana, translucentna folia PVDF, o trwałości do 6 lat (w zależności od rodzaju nośnika, laminatu i aplikacji). Powleczona transparentnym, akrylowym, klejem 
permanentnym.W dzień folia daje efekt chromowanej lub posrebrzanej powierzchni, o wysokim połysku. Po podświetleniu staję się w dużym stopniu opalowo translucentna

Wysokiej jakości, lustrzana, translucentna folia PVDF, o trwałości do 6 lat (w zależności od rodzaju nośnika, laminatu i aplikacji). Powleczona transparentnym, akrylowym, klejem permanentnym.W dzień folia daje efekt chromowanej lub posrebrzanej powierzchni, o wysokim połysku. Po podświetleniu staję się w dużym stopniu opalowo translucentna3M Scotchcal, 7755-500 Mirror  przezroczysty, PVC 7755-520 srebrne lustro 1220mm x 50m, 
karton 1 rolka 

Wylewane folie odblaskowe PCW. Klej akrylowy typu Comply. Spełnia wymagania Regulaminu ONZ EKG 104 w klasie D/E. Oznakowana symbolem homologacji E. Przeznaczenie: 
odblaskowe grafiki reklamowe wycinane ploterem. Do aplikowania na powierzchnie płaskie, nitowane i z lekkimi przetłoczeniami. Możliwy zadruk techniką sitodruku przy zakupie pełnych 

rolek. Folia 680 CR-10E odpowiednia również do druku solwentowego. Możliwość uzyskania gwarancji od 5 do 8 lat (w zależności od koloru). Repozycjonowalny klej typu Controltac i 
kanalikowy typu Complay, grubość folii wraz z klejem 180 – 200 mikronów.3M Scotchlite, 680 CR, odblaskowy, PVC, 680CR E-10 biały, 0.180mm, 1220mm x 45.70m, 

trwały,karton 1 rolka.

Folie specjalne (81)

MACtac, MACbond, B1200, transparentny,polipropylen, transparentny, 0.020mm, 19mm x 100 m, 
trwały/trwały,karton 37 rolek

MACtac, MACbond, B2112, transparentny,poliester, transparentny, 0.012mm, 19mm x 100 
m,solwentowy klej akrylowy,karton 37 rolek

Taśma dwustronna piankowa, polietylenowa o grubości 0,8 mm, do ogólnych zastosowań. Wypełnia nierówności i rozkłada naprężenia. Może pełnić również funkcje uszczelniające. 
Taśma powleczona klejem kauczukowym.

MACtac, MACmount, 1702 BP, mat,polietylen, biały, 0.800mm, 19mm x 66 m, trwały/trwały,karton 34 
rolki

Wysokiej jakości folia szablonowa, transparentna, szara. Znakomicie przylega do podłoża podczas malowania, nie pozostawia osadu klejowego. Półprzezroczystość materiału pozwala 
na dokładne pasowanie szablonów przy pracach wielokolorowych. Przeznaczona do wykonywania grafik na nośnikach elastycznych: bannerach, plandekach samochodowych, 

markizach, namiotach.
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o Ceny netto.
o Opłata za zamówienie poniżej 500zł : 50 zł, poniżej 1000zł : 35zł.
o Do zamówienia doliczana będzie opłata dystrybucyjna  w wysokości 1% jego wartości.
o Ceny mogą ulec zmianie. Prosimy o ich potwierdzenie przed zamówieniem.

Strona 37

Folie specjalne (81)MACmask, MACtransferMACmask – folie szablonoweWysokiej jakości folia szablonowa, transparentna, szara. Znakomicie przylega do podłoża podczas malowania, nie pozostawia osadu klejowego. Półprzezroczystość materiału pozwala na dokładne pasowanie szablonów przy pracach wielokolorowych. Przeznaczona do wykonywania grafik na nośnikach elastycznych: bannerach, plandekach samochodowych, markizach, namiotach.310049 MACtac, MACmask, 84.817, satyna, PVC,szary, 0.080mm, 1230mm x 50 m, półtrwały, krt. 1 rolka. 1 M2 2,11 EUR 9,14 PLN

Folie specjalne (81)MACtransfer- materiały transportowe

Folie specjalne (81)MACtransfer- materiały transportowe

Folie specjalne (81)MACtransfer- materiały transportowePółprzezroczysty papier o grubości 90 mikronów do przenoszenia grafik wykonanych na foliach, na docelowe podłoża. Parametry kleju (adhezja) zostały tak dobrane, żeby sprawnie przenosić grafiki wykonane na foliach samoprzylepnychMACtac. Klej nie pozostawia osadu na podłożu.486581 1 M2 0,79 EUR 3,42 PLN

Folie specjalne (81)MACtransfer- materiały transportowePółprzezroczysty papier o grubości 90 mikronów do przenoszenia grafik wykonanych na foliach, na docelowe podłoża. Parametry kleju (adhezja) zostały tak dobrane, żeby sprawnie przenosić grafiki wykonane na foliach samoprzylepnychMACtac. Klej nie pozostawia osadu na podłożu.311899 1 M2 1,13 EUR 4,88 PLN

Folie specjalne (81)MACtransfer- materiały transportowePółprzezroczysty papier o grubości 90 mikronów do przenoszenia grafik wykonanych na foliach, na docelowe podłoża. Parametry kleju (adhezja) zostały tak dobrane, żeby sprawnie przenosić grafiki wykonane na foliach samoprzylepnychMACtac. Klej nie pozostawia osadu na podłożu.486580 1 M2 0,79 EUR 3,42 PLN

Folie specjalne (81)
MAGNAFLEX, HARCTON

Folie specjalne (81)MAGNAFLEX, HARCTONMagnaflex – folie magnetyczne

Folie specjalne (81)MAGNAFLEX, HARCTONMagnaflex – folie magnetyczne358321 Magnaflex, mat, magnetyczny, Guma,brązowy plain, 1475g, 0.400mm, 610mm x 10 m 1 M2 4,80 EUR 20,82 PLN

Folie specjalne (81)MAGNAFLEX, HARCTONMagnaflex – folie magnetyczne356836 Magnaflex, mat, magnetyczny, Guma,brązowy plain, 2295g, 0.600mm, 610mm x 10 m 1 M2 7,08 EUR 30,74 PLN

Folie specjalne (81)MAGNAFLEX, HARCTONMagnaflex – folie magnetyczne358323 Magnaflex, mat, magnetyczny, Guma,brązowy plain, 2620g, 0.700mm, 610mm x 10 m 1 M2 7,94 EUR 34,45 PLN

Taśmy samoprzylepne 3M (97)3M ATG, DOUBLE COATED

Taśmy samoprzylepne 3M (97)3M ATG, DOUBLE COATED
3M Double Coated - cienka taśma poliestrowa

Taśmy samoprzylepne 3M (97)3M ATG, DOUBLE COATED3M Double Coated - cienka taśma poliestrowa

Taśmy samoprzylepne 3M (97)3M ATG, DOUBLE COATED3M Double Coated - cienka taśma poliestrowaCienka taśma dwustronnie klejąca z nośnikiem poliestrowym o grubości 12 mikronów. Może być stosowana do klejenia różnorodnych materiałów takich jak: metale, szkło, większość tworzyw sztucznych, powierzchni lakierowanych, i tkanin. Wysoka odporność na rozrywanie.394059 1 RL 5,48 EUR 23,79 PLN

Taśmy samoprzylepne 3M (97)3M ATG, DOUBLE COATED
3M Double Coated – taśma piankowa PE

Taśmy samoprzylepne 3M (97)3M ATG, DOUBLE COATED3M Double Coated – taśma piankowa PE

Taśmy samoprzylepne 3M (97)3M ATG, DOUBLE COATED3M Double Coated – taśma piankowa PETaśma dwustronna piankowa, polietylenowa o grubości 1,15 mm do klejenia powierzchni chropowatych. Wypełnia nierówności i rozkłada naprężenia. Może pełnić również funkcje uszczelniające. Taśma z klejem akrylowym z wysoką początkową siłą klejenia, zapewniającą trwałość połączeń.394068 1 RL 14,02 EUR 60,84 PLN

Taśmy samoprzylepne 3M (97)3M ATG, DOUBLE COATED3M Double Coated – taśma piankowa PETaśma dwustronna piankowa, polietylenowa o grubości 1,15 mm do klejenia powierzchni chropowatych. Wypełnia nierówności i rozkłada naprężenia. Może pełnić również funkcje uszczelniające. Taśma z klejem akrylowym z wysoką początkową siłą klejenia, zapewniającą trwałość połączeń.394069 1 RL 22,20 EUR 96,36 PLN

Taśmy samoprzylepne 3M (97)
3M DUAL LOCK, VHB

Taśmy samoprzylepne 3M (97)3M DUAL LOCK, VHB
3M VHB

Taśmy samoprzylepne 3M (97)3M DUAL LOCK, VHB3M VHB

Taśmy samoprzylepne 3M (97)3M DUAL LOCK, VHB3M VHBTaśmy VHB (very high bond) to taśmy dwustronnie klejące gdzie nośnikiem jest warstwa żelu akrylowego o bardzo wysokiej kohezji. Przeznaczone są do trwałego i bardzo mocnego połączenia różnych materiałów. Są odporne na warunki zewnętrzne. Taśma 4910F przezroczysta o grubości 1 mm stosowana jest do połączeń materiałów bezbarwnych (szkło, PMMA) zapewniając wyjątkową estetykę połączeń. Taśma 5952F ma kolor szary i grubość 1,1 mm. Taśma ta doskonale dopasowuje się do nierówności powierzchni oraz jest zalecana do klejenia powierzchni o mniejszym napięciu powierzchniowym (niektóre tworzywa, powierzchnie lakierowane proszkowo). Taśma 9473P przezroczysta o grubości 0,25mm ma bardzo dobrą wytrzymałość na ścinanie i dużą odporność na wysokie temperatury. Taśma 4941P o zwiększonej elastyczności, szara o grubości 1,1 mm jest materiałem uniwersalnym o doskonałej przyczepności do różnorodnych materiałów.394063 1 RL 26,43 EUR 114,71 PLN

Taśmy samoprzylepne 3M (97)3M DUAL LOCK, VHB3M VHBTaśmy VHB (very high bond) to taśmy dwustronnie klejące gdzie nośnikiem jest warstwa żelu akrylowego o bardzo wysokiej kohezji. Przeznaczone są do trwałego i bardzo mocnego połączenia różnych materiałów. Są odporne na warunki zewnętrzne. Taśma 4910F przezroczysta o grubości 1 mm stosowana jest do połączeń materiałów bezbarwnych (szkło, PMMA) zapewniając wyjątkową estetykę połączeń. Taśma 5952F ma kolor szary i grubość 1,1 mm. Taśma ta doskonale dopasowuje się do nierówności powierzchni oraz jest zalecana do klejenia powierzchni o mniejszym napięciu powierzchniowym (niektóre tworzywa, powierzchnie lakierowane proszkowo). Taśma 9473P przezroczysta o grubości 0,25mm ma bardzo dobrą wytrzymałość na ścinanie i dużą odporność na wysokie temperatury. Taśma 4941P o zwiększonej elastyczności, szara o grubości 1,1 mm jest materiałem uniwersalnym o doskonałej przyczepności do różnorodnych materiałów.394062 1 RL 63,64 EUR 276,21 PLN

Taśmy samoprzylepne 3M (97)3M DUAL LOCK, VHB3M VHBTaśmy VHB (very high bond) to taśmy dwustronnie klejące gdzie nośnikiem jest warstwa żelu akrylowego o bardzo wysokiej kohezji. Przeznaczone są do trwałego i bardzo mocnego połączenia różnych materiałów. Są odporne na warunki zewnętrzne. Taśma 4910F przezroczysta o grubości 1 mm stosowana jest do połączeń materiałów bezbarwnych (szkło, PMMA) zapewniając wyjątkową estetykę połączeń. Taśma 5952F ma kolor szary i grubość 1,1 mm. Taśma ta doskonale dopasowuje się do nierówności powierzchni oraz jest zalecana do klejenia powierzchni o mniejszym napięciu powierzchniowym (niektóre tworzywa, powierzchnie lakierowane proszkowo). Taśma 9473P przezroczysta o grubości 0,25mm ma bardzo dobrą wytrzymałość na ścinanie i dużą odporność na wysokie temperatury. Taśma 4941P o zwiększonej elastyczności, szara o grubości 1,1 mm jest materiałem uniwersalnym o doskonałej przyczepności do różnorodnych materiałów.394065 1 RL 44,70 EUR 194,00 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)
1. PAPIERY I KARTONY

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)1. PAPIERY I KARTONY
PAPIER PAKOWY KRAFT

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)1. PAPIERY I KARTONYPAPIER PAKOWY KRAFT

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)1. PAPIERY I KARTONYPAPIER PAKOWY KRAFTPapier KRAFT, to prążkowany, jednostronnie gładzony papier koloru brązowego. Posiada atest PZH dopuszczający do bezpośredniego kontaktu z produktami spożywczymi. Wykonany wyłącznie z pierwotnych włókien celulozowych, zapewniających wysoką wytrzymałość mechaniczną. Doskonale nadaje się również do produkcji kopert, toreb i torebek. Powierzchnia papieru posiada unikatowy połysk, dzięki czemu ma wysokie walory estetyczne.357945 Kraft MG, 70 g/m2, 105x126 cm, żeberkowany, LG, paleta 750 kg 1 KG 6,76 PLN 6,76 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)1. PAPIERY I KARTONYPAPIER PAKOWY KRAFTPapier KRAFT, to prążkowany, jednostronnie gładzony papier koloru brązowego. Posiada atest PZH dopuszczający do bezpośredniego kontaktu z produktami spożywczymi. Wykonany wyłącznie z pierwotnych włókien celulozowych, zapewniających wysoką wytrzymałość mechaniczną. Doskonale nadaje się również do produkcji kopert, toreb i torebek. Powierzchnia papieru posiada unikatowy połysk, dzięki czemu ma wysokie walory estetyczne.357947 Kraft MG, 70 g/m2, 105x126 cm, żeberkowany, LG, ryza 20 kg 1 KG 6,97 PLN 6,97 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)1. PAPIERY I KARTONYPAPIER PAKOWY KRAFTPapier KRAFT, to prążkowany, jednostronnie gładzony papier koloru brązowego. Posiada atest PZH dopuszczający do bezpośredniego kontaktu z produktami spożywczymi. Wykonany wyłącznie z pierwotnych włókien celulozowych, zapewniających wysoką wytrzymałość mechaniczną. Doskonale nadaje się również do produkcji kopert, toreb i torebek. Powierzchnia papieru posiada unikatowy połysk, dzięki czemu ma wysokie walory estetyczne.357946 Kraft MG, 80 g/m2, 105x126 cm, żeberkowany, LG, paleta 750 kg 1 KG 6,68 PLN 6,68 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)1. PAPIERY I KARTONYPAPIER PAKOWY KRAFTPapier KRAFT, to prążkowany, jednostronnie gładzony papier koloru brązowego. Posiada atest PZH dopuszczający do bezpośredniego kontaktu z produktami spożywczymi. Wykonany wyłącznie z pierwotnych włókien celulozowych, zapewniających wysoką wytrzymałość mechaniczną. Doskonale nadaje się również do produkcji kopert, toreb i torebek. Powierzchnia papieru posiada unikatowy połysk, dzięki czemu ma wysokie walory estetyczne.357948 Kraft MG, 80 g/m2, 105x126 cm, żeberkowany, LG, ryza 20 kg 1 KG 6,89 PLN 6,89 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)1. PAPIERY I KARTONYPAPIER PAKOWY KRAFTPapier KRAFT, to prążkowany, jednostronnie gładzony papier koloru brązowego. Posiada atest PZH dopuszczający do bezpośredniego kontaktu z produktami spożywczymi. Wykonany wyłącznie z pierwotnych włókien celulozowych, zapewniających wysoką wytrzymałość mechaniczną. Doskonale nadaje się również do produkcji kopert, toreb i torebek. Powierzchnia papieru posiada unikatowy połysk, dzięki czemu ma wysokie walory estetyczne.466410 Kraft MG, 100 g/m2, 105x126 cm, żeberkowany, LG, paleta 750 kg 1 KG 6,75 PLN 6,75 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)1. PAPIERY I KARTONYPAPIER PAKOWY KRAFTPapier KRAFT, to prążkowany, jednostronnie gładzony papier koloru brązowego. Posiada atest PZH dopuszczający do bezpośredniego kontaktu z produktami spożywczymi. Wykonany wyłącznie z pierwotnych włókien celulozowych, zapewniających wysoką wytrzymałość mechaniczną. Doskonale nadaje się również do produkcji kopert, toreb i torebek. Powierzchnia papieru posiada unikatowy połysk, dzięki czemu ma wysokie walory estetyczne.410920 KraftPack MF, 80 g/m2, 100x130 cm, LG, 1 paleta 1 KG 5,72 PLN 5,72 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)1. PAPIERY I KARTONYPAPIER PAKOWY KRAFTPapier KRAFT, to prążkowany, jednostronnie gładzony papier koloru brązowego. Posiada atest PZH dopuszczający do bezpośredniego kontaktu z produktami spożywczymi. Wykonany wyłącznie z pierwotnych włókien celulozowych, zapewniających wysoką wytrzymałość mechaniczną. Doskonale nadaje się również do produkcji kopert, toreb i torebek. Powierzchnia papieru posiada unikatowy połysk, dzięki czemu ma wysokie walory estetyczne.451416 KraftPack MF, 80 g/m2, 100x130 cm, LG, ryza 20 kg 1 KG 5,93 PLN 5,93 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)1. PAPIERY I KARTONYPAPIER PAKOWY KRAFTPapier KRAFT, to prążkowany, jednostronnie gładzony papier koloru brązowego. Posiada atest PZH dopuszczający do bezpośredniego kontaktu z produktami spożywczymi. Wykonany wyłącznie z pierwotnych włókien celulozowych, zapewniających wysoką wytrzymałość mechaniczną. Doskonale nadaje się również do produkcji kopert, toreb i torebek. Powierzchnia papieru posiada unikatowy połysk, dzięki czemu ma wysokie walory estetyczne.410921 KraftPack MF, 70 g/m2, 100x130 cm, LG, 1 paleta 1 KG 5,72 PLN 5,72 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)1. PAPIERY I KARTONYPAPIER PAKOWY KRAFTPapier KRAFT, to prążkowany, jednostronnie gładzony papier koloru brązowego. Posiada atest PZH dopuszczający do bezpośredniego kontaktu z produktami spożywczymi. Wykonany wyłącznie z pierwotnych włókien celulozowych, zapewniających wysoką wytrzymałość mechaniczną. Doskonale nadaje się również do produkcji kopert, toreb i torebek. Powierzchnia papieru posiada unikatowy połysk, dzięki czemu ma wysokie walory estetyczne.451417 KraftPack MF, 70 g/m2, 100x130 cm, LG, ryza 20 kg 1 KG 5,93 PLN 5,93 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)1. PAPIERY I KARTONYPAPIER PAKOWY KRAFTPapier KRAFT, to prążkowany, jednostronnie gładzony papier koloru brązowego. Posiada atest PZH dopuszczający do bezpośredniego kontaktu z produktami spożywczymi. Wykonany wyłącznie z pierwotnych włókien celulozowych, zapewniających wysoką wytrzymałość mechaniczną. Doskonale nadaje się również do produkcji kopert, toreb i torebek. Powierzchnia papieru posiada unikatowy połysk, dzięki czemu ma wysokie walory estetyczne.524425 Kraftliner, unbleached, brązowy, 120g, 700mmx1000mm, LG, na paletach 1 KG 5,46 PLN 5,46 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)1. PAPIERY I KARTONYPAPIER PAKOWY KRAFTPapier KRAFT, to prążkowany, jednostronnie gładzony papier koloru brązowego. Posiada atest PZH dopuszczający do bezpośredniego kontaktu z produktami spożywczymi. Wykonany wyłącznie z pierwotnych włókien celulozowych, zapewniających wysoką wytrzymałość mechaniczną. Doskonale nadaje się również do produkcji kopert, toreb i torebek. Powierzchnia papieru posiada unikatowy połysk, dzięki czemu ma wysokie walory estetyczne.524426 Kraftliner, unbleached, brązowy, 250g, 700mmx1000mm, LG, nieryzowane na paletach 1 KG 5,07 PLN 5,07 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)1. PAPIERY I KARTONYPAPIER PAKOWY KRAFTPapier KRAFT, to prążkowany, jednostronnie gładzony papier koloru brązowego. Posiada atest PZH dopuszczający do bezpośredniego kontaktu z produktami spożywczymi. Wykonany wyłącznie z pierwotnych włókien celulozowych, zapewniających wysoką wytrzymałość mechaniczną. Doskonale nadaje się również do produkcji kopert, toreb i torebek. Powierzchnia papieru posiada unikatowy połysk, dzięki czemu ma wysokie walory estetyczne.524427 Kraftliner, unbleached, brązowy, 300g, 700mmx1000mm, LG, nieryzowane na paletach 1 KG 5,07 PLN 5,07 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)1. PAPIERY I KARTONY
PAPIER PAKOWY MAKULATUROWY

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)1. PAPIERY I KARTONYPAPIER PAKOWY MAKULATUROWY
Wykonany w 100% z makulatury jest najbardziej popularnym materiałem do pakowania artykułów przemysłowych. Dostępny w gramaturze 65 i 80 g w kolorze szarym.

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)1. PAPIERY I KARTONYPAPIER PAKOWY MAKULATUROWYWykonany w 100% z makulatury jest najbardziej popularnym materiałem do pakowania artykułów przemysłowych. Dostępny w gramaturze 65 i 80 g w kolorze szarym.410928 GREYPACK, papier makulaturowy, 80 g/m2, 100x130 cm, LG, paleta 700 kg 1 KG 3,36 PLN 3,36 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)1. PAPIERY I KARTONYPAPIER PAKOWY MAKULATUROWYWykonany w 100% z makulatury jest najbardziej popularnym materiałem do pakowania artykułów przemysłowych. Dostępny w gramaturze 65 i 80 g w kolorze szarym.451225 GREYPACK, papier makulaturowy, 65 g/m2, 100x130 cm, LG, 1 paleta 1 KG 3,55 PLN 3,55 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)1. PAPIERY I KARTONYPAPIER PAKOWY MAKULATUROWYWykonany w 100% z makulatury jest najbardziej popularnym materiałem do pakowania artykułów przemysłowych. Dostępny w gramaturze 65 i 80 g w kolorze szarym.451414 GREYPACK, papier makulaturowy, 65 g/m2, 100x130 cm, LG, ryza 20 kg 1 KG 3,76 PLN 3,76 PLN

Półprzezroczysty papier o grubości 90 mikronów do przenoszenia grafik wykonanych na foliach, na docelowe podłoża. Parametry kleju (adhezja) zostały tak dobrane, żeby sprawnie 
przenosić grafiki wykonane na foliach samoprzylepnychMACtac. Klej nie pozostawia osadu na podłożu.

MACtac, MACtransfer, 215, mat bezdrzewny, biały, 0.110mm 1220mm x 100m, wysoka przylepność 
karton 1 rolka

MACtac, MACtransfer, 400, błysk,polietylen, transparentny, 0.080mm, 1000mm x 100 m, słaba 
przylepność, krt. 1 rolka.

MACtac, MACtransfer, 215, mat  biały, 0.110mm 1000mm x 100m , wysoka przylepność karton 1 
rolka 

Taśmy samoprzylepne 3M (97)

Cienka taśma dwustronnie klejąca z nośnikiem poliestrowym o grubości 12 mikronów. Może być stosowana do klejenia różnorodnych materiałów takich jak: metale, szkło, większość 
tworzyw sztucznych, powierzchni lakierowanych, i tkanin. Wysoka odporność na rozrywanie.

3M, Scotch, Double Coated 9088, 2-stronny, tasma cienka, poliester,transparent, 0.210mm, 12mm x 
50 m, akrylowy,karton 20 sztuk

Taśma dwustronna piankowa, polietylenowa o grubości 1,15 mm do klejenia powierzchni chropowatych. Wypełnia nierówności i rozkłada naprężenia. Może pełnić również funkcje 
uszczelniające. Taśma z klejem akrylowym z wysoką początkową siłą klejenia, zapewniającą trwałość połączeń.

3M, Scotch, Double Coated 9546, 2-stronny, pianka dwustronna, polietylen,white, 1mm, 12mm x 66 
m, akrylowy,karton 18 sztuk

3M, Scotch, Double Coated 9546, 2-stronny, pianka dwustronna, polietylen,white, 1mm, 19mm x 66 
m, akrylowy,karton 12 sztuk

Taśmy VHB (very high bond) to taśmy dwustronnie klejące gdzie nośnikiem jest warstwa żelu akrylowego o bardzo wysokiej kohezji. Przeznaczone są do trwałego i bardzo mocnego 
połączenia różnych materiałów. Są odporne na warunki zewnętrzne. Taśma 4910F przezroczysta o grubości 1 mm stosowana jest do połączeń materiałów bezbarwnych (szkło, PMMA) 

zapewniając wyjątkową estetykę połączeń. Taśma 5952F ma kolor szary i grubość 1,1 mm. Taśma ta doskonale dopasowuje się do nierówności powierzchni oraz jest zalecana do 
klejenia powierzchni o mniejszym napięciu powierzchniowym (niektóre tworzywa, powierzchnie lakierowane proszkowo). Taśma 9473P przezroczysta o grubości 0,25mm ma bardzo 

dobrą wytrzymałość na ścinanie i dużą odporność na wysokie temperatury. Taśma 4941P o zwiększonej elastyczności, szara o grubości 1,1 mm jest materiałem uniwersalnym o 
doskonałej przyczepności do różnorodnych materiałów.

3M, Scotch, VHB 4910F, 2-stronny,pianka dwustronna, akryl, transparent, 1mm, 19mm x 14 m, 
akrylowy,karton 1 sztuka

3M, Scotch, VHB 4910F, 2-stronny,pianka dwustronna, akryl, transparent, 1mm, 19mm x 33 m, 
akrylowy,karton 4 sztuki

3M, Scotch, VHB 9473P, 2-stronny,pianka dwustronna, akryl, transparent,0.250mm, 19mm x 55 m, 
akrylowy,karton 12 sztuk

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)

Papier KRAFT, to prążkowany, jednostronnie gładzony papier koloru brązowego. Posiada atest PZH dopuszczający do bezpośredniego kontaktu z produktami spożywczymi. Wykonany 
wyłącznie z pierwotnych włókien celulozowych, zapewniających wysoką wytrzymałość mechaniczną. Doskonale nadaje się również do produkcji kopert, toreb i torebek. Powierzchnia 

papieru posiada unikatowy połysk, dzięki czemu ma wysokie walory estetyczne.
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o Ceny netto.
o Opłata za zamówienie poniżej 500zł : 50 zł, poniżej 1000zł : 35zł.
o Do zamówienia doliczana będzie opłata dystrybucyjna  w wysokości 1% jego wartości.
o Ceny mogą ulec zmianie. Prosimy o ich potwierdzenie przed zamówieniem.
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Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)1. PAPIERY I KARTONYPAPIER PAKOWY MAKULATUROWYWykonany w 100% z makulatury jest najbardziej popularnym materiałem do pakowania artykułów przemysłowych. Dostępny w gramaturze 65 i 80 g w kolorze szarym.451413 GREYPACK, papier makulaturowy, 80 g/m2, 100x130 cm, LG, ryza 20 kg 1 KG 3,57 PLN 3,57 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)1. PAPIERY I KARTONY
PÓŁPERGAMIN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)1. PAPIERY I KARTONYPÓŁPERGAMIN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)1. PAPIERY I KARTONYPÓŁPERGAMINPapier półpergaminowy biały stosowany jest do pakowania środków spożywczych o małej zawartości tłuszczu i wody oraz różnych innych artykułów przemysłowych. Posiada atest PZH w wyżej wymienionym zakresie. Dostępny w dwóch gramaturach: 28 i 40 g/m2.410520 Półpergamin, 28 g/m2, 70x100, LG, 1 paleta 1 KG 9,49 PLN 9,49 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)1. PAPIERY I KARTONYPÓŁPERGAMINPapier półpergaminowy biały stosowany jest do pakowania środków spożywczych o małej zawartości tłuszczu i wody oraz różnych innych artykułów przemysłowych. Posiada atest PZH w wyżej wymienionym zakresie. Dostępny w dwóch gramaturach: 28 i 40 g/m2.410521 Półpergamin, 40 g/m2, 70x100, LG, 1 paleta 1 KG 8,18 PLN 8,18 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)1. PAPIERY I KARTONYPÓŁPERGAMINPapier półpergaminowy biały stosowany jest do pakowania środków spożywczych o małej zawartości tłuszczu i wody oraz różnych innych artykułów przemysłowych. Posiada atest PZH w wyżej wymienionym zakresie. Dostępny w dwóch gramaturach: 28 i 40 g/m2.451418 Półpergamin, 28 g/m2, 70x100, LG, ryza 20 kg 1 KG 9,71 PLN 9,71 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)1. PAPIERY I KARTONYPÓŁPERGAMINPapier półpergaminowy biały stosowany jest do pakowania środków spożywczych o małej zawartości tłuszczu i wody oraz różnych innych artykułów przemysłowych. Posiada atest PZH w wyżej wymienionym zakresie. Dostępny w dwóch gramaturach: 28 i 40 g/m2.451419 Półpergamin, 40 g/m2, 70x100, LG, ryza 20 kg 1 KG 8,40 PLN 8,40 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)1. PAPIERY I KARTONY
TEKTURA FALISTA 2W

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)1. PAPIERY I KARTONYTEKTURA FALISTA 2W

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)1. PAPIERY I KARTONYTEKTURA FALISTA 2WTEKTURA FALISTA FALA B w roli jest wykonana w 100% z papieru pochodzącego z recyklingu. Może być stosowana jako przekładka, wypełniacz opakowań oraz zabezpieczenie podczas transportu. Jest to produkt łatwy w użyciu, ekonomiczny i przyjazny dla środowiska. TEKTURA FALISTA FALA NE Czterowarstwowa tektura z otwartą falą N (tzn. warstwa pofalowana jest na wierzchu), stosowana do produkcji opakowań na kosmetyki, produktów spożywczych, alkoholi, wysyłek reklamowych i zaproszeń. Materiał ten oferuje wyjątkowo wysoką sztywność i wytrzymałość. Dostępny w kolorach: brązowym i białym w formatach 1000 x 1000 i 700 x 1000, na specjalne zamówienie w innych kolorach jak i formatach.474882 Tektura falista, fala B, 280 g/m2, format 1200x800 mm, brąz/brąz 1 ARK 1,94 PLN 1,94 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)1. PAPIERY I KARTONYTEKTURA FALISTA 2WTEKTURA FALISTA FALA B w roli jest wykonana w 100% z papieru pochodzącego z recyklingu. Może być stosowana jako przekładka, wypełniacz opakowań oraz zabezpieczenie podczas transportu. Jest to produkt łatwy w użyciu, ekonomiczny i przyjazny dla środowiska. TEKTURA FALISTA FALA NE Czterowarstwowa tektura z otwartą falą N (tzn. warstwa pofalowana jest na wierzchu), stosowana do produkcji opakowań na kosmetyki, produktów spożywczych, alkoholi, wysyłek reklamowych i zaproszeń. Materiał ten oferuje wyjątkowo wysoką sztywność i wytrzymałość. Dostępny w kolorach: brązowym i białym w formatach 1000 x 1000 i 700 x 1000, na specjalne zamówienie w innych kolorach jak i formatach.454554 1 ARK 5,55 PLN 5,55 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)1. PAPIERY I KARTONYTEKTURA FALISTA 2WTEKTURA FALISTA FALA B w roli jest wykonana w 100% z papieru pochodzącego z recyklingu. Może być stosowana jako przekładka, wypełniacz opakowań oraz zabezpieczenie podczas transportu. Jest to produkt łatwy w użyciu, ekonomiczny i przyjazny dla środowiska. TEKTURA FALISTA FALA NE Czterowarstwowa tektura z otwartą falą N (tzn. warstwa pofalowana jest na wierzchu), stosowana do produkcji opakowań na kosmetyki, produktów spożywczych, alkoholi, wysyłek reklamowych i zaproszeń. Materiał ten oferuje wyjątkowo wysoką sztywność i wytrzymałość. Dostępny w kolorach: brązowym i białym w formatach 1000 x 1000 i 700 x 1000, na specjalne zamówienie w innych kolorach jak i formatach.454555 1 ARK 3,92 PLN 3,92 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)1. PAPIERY I KARTONYTEKTURA FALISTA 2WTEKTURA FALISTA FALA B w roli jest wykonana w 100% z papieru pochodzącego z recyklingu. Może być stosowana jako przekładka, wypełniacz opakowań oraz zabezpieczenie podczas transportu. Jest to produkt łatwy w użyciu, ekonomiczny i przyjazny dla środowiska. TEKTURA FALISTA FALA NE Czterowarstwowa tektura z otwartą falą N (tzn. warstwa pofalowana jest na wierzchu), stosowana do produkcji opakowań na kosmetyki, produktów spożywczych, alkoholi, wysyłek reklamowych i zaproszeń. Materiał ten oferuje wyjątkowo wysoką sztywność i wytrzymałość. Dostępny w kolorach: brązowym i białym w formatach 1000 x 1000 i 700 x 1000, na specjalne zamówienie w innych kolorach jak i formatach.454553 1 ARK 3,92 PLN 3,92 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)1. PAPIERY I KARTONYTEKTURA FALISTA 2WTEKTURA FALISTA FALA B w roli jest wykonana w 100% z papieru pochodzącego z recyklingu. Może być stosowana jako przekładka, wypełniacz opakowań oraz zabezpieczenie podczas transportu. Jest to produkt łatwy w użyciu, ekonomiczny i przyjazny dla środowiska. TEKTURA FALISTA FALA NE Czterowarstwowa tektura z otwartą falą N (tzn. warstwa pofalowana jest na wierzchu), stosowana do produkcji opakowań na kosmetyki, produktów spożywczych, alkoholi, wysyłek reklamowych i zaproszeń. Materiał ten oferuje wyjątkowo wysoką sztywność i wytrzymałość. Dostępny w kolorach: brązowym i białym w formatach 1000 x 1000 i 700 x 1000, na specjalne zamówienie w innych kolorach jak i formatach.467530 1 ARK 4,65 PLN 4,65 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)1. PAPIERY I KARTONYTEKTURA FALISTA 2WTEKTURA FALISTA FALA B w roli jest wykonana w 100% z papieru pochodzącego z recyklingu. Może być stosowana jako przekładka, wypełniacz opakowań oraz zabezpieczenie podczas transportu. Jest to produkt łatwy w użyciu, ekonomiczny i przyjazny dla środowiska. TEKTURA FALISTA FALA NE Czterowarstwowa tektura z otwartą falą N (tzn. warstwa pofalowana jest na wierzchu), stosowana do produkcji opakowań na kosmetyki, produktów spożywczych, alkoholi, wysyłek reklamowych i zaproszeń. Materiał ten oferuje wyjątkowo wysoką sztywność i wytrzymałość. Dostępny w kolorach: brązowym i białym w formatach 1000 x 1000 i 700 x 1000, na specjalne zamówienie w innych kolorach jak i formatach.467529 1 ARK 6,62 PLN 6,62 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)1. PAPIERY I KARTONYTEKTURA FALISTA 2WTEKTURA FALISTA FALA B w roli jest wykonana w 100% z papieru pochodzącego z recyklingu. Może być stosowana jako przekładka, wypełniacz opakowań oraz zabezpieczenie podczas transportu. Jest to produkt łatwy w użyciu, ekonomiczny i przyjazny dla środowiska. TEKTURA FALISTA FALA NE Czterowarstwowa tektura z otwartą falą N (tzn. warstwa pofalowana jest na wierzchu), stosowana do produkcji opakowań na kosmetyki, produktów spożywczych, alkoholi, wysyłek reklamowych i zaproszeń. Materiał ten oferuje wyjątkowo wysoką sztywność i wytrzymałość. Dostępny w kolorach: brązowym i białym w formatach 1000 x 1000 i 700 x 1000, na specjalne zamówienie w innych kolorach jak i formatach.481506 1 ARK 12,01 PLN 12,01 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)1. PAPIERY I KARTONYTEKTURA FALISTA 2WTEKTURA FALISTA FALA B w roli jest wykonana w 100% z papieru pochodzącego z recyklingu. Może być stosowana jako przekładka, wypełniacz opakowań oraz zabezpieczenie podczas transportu. Jest to produkt łatwy w użyciu, ekonomiczny i przyjazny dla środowiska. TEKTURA FALISTA FALA NE Czterowarstwowa tektura z otwartą falą N (tzn. warstwa pofalowana jest na wierzchu), stosowana do produkcji opakowań na kosmetyki, produktów spożywczych, alkoholi, wysyłek reklamowych i zaproszeń. Materiał ten oferuje wyjątkowo wysoką sztywność i wytrzymałość. Dostępny w kolorach: brązowym i białym w formatach 1000 x 1000 i 700 x 1000, na specjalne zamówienie w innych kolorach jak i formatach.529351 1000 ARK 3780,00 PLN 3780,00 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)1. PAPIERY I KARTONYTEKTURA FALISTA 2WTEKTURA FALISTA FALA B w roli jest wykonana w 100% z papieru pochodzącego z recyklingu. Może być stosowana jako przekładka, wypełniacz opakowań oraz zabezpieczenie podczas transportu. Jest to produkt łatwy w użyciu, ekonomiczny i przyjazny dla środowiska. TEKTURA FALISTA FALA NE Czterowarstwowa tektura z otwartą falą N (tzn. warstwa pofalowana jest na wierzchu), stosowana do produkcji opakowań na kosmetyki, produktów spożywczych, alkoholi, wysyłek reklamowych i zaproszeń. Materiał ten oferuje wyjątkowo wysoką sztywność i wytrzymałość. Dostępny w kolorach: brązowym i białym w formatach 1000 x 1000 i 700 x 1000, na specjalne zamówienie w innych kolorach jak i formatach.523846 Tektura kosmetyczna fala - E, czarna, masa makulaturowa, 280g, 1mm, 1000mm x 700mm,pal. 1 ARK 6,87 PLN 6,87 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)1. PAPIERY I KARTONYTEKTURA FALISTA 2WTEKTURA FALISTA FALA B w roli jest wykonana w 100% z papieru pochodzącego z recyklingu. Może być stosowana jako przekładka, wypełniacz opakowań oraz zabezpieczenie podczas transportu. Jest to produkt łatwy w użyciu, ekonomiczny i przyjazny dla środowiska. TEKTURA FALISTA FALA NE Czterowarstwowa tektura z otwartą falą N (tzn. warstwa pofalowana jest na wierzchu), stosowana do produkcji opakowań na kosmetyki, produktów spożywczych, alkoholi, wysyłek reklamowych i zaproszeń. Materiał ten oferuje wyjątkowo wysoką sztywność i wytrzymałość. Dostępny w kolorach: brązowym i białym w formatach 1000 x 1000 i 700 x 1000, na specjalne zamówienie w innych kolorach jak i formatach.523845 Tektura kosmetyczna fala - E, biała, masa makulaturowa, 280g, 1mm, 1000mm x 700mm, pal 1 ARK 3,13 PLN 3,13 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)1. PAPIERY I KARTONY
KARTON PRZEKŁADKOWY

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)1. PAPIERY I KARTONYKARTON PRZEKŁADKOWY454912 Tektura przekładkowa Cardboard U, masa makulaturowa, GK, 400 g/m2, 700x1100mm, LG 1 ARK 1,13 PLN 1,13 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)
2. AMORTYZACJA I WYPEŁNIENIA

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)2. AMORTYZACJA I WYPEŁNIENIA
FOLIA PĘCHERZYKOWA

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)2. AMORTYZACJA I WYPEŁNIENIAFOLIA PĘCHERZYKOWA

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)2. AMORTYZACJA I WYPEŁNIENIAFOLIA PĘCHERZYKOWAFolia bąbelkowa zapewnia maksymalne zabezpieczenie produktu dzięki wysokiej odporności na przebicie. Chroni całą powierzchnię towarów pakowanych. Posiada doskonałe właściwości ochronne i nie wchłania wilgoci.382721 Folia Bąbelkowa B1, 1,2 x 100 m 1 RL 88,20 PLN 88,20 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)2. AMORTYZACJA I WYPEŁNIENIAFOLIA PĘCHERZYKOWAFolia bąbelkowa zapewnia maksymalne zabezpieczenie produktu dzięki wysokiej odporności na przebicie. Chroni całą powierzchnię towarów pakowanych. Posiada doskonałe właściwości ochronne i nie wchłania wilgoci.382722 Folia Bąbelkowa B1, 1,5 x 100 m 1 RL 110,25 PLN 110,25 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)2. AMORTYZACJA I WYPEŁNIENIA
PIANKA POLIETYLENOWA

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)2. AMORTYZACJA I WYPEŁNIENIAPIANKA POLIETYLENOWA

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)2. AMORTYZACJA I WYPEŁNIENIAPIANKA POLIETYLENOWAWszechstronna i elastyczna pianka polietylenowa służy do zabezpieczenia mebli, elementów drewnianych, części samochodowych, sprzętu RTV i AGD. Składa się z wielu zamkniętych komórek, zapewniających doskonałą ochronę przed zarysowaniem powierzchni. Jest doskonałym zabezpieczeniem dla wyrobów szklanych i ceramicznych, produktów rolnych i ogrodniczych. Pianka pakowa polietylenowa posiada doskonałe właściwości amortyzujące, jest lekka, wodoodporna.382673 Pianka PE (polietylenowa) 0,8 mm, 1,25 x 700 m, średnica roli 850 mm, worek 1 rolka 1 RL 312,29 PLN 312,29 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)2. AMORTYZACJA I WYPEŁNIENIA
NAROŻNIKI ZABEZPIECZAJĄCE

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)2. AMORTYZACJA I WYPEŁNIENIANAROŻNIKI ZABEZPIECZAJĄCE

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)2. AMORTYZACJA I WYPEŁNIENIANAROŻNIKI ZABEZPIECZAJĄCEJest to bardzo wytrzymały i wygodny w użyciu produkt. Narożniki wykorzystywane są w głównej mierze jako usztywnienie palet oraz zabezpieczenie naroży przed uszkodzeniem. Wykonane są z tektury litej, dostępne w dowolnej długości (50 - 6000 mm). Znajdują zastosowanie w każdej dziedzinie przemysłu.382993 Narożnik Zabezpieczający, 35x35x1000 mm, grubość 3 mm, wiązka 50 szt. 1 SZT 0,64 PLN 0,64 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)2. AMORTYZACJA I WYPEŁNIENIANAROŻNIKI ZABEZPIECZAJĄCEJest to bardzo wytrzymały i wygodny w użyciu produkt. Narożniki wykorzystywane są w głównej mierze jako usztywnienie palet oraz zabezpieczenie naroży przed uszkodzeniem. Wykonane są z tektury litej, dostępne w dowolnej długości (50 - 6000 mm). Znajdują zastosowanie w każdej dziedzinie przemysłu.382994 Narożnik Zabezpieczający, 35x35x1800 mm, grubość 3 mm, wiązka 50 szt. 1 SZT 1,15 PLN 1,15 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)2. AMORTYZACJA I WYPEŁNIENIANAROŻNIKI ZABEZPIECZAJĄCEJest to bardzo wytrzymały i wygodny w użyciu produkt. Narożniki wykorzystywane są w głównej mierze jako usztywnienie palet oraz zabezpieczenie naroży przed uszkodzeniem. Wykonane są z tektury litej, dostępne w dowolnej długości (50 - 6000 mm). Znajdują zastosowanie w każdej dziedzinie przemysłu.452678 Narożnik Zabezpieczający, 35x35x1200 mm, grubość 3 mm, wiązka 50 szt. 1 SZT 0,79 PLN 0,79 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)2. AMORTYZACJA I WYPEŁNIENIANAROŻNIKI ZABEZPIECZAJĄCEJest to bardzo wytrzymały i wygodny w użyciu produkt. Narożniki wykorzystywane są w głównej mierze jako usztywnienie palet oraz zabezpieczenie naroży przed uszkodzeniem. Wykonane są z tektury litej, dostępne w dowolnej długości (50 - 6000 mm). Znajdują zastosowanie w każdej dziedzinie przemysłu.452676 Narożnik Zabezpieczający, 35x35x1350 mm, grubość 3 mm, wiązka 50 szt. 1 SZT 0,86 PLN 0,86 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)2. AMORTYZACJA I WYPEŁNIENIANAROŻNIKI ZABEZPIECZAJĄCEJest to bardzo wytrzymały i wygodny w użyciu produkt. Narożniki wykorzystywane są w głównej mierze jako usztywnienie palet oraz zabezpieczenie naroży przed uszkodzeniem. Wykonane są z tektury litej, dostępne w dowolnej długości (50 - 6000 mm). Znajdują zastosowanie w każdej dziedzinie przemysłu.452680 Narożnik Zabezpieczający, 35x35x1500 mm, grubość 3 mm, wiązka 50 szt. 1 SZT 0,95 PLN 0,95 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)2. AMORTYZACJA I WYPEŁNIENIANAROŻNIKI ZABEZPIECZAJĄCEJest to bardzo wytrzymały i wygodny w użyciu produkt. Narożniki wykorzystywane są w głównej mierze jako usztywnienie palet oraz zabezpieczenie naroży przed uszkodzeniem. Wykonane są z tektury litej, dostępne w dowolnej długości (50 - 6000 mm). Znajdują zastosowanie w każdej dziedzinie przemysłu.452675 Narożnik Zabezpieczający, 35x35x1600 mm, grubość 3 mm, wiązka 50 szt. 1 SZT 1,02 PLN 1,02 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)2. AMORTYZACJA I WYPEŁNIENIANAROŻNIKI ZABEZPIECZAJĄCEJest to bardzo wytrzymały i wygodny w użyciu produkt. Narożniki wykorzystywane są w głównej mierze jako usztywnienie palet oraz zabezpieczenie naroży przed uszkodzeniem. Wykonane są z tektury litej, dostępne w dowolnej długości (50 - 6000 mm). Znajdują zastosowanie w każdej dziedzinie przemysłu.452683 Narożnik Zabezpieczający, 35x35x200 mm, grubość 3 mm, wiązka 50 szt. 1 SZT 0,19 PLN 0,19 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)2. AMORTYZACJA I WYPEŁNIENIANAROŻNIKI ZABEZPIECZAJĄCEJest to bardzo wytrzymały i wygodny w użyciu produkt. Narożniki wykorzystywane są w głównej mierze jako usztywnienie palet oraz zabezpieczenie naroży przed uszkodzeniem. Wykonane są z tektury litej, dostępne w dowolnej długości (50 - 6000 mm). Znajdują zastosowanie w każdej dziedzinie przemysłu.452677 Narożnik Zabezpieczający, 35x35x800 mm, grubość 3 mm, wiązka 50 szt. 1 SZT 0,51 PLN 0,51 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)2. AMORTYZACJA I WYPEŁNIENIANAROŻNIKI ZABEZPIECZAJĄCEJest to bardzo wytrzymały i wygodny w użyciu produkt. Narożniki wykorzystywane są w głównej mierze jako usztywnienie palet oraz zabezpieczenie naroży przed uszkodzeniem. Wykonane są z tektury litej, dostępne w dowolnej długości (50 - 6000 mm). Znajdują zastosowanie w każdej dziedzinie przemysłu.452682 Narożnik Zabezpieczający, 50x50x1050 mm, grubość 3 mm, wiązka 50 szt. 1 SZT 0,99 PLN 0,99 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)2. AMORTYZACJA I WYPEŁNIENIANAROŻNIKI ZABEZPIECZAJĄCEJest to bardzo wytrzymały i wygodny w użyciu produkt. Narożniki wykorzystywane są w głównej mierze jako usztywnienie palet oraz zabezpieczenie naroży przed uszkodzeniem. Wykonane są z tektury litej, dostępne w dowolnej długości (50 - 6000 mm). Znajdują zastosowanie w każdej dziedzinie przemysłu.452674 Narożnik Zabezpieczający, 50x50x1200 mm, grubość 3 mm, wiązka 50 szt. 1 SZT 1,15 PLN 1,15 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)2. AMORTYZACJA I WYPEŁNIENIANAROŻNIKI ZABEZPIECZAJĄCEJest to bardzo wytrzymały i wygodny w użyciu produkt. Narożniki wykorzystywane są w głównej mierze jako usztywnienie palet oraz zabezpieczenie naroży przed uszkodzeniem. Wykonane są z tektury litej, dostępne w dowolnej długości (50 - 6000 mm). Znajdują zastosowanie w każdej dziedzinie przemysłu.487963 Narożnik zabezpieczający, plastikowy, czarny, 2.000mm, okrągły, 65mm, karton 1000 sztuk 1 KRT 48,40 PLN 48,40 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)
3. SYSTEMY WYPEŁNIEŃ

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)3. SYSTEMY WYPEŁNIEŃ
PAPIEROWE SYSTEMY WYPEŁNIEŃ

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)3. SYSTEMY WYPEŁNIEŃPAPIEROWE SYSTEMY WYPEŁNIEŃ
Szybki, prosty i niezawodny system wypełnień papierowych

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)3. SYSTEMY WYPEŁNIEŃ
PUDŁA I PALETY

Papier półpergaminowy biały stosowany jest do pakowania środków spożywczych o małej zawartości tłuszczu i wody oraz różnych innych artykułów przemysłowych. Posiada atest PZH 
w wyżej wymienionym zakresie. Dostępny w dwóch gramaturach: 28 i 40 g/m2.

TEKTURA FALISTA FALA B w roli jest wykonana w 100% z papieru pochodzącego z recyklingu. Może być stosowana jako przekładka, wypełniacz opakowań oraz zabezpieczenie 
podczas transportu. Jest to produkt łatwy w użyciu, ekonomiczny i przyjazny dla środowiska. TEKTURA FALISTA FALA NE Czterowarstwowa tektura z otwartą falą N (tzn. warstwa 

pofalowana jest na wierzchu), stosowana do produkcji opakowań na kosmetyki, produktów spożywczych, alkoholi, wysyłek reklamowych i zaproszeń. Materiał ten oferuje wyjątkowo 
wysoką sztywność i wytrzymałość. Dostępny w kolorach: brązowym i białym w formatach 1000 x 1000 i 700 x 1000, na specjalne zamówienie w innych kolorach jak i formatach.

Tektura falista  Fala NE, brąz/brąz 1000x1000

Tektura falista  Fala NE, brąz/brąz 1000x700

Tektura falista  Fala NE, brąz/brąz 700x1000

Tektura falista  Fala NE, biała/biała 700x1000

Tektura falista  Fala NE, biała/biała 1000x1000

Tektura falista  Fala NE, czarna/czarna 1000x960

Tektura falista  E - Flute, white metalizowany, masa makulaturowa, 390g, 1000mm x 700mm, 
nieryzowane na paletach

Folia bąbelkowa zapewnia maksymalne zabezpieczenie produktu dzięki wysokiej odporności na przebicie. Chroni całą powierzchnię towarów pakowanych. Posiada doskonałe 
właściwości ochronne i nie wchłania wilgoci.

Wszechstronna i elastyczna pianka polietylenowa służy do zabezpieczenia mebli, elementów drewnianych, części samochodowych, sprzętu RTV i AGD. Składa się z wielu zamkniętych 
komórek, zapewniających doskonałą ochronę przed zarysowaniem powierzchni. Jest doskonałym zabezpieczeniem dla wyrobów szklanych i ceramicznych, produktów rolnych i 

ogrodniczych. Pianka pakowa polietylenowa posiada doskonałe właściwości amortyzujące, jest lekka, wodoodporna.

Jest to bardzo wytrzymały i wygodny w użyciu produkt. Narożniki wykorzystywane są w głównej mierze jako usztywnienie palet oraz zabezpieczenie naroży przed uszkodzeniem. 
Wykonane są z tektury litej, dostępne w dowolnej długości (50 - 6000 mm). Znajdują zastosowanie w każdej dziedzinie przemysłu.



o Ceny netto.
o Opłata za zamówienie poniżej 500zł : 50 zł, poniżej 1000zł : 35zł.
o Do zamówienia doliczana będzie opłata dystrybucyjna  w wysokości 1% jego wartości.
o Ceny mogą ulec zmianie. Prosimy o ich potwierdzenie przed zamówieniem.

Strona 39

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)3. SYSTEMY WYPEŁNIEŃPUDŁA I PALETY
Pudła składane wykonane z różnych rodzajów tektury falistej z Możliwością regulacji wysokości pudła. Zabezpieczają towar podczas transportu, przeprowadzek, składowania.

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)3. SYSTEMY WYPEŁNIEŃPUDŁA I PALETYPudła składane wykonane z różnych rodzajów tektury falistej z Możliwością regulacji wysokości pudła. Zabezpieczają towar podczas transportu, przeprowadzek, składowania.527636 1 SZT 0,78 PLN 0,78 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)3. SYSTEMY WYPEŁNIEŃPUDŁA I PALETYPudła składane wykonane z różnych rodzajów tektury falistej z Możliwością regulacji wysokości pudła. Zabezpieczają towar podczas transportu, przeprowadzek, składowania.527637 1 SZT 1,18 PLN 1,18 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)3. SYSTEMY WYPEŁNIEŃPUDŁA I PALETYPudła składane wykonane z różnych rodzajów tektury falistej z Możliwością regulacji wysokości pudła. Zabezpieczają towar podczas transportu, przeprowadzek, składowania.527638 1 SZT 1,02 PLN 1,02 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)3. SYSTEMY WYPEŁNIEŃPUDŁA I PALETYPudła składane wykonane z różnych rodzajów tektury falistej z Możliwością regulacji wysokości pudła. Zabezpieczają towar podczas transportu, przeprowadzek, składowania.480575 Karton klapowy A-4, 420g/m2, 310mm x 230mm x 140mm, paczka 20 sztuk 1 SZT 1,00 PLN 1,00 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)3. SYSTEMY WYPEŁNIEŃPUDŁA I PALETYPudła składane wykonane z różnych rodzajów tektury falistej z Możliwością regulacji wysokości pudła. Zabezpieczają towar podczas transportu, przeprowadzek, składowania.480576 Karton klapowy A-4, 420g/m2, 310mm x 220mm x 280mm, paczka 20 sztuk 1 SZT 1,14 PLN 1,14 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)3. SYSTEMY WYPEŁNIEŃPUDŁA I PALETYPudła składane wykonane z różnych rodzajów tektury falistej z Możliwością regulacji wysokości pudła. Zabezpieczają towar podczas transportu, przeprowadzek, składowania.487960 1 SZT 0,89 PLN 0,89 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)3. SYSTEMY WYPEŁNIEŃPUDŁA I PALETYPudła składane wykonane z różnych rodzajów tektury falistej z Możliwością regulacji wysokości pudła. Zabezpieczają towar podczas transportu, przeprowadzek, składowania.480578 Karton klapowy A-3, 420g/m2, 430mm x 310mm x 280mm, paczka 20 sztuk 1 SZT 1,84 PLN 1,84 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)3. SYSTEMY WYPEŁNIEŃPUDŁA I PALETYPudła składane wykonane z różnych rodzajów tektury falistej z Możliwością regulacji wysokości pudła. Zabezpieczają towar podczas transportu, przeprowadzek, składowania.480579 Karton klapowy A-3, 420g/m2, 430mm x 310mm x 360mm, paczka 20 sztuk 1 SZT 2,14 PLN 2,14 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)3. SYSTEMY WYPEŁNIEŃPUDŁA I PALETYPudła składane wykonane z różnych rodzajów tektury falistej z Możliwością regulacji wysokości pudła. Zabezpieczają towar podczas transportu, przeprowadzek, składowania.480580 Karton klapowy sezonowy - kalendarze, 420g/m2, 325mm x 225mm x 105mm, paczka 20 sztuk 1 SZT 0,83 PLN 0,83 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)3. SYSTEMY WYPEŁNIEŃPUDŁA I PALETYPudła składane wykonane z różnych rodzajów tektury falistej z Możliwością regulacji wysokości pudła. Zabezpieczają towar podczas transportu, przeprowadzek, składowania.480581 Karton klapowy sezonowy - kalendarze,420g/m2, 325mm x 225mm x 185mm, paczka 20 sztuk 1 SZT 0,99 PLN 0,99 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)3. SYSTEMY WYPEŁNIEŃPUDŁA I PALETYPudła składane wykonane z różnych rodzajów tektury falistej z Możliwością regulacji wysokości pudła. Zabezpieczają towar podczas transportu, przeprowadzek, składowania.531455 1 SZT 1,96 PLN 1,96 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)3. SYSTEMY WYPEŁNIEŃPUDŁA I PALETYPudła składane wykonane z różnych rodzajów tektury falistej z Możliwością regulacji wysokości pudła. Zabezpieczają towar podczas transportu, przeprowadzek, składowania.531456 1 SZT 3,48 PLN 3,48 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)3. SYSTEMY WYPEŁNIEŃPOWIETRZNE SYSTEMY WYPEŁNIEŃ

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)3. SYSTEMY WYPEŁNIEŃPOWIETRZNE SYSTEMY WYPEŁNIEŃ

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)3. SYSTEMY WYPEŁNIEŃPOWIETRZNE SYSTEMY WYPEŁNIEŃŁatwy w obsłudze systemem, który umożliwia produkcję poduszek powietrznych w dowolnym czasie. Mają one szerokie zastosowanie od owijania, ochrony narożników, wypełniania pustych przestrzeni, blokowania i usztywniania, aż do przekładania.509546 ePacker, Masterline, urządzenie do wypełnień powietrznych 1 SZT 437,79 EUR 1900,00 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)3. SYSTEMY WYPEŁNIEŃPOWIETRZNE SYSTEMY WYPEŁNIEŃŁatwy w obsłudze systemem, który umożliwia produkcję poduszek powietrznych w dowolnym czasie. Mają one szerokie zastosowanie od owijania, ochrony narożników, wypełniania pustych przestrzeni, blokowania i usztywniania, aż do przekładania.509548 1 RL 58,27 EUR 252,89 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)3. SYSTEMY WYPEŁNIEŃPOWIETRZNE SYSTEMY WYPEŁNIEŃŁatwy w obsłudze systemem, który umożliwia produkcję poduszek powietrznych w dowolnym czasie. Mają one szerokie zastosowanie od owijania, ochrony narożników, wypełniania pustych przestrzeni, blokowania i usztywniania, aż do przekładania.527947 1 RL 110,23 EUR 478,40 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)3. SYSTEMY WYPEŁNIEŃPOWIETRZNE SYSTEMY WYPEŁNIEŃŁatwy w obsłudze systemem, który umożliwia produkcję poduszek powietrznych w dowolnym czasie. Mają one szerokie zastosowanie od owijania, ochrony narożników, wypełniania pustych przestrzeni, blokowania i usztywniania, aż do przekładania.510818 MINI PAK_R, air cushion machine, blue 360mm x 330mm x 280mm 1 SZT 2107,10 EUR 9144,80 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)3. SYSTEMY WYPEŁNIEŃPOWIETRZNE SYSTEMY WYPEŁNIEŃŁatwy w obsłudze systemem, który umożliwia produkcję poduszek powietrznych w dowolnym czasie. Mają one szerokie zastosowanie od owijania, ochrony narożników, wypełniania pustych przestrzeni, blokowania i usztywniania, aż do przekładania.495537 Paski teflonowe do MINI PAK-R, części zamienne, 1 SZT = 1 KPL (KM2MEH001X FP) 1 SZT 94,18 EUR 408,73 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)3. SYSTEMY WYPEŁNIEŃPOWIETRZNE SYSTEMY WYPEŁNIEŃŁatwy w obsłudze systemem, który umożliwia produkcję poduszek powietrznych w dowolnym czasie. Mają one szerokie zastosowanie od owijania, ochrony narożników, wypełniania pustych przestrzeni, blokowania i usztywniania, aż do przekładania.466661 Folia do systemu MINI PAK R EZ 200 x 130mm 1 RL 75,25 EUR 326,60 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)3. SYSTEMY WYPEŁNIEŃPOWIETRZNE SYSTEMY WYPEŁNIEŃŁatwy w obsłudze systemem, który umożliwia produkcję poduszek powietrznych w dowolnym czasie. Mają one szerokie zastosowanie od owijania, ochrony narożników, wypełniania pustych przestrzeni, blokowania i usztywniania, aż do przekładania.466662 Folia do systemu MINI PAK R DC 400 x 150mm 1 RL 121,89 EUR 529,00 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)3. SYSTEMY WYPEŁNIEŃPOWIETRZNE SYSTEMY WYPEŁNIEŃŁatwy w obsłudze systemem, który umożliwia produkcję poduszek powietrznych w dowolnym czasie. Mają one szerokie zastosowanie od owijania, ochrony narożników, wypełniania pustych przestrzeni, blokowania i usztywniania, aż do przekładania.466663 Folia do systemu MINI PK R ST 400 x 150mm 1 RL 106,68 EUR 462,99 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)3. SYSTEMY WYPEŁNIEŃPOWIETRZNE SYSTEMY WYPEŁNIEŃŁatwy w obsłudze systemem, który umożliwia produkcję poduszek powietrznych w dowolnym czasie. Mają one szerokie zastosowanie od owijania, ochrony narożników, wypełniania pustych przestrzeni, blokowania i usztywniania, aż do przekładania.466664 Folia do systemu MINI PK R QS 400 x 150mm 1 RL 108,69 EUR 471,73 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)3. SYSTEMY WYPEŁNIEŃPOWIETRZNE SYSTEMY WYPEŁNIEŃŁatwy w obsłudze systemem, który umożliwia produkcję poduszek powietrznych w dowolnym czasie. Mają one szerokie zastosowanie od owijania, ochrony narożników, wypełniania pustych przestrzeni, blokowania i usztywniania, aż do przekładania.466665 Folia do systemu MINI PK R QL 400 x 200mm 1 RL 118,18 EUR 512,90 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)3. SYSTEMY WYPEŁNIEŃSYSTEMY PAPIEROWE

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)3. SYSTEMY WYPEŁNIEŃSYSTEMY PAPIEROWE

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)3. SYSTEMY WYPEŁNIEŃSYSTEMY PAPIEROWESzybki, prosty i niezawodny system pakowania w papier. System umożliwia produkcję 150 poduszek papierowych na minutę. Dzięki opcji wyboru długości poduszki można korzystać w różnych technikach pakowania, np. do amortyzacji, unieruchamiania, usztywniania.340031 Fill Pak, TT paper, 1 warstwa, kraft,brown, 50g/m2,381mmx500.00metr bież., pal. 48 sztuk 1 SZT 43,12 EUR 187,12 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)3. SYSTEMY WYPEŁNIEŃSYSTEMY PAPIEROWESzybki, prosty i niezawodny system pakowania w papier. System umożliwia produkcję 150 poduszek papierowych na minutę. Dzięki opcji wyboru długości poduszki można korzystać w różnych technikach pakowania, np. do amortyzacji, unieruchamiania, usztywniania.470465 PadPak, LC paper, 1 warstwa, brązowy kraft 760mm x 360.00metr bież., 70g/m2 pal. 24 sztuk 1 SZT 82,67 EUR 358,80 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)3. SYSTEMY WYPEŁNIEŃSYSTEMY PAPIEROWESzybki, prosty i niezawodny system pakowania w papier. System umożliwia produkcję 150 poduszek papierowych na minutę. Dzięki opcji wyboru długości poduszki można korzystać w różnych technikach pakowania, np. do amortyzacji, unieruchamiania, usztywniania.347055 1 RL 139,91 EUR 607,20 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)3. SYSTEMY WYPEŁNIEŃSYSTEMY PAPIEROWESzybki, prosty i niezawodny system pakowania w papier. System umożliwia produkcję 150 poduszek papierowych na minutę. Dzięki opcji wyboru długości poduszki można korzystać w różnych technikach pakowania, np. do amortyzacji, unieruchamiania, usztywniania.347056 1 RL 102,01 EUR 442,70 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)4. TAŚMY I KLEJE

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)4. TAŚMY I KLEJE
TAŚMY PAKOWE 

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)4. TAŚMY I KLEJETAŚMY PAKOWE 

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)4. TAŚMY I KLEJETAŚMY PAKOWE Oferujemy pełny zakres taśm pakowych które mogą być stosowane między innymi do zamykania przesyłek, kartonów i tworzenia pakietów produktów wykonanych z papieru, kartonów i folii. Są stosowane również jako wzmocnienie opakowania, banderola lub taśma spinająca. Taśmy akrylowe - posiadają dobre właściwości klejące. Idealne do ogólnego stosowania w hurtowni, domu i biurze. Dostępne są w kolorze brązowym oraz transparentnym. Taśmy solventowe - wykonane są na bazie naturalnego kauczuku. Posiadają bardzo dobre właściwości klejące w szerokim zakresie temperatur (do -25°C). Zalecane są do stosowania na trudne powierzchnie. Dostępne są w kolorze brązowym oraz transparentnym. Taśmy HotMelt - wykonane są na bazie kauczuku syntetycznego. Charakteryzują się wysoką początkową siłą klejenia i odpornością na różnice temperatur. Uniwersalny materiał który może być stosowany na różne podłoża, w tym do zamykania pudeł z tektury falistej. Dostępne są w kolorze brązowym oraz transparentnym. Dyspenser do taśmy pakowej Masterline. Urządzenie oferuje łatwiejszą kontrolę naciągu odwijanej taśmy, niezwykle wygodne przy zaklejaniu kartonowych pudeł. Posiada zabezpieczenie ostrza odcinającego chroniące przed przypadkowym zranieniem. Co najważniejsze, posiada gumowy wałek aplikujący taśmę, który umożliwia jej dokładną aplikację również na nierównych powierzchniach. Idealny do prac biurowych i na produkcji.462916 Taśma pakowa, Akryl, brązowa 48mm x 66y(60m) 1 RL 1,73 PLN 1,73 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)4. TAŚMY I KLEJETAŚMY PAKOWE Oferujemy pełny zakres taśm pakowych które mogą być stosowane między innymi do zamykania przesyłek, kartonów i tworzenia pakietów produktów wykonanych z papieru, kartonów i folii. Są stosowane również jako wzmocnienie opakowania, banderola lub taśma spinająca. Taśmy akrylowe - posiadają dobre właściwości klejące. Idealne do ogólnego stosowania w hurtowni, domu i biurze. Dostępne są w kolorze brązowym oraz transparentnym. Taśmy solventowe - wykonane są na bazie naturalnego kauczuku. Posiadają bardzo dobre właściwości klejące w szerokim zakresie temperatur (do -25°C). Zalecane są do stosowania na trudne powierzchnie. Dostępne są w kolorze brązowym oraz transparentnym. Taśmy HotMelt - wykonane są na bazie kauczuku syntetycznego. Charakteryzują się wysoką początkową siłą klejenia i odpornością na różnice temperatur. Uniwersalny materiał który może być stosowany na różne podłoża, w tym do zamykania pudeł z tektury falistej. Dostępne są w kolorze brązowym oraz transparentnym. Dyspenser do taśmy pakowej Masterline. Urządzenie oferuje łatwiejszą kontrolę naciągu odwijanej taśmy, niezwykle wygodne przy zaklejaniu kartonowych pudeł. Posiada zabezpieczenie ostrza odcinającego chroniące przed przypadkowym zranieniem. Co najważniejsze, posiada gumowy wałek aplikujący taśmę, który umożliwia jej dokładną aplikację również na nierównych powierzchniach. Idealny do prac biurowych i na produkcji.522043 Taśma samoprzylepna, polipropylen, przezroczysta, 130mic, 25mm x 100m, karton 24 sztuk 1 SZT 14,15 PLN 14,15 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)4. TAŚMY I KLEJETAŚMY PAKOWE Oferujemy pełny zakres taśm pakowych które mogą być stosowane między innymi do zamykania przesyłek, kartonów i tworzenia pakietów produktów wykonanych z papieru, kartonów i folii. Są stosowane również jako wzmocnienie opakowania, banderola lub taśma spinająca. Taśmy akrylowe - posiadają dobre właściwości klejące. Idealne do ogólnego stosowania w hurtowni, domu i biurze. Dostępne są w kolorze brązowym oraz transparentnym. Taśmy solventowe - wykonane są na bazie naturalnego kauczuku. Posiadają bardzo dobre właściwości klejące w szerokim zakresie temperatur (do -25°C). Zalecane są do stosowania na trudne powierzchnie. Dostępne są w kolorze brązowym oraz transparentnym. Taśmy HotMelt - wykonane są na bazie kauczuku syntetycznego. Charakteryzują się wysoką początkową siłą klejenia i odpornością na różnice temperatur. Uniwersalny materiał który może być stosowany na różne podłoża, w tym do zamykania pudeł z tektury falistej. Dostępne są w kolorze brązowym oraz transparentnym. Dyspenser do taśmy pakowej Masterline. Urządzenie oferuje łatwiejszą kontrolę naciągu odwijanej taśmy, niezwykle wygodne przy zaklejaniu kartonowych pudeł. Posiada zabezpieczenie ostrza odcinającego chroniące przed przypadkowym zranieniem. Co najważniejsze, posiada gumowy wałek aplikujący taśmę, który umożliwia jej dokładną aplikację również na nierównych powierzchniach. Idealny do prac biurowych i na produkcji.462910 Taśma pakowa, Akryl, transparentna 48mm x 66y(60m) 1 RL 1,73 PLN 1,73 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)4. TAŚMY I KLEJETAŚMY PAKOWE Oferujemy pełny zakres taśm pakowych które mogą być stosowane między innymi do zamykania przesyłek, kartonów i tworzenia pakietów produktów wykonanych z papieru, kartonów i folii. Są stosowane również jako wzmocnienie opakowania, banderola lub taśma spinająca. Taśmy akrylowe - posiadają dobre właściwości klejące. Idealne do ogólnego stosowania w hurtowni, domu i biurze. Dostępne są w kolorze brązowym oraz transparentnym. Taśmy solventowe - wykonane są na bazie naturalnego kauczuku. Posiadają bardzo dobre właściwości klejące w szerokim zakresie temperatur (do -25°C). Zalecane są do stosowania na trudne powierzchnie. Dostępne są w kolorze brązowym oraz transparentnym. Taśmy HotMelt - wykonane są na bazie kauczuku syntetycznego. Charakteryzują się wysoką początkową siłą klejenia i odpornością na różnice temperatur. Uniwersalny materiał który może być stosowany na różne podłoża, w tym do zamykania pudeł z tektury falistej. Dostępne są w kolorze brązowym oraz transparentnym. Dyspenser do taśmy pakowej Masterline. Urządzenie oferuje łatwiejszą kontrolę naciągu odwijanej taśmy, niezwykle wygodne przy zaklejaniu kartonowych pudeł. Posiada zabezpieczenie ostrza odcinającego chroniące przed przypadkowym zranieniem. Co najważniejsze, posiada gumowy wałek aplikujący taśmę, który umożliwia jej dokładną aplikację również na nierównych powierzchniach. Idealny do prac biurowych i na produkcji.385062 Taśma pakowa, Akryl, brązowa 48mm x 50y(45,72m) 1 RL 1,45 PLN 1,45 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)4. TAŚMY I KLEJETAŚMY PAKOWE Oferujemy pełny zakres taśm pakowych które mogą być stosowane między innymi do zamykania przesyłek, kartonów i tworzenia pakietów produktów wykonanych z papieru, kartonów i folii. Są stosowane również jako wzmocnienie opakowania, banderola lub taśma spinająca. Taśmy akrylowe - posiadają dobre właściwości klejące. Idealne do ogólnego stosowania w hurtowni, domu i biurze. Dostępne są w kolorze brązowym oraz transparentnym. Taśmy solventowe - wykonane są na bazie naturalnego kauczuku. Posiadają bardzo dobre właściwości klejące w szerokim zakresie temperatur (do -25°C). Zalecane są do stosowania na trudne powierzchnie. Dostępne są w kolorze brązowym oraz transparentnym. Taśmy HotMelt - wykonane są na bazie kauczuku syntetycznego. Charakteryzują się wysoką początkową siłą klejenia i odpornością na różnice temperatur. Uniwersalny materiał który może być stosowany na różne podłoża, w tym do zamykania pudeł z tektury falistej. Dostępne są w kolorze brązowym oraz transparentnym. Dyspenser do taśmy pakowej Masterline. Urządzenie oferuje łatwiejszą kontrolę naciągu odwijanej taśmy, niezwykle wygodne przy zaklejaniu kartonowych pudeł. Posiada zabezpieczenie ostrza odcinającego chroniące przed przypadkowym zranieniem. Co najważniejsze, posiada gumowy wałek aplikujący taśmę, który umożliwia jej dokładną aplikację również na nierównych powierzchniach. Idealny do prac biurowych i na produkcji.385063 Taśma pakowa, Akryl, transparentna 48mm x 50y(45,72m) 1 SZT 1,45 PLN 1,45 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)4. TAŚMY I KLEJETAŚMY PAKOWE Oferujemy pełny zakres taśm pakowych które mogą być stosowane między innymi do zamykania przesyłek, kartonów i tworzenia pakietów produktów wykonanych z papieru, kartonów i folii. Są stosowane również jako wzmocnienie opakowania, banderola lub taśma spinająca. Taśmy akrylowe - posiadają dobre właściwości klejące. Idealne do ogólnego stosowania w hurtowni, domu i biurze. Dostępne są w kolorze brązowym oraz transparentnym. Taśmy solventowe - wykonane są na bazie naturalnego kauczuku. Posiadają bardzo dobre właściwości klejące w szerokim zakresie temperatur (do -25°C). Zalecane są do stosowania na trudne powierzchnie. Dostępne są w kolorze brązowym oraz transparentnym. Taśmy HotMelt - wykonane są na bazie kauczuku syntetycznego. Charakteryzują się wysoką początkową siłą klejenia i odpornością na różnice temperatur. Uniwersalny materiał który może być stosowany na różne podłoża, w tym do zamykania pudeł z tektury falistej. Dostępne są w kolorze brązowym oraz transparentnym. Dyspenser do taśmy pakowej Masterline. Urządzenie oferuje łatwiejszą kontrolę naciągu odwijanej taśmy, niezwykle wygodne przy zaklejaniu kartonowych pudeł. Posiada zabezpieczenie ostrza odcinającego chroniące przed przypadkowym zranieniem. Co najważniejsze, posiada gumowy wałek aplikujący taśmę, który umożliwia jej dokładną aplikację również na nierównych powierzchniach. Idealny do prac biurowych i na produkcji.397711 Taśma Samoprzylepna, HotMelt, brązowa, 48mmx66y (60,35 m) zgrzewka 6 szt 1 RL 2,59 PLN 2,59 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)4. TAŚMY I KLEJETAŚMY PAKOWE Oferujemy pełny zakres taśm pakowych które mogą być stosowane między innymi do zamykania przesyłek, kartonów i tworzenia pakietów produktów wykonanych z papieru, kartonów i folii. Są stosowane również jako wzmocnienie opakowania, banderola lub taśma spinająca. Taśmy akrylowe - posiadają dobre właściwości klejące. Idealne do ogólnego stosowania w hurtowni, domu i biurze. Dostępne są w kolorze brązowym oraz transparentnym. Taśmy solventowe - wykonane są na bazie naturalnego kauczuku. Posiadają bardzo dobre właściwości klejące w szerokim zakresie temperatur (do -25°C). Zalecane są do stosowania na trudne powierzchnie. Dostępne są w kolorze brązowym oraz transparentnym. Taśmy HotMelt - wykonane są na bazie kauczuku syntetycznego. Charakteryzują się wysoką początkową siłą klejenia i odpornością na różnice temperatur. Uniwersalny materiał który może być stosowany na różne podłoża, w tym do zamykania pudeł z tektury falistej. Dostępne są w kolorze brązowym oraz transparentnym. Dyspenser do taśmy pakowej Masterline. Urządzenie oferuje łatwiejszą kontrolę naciągu odwijanej taśmy, niezwykle wygodne przy zaklejaniu kartonowych pudeł. Posiada zabezpieczenie ostrza odcinającego chroniące przed przypadkowym zranieniem. Co najważniejsze, posiada gumowy wałek aplikujący taśmę, który umożliwia jej dokładną aplikację również na nierównych powierzchniach. Idealny do prac biurowych i na produkcji.397712 Taśma Samoprzylepna, HotMelt, transparent, 48mmx66y (60,35 m) zgrzewka 6 szt 1 RL 2,59 PLN 2,59 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)4. TAŚMY I KLEJETAŚMY PAKOWE Oferujemy pełny zakres taśm pakowych które mogą być stosowane między innymi do zamykania przesyłek, kartonów i tworzenia pakietów produktów wykonanych z papieru, kartonów i folii. Są stosowane również jako wzmocnienie opakowania, banderola lub taśma spinająca. Taśmy akrylowe - posiadają dobre właściwości klejące. Idealne do ogólnego stosowania w hurtowni, domu i biurze. Dostępne są w kolorze brązowym oraz transparentnym. Taśmy solventowe - wykonane są na bazie naturalnego kauczuku. Posiadają bardzo dobre właściwości klejące w szerokim zakresie temperatur (do -25°C). Zalecane są do stosowania na trudne powierzchnie. Dostępne są w kolorze brązowym oraz transparentnym. Taśmy HotMelt - wykonane są na bazie kauczuku syntetycznego. Charakteryzują się wysoką początkową siłą klejenia i odpornością na różnice temperatur. Uniwersalny materiał który może być stosowany na różne podłoża, w tym do zamykania pudeł z tektury falistej. Dostępne są w kolorze brązowym oraz transparentnym. Dyspenser do taśmy pakowej Masterline. Urządzenie oferuje łatwiejszą kontrolę naciągu odwijanej taśmy, niezwykle wygodne przy zaklejaniu kartonowych pudeł. Posiada zabezpieczenie ostrza odcinającego chroniące przed przypadkowym zranieniem. Co najważniejsze, posiada gumowy wałek aplikujący taśmę, który umożliwia jej dokładną aplikację również na nierównych powierzchniach. Idealny do prac biurowych i na produkcji.382627 Taśma Samoprzylepna, Solvent, brązowa, 48mmx66m, zgrzewka 6 szt 1 SZT 3,70 PLN 3,70 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)4. TAŚMY I KLEJETAŚMY PAKOWE Oferujemy pełny zakres taśm pakowych które mogą być stosowane między innymi do zamykania przesyłek, kartonów i tworzenia pakietów produktów wykonanych z papieru, kartonów i folii. Są stosowane również jako wzmocnienie opakowania, banderola lub taśma spinająca. Taśmy akrylowe - posiadają dobre właściwości klejące. Idealne do ogólnego stosowania w hurtowni, domu i biurze. Dostępne są w kolorze brązowym oraz transparentnym. Taśmy solventowe - wykonane są na bazie naturalnego kauczuku. Posiadają bardzo dobre właściwości klejące w szerokim zakresie temperatur (do -25°C). Zalecane są do stosowania na trudne powierzchnie. Dostępne są w kolorze brązowym oraz transparentnym. Taśmy HotMelt - wykonane są na bazie kauczuku syntetycznego. Charakteryzują się wysoką początkową siłą klejenia i odpornością na różnice temperatur. Uniwersalny materiał który może być stosowany na różne podłoża, w tym do zamykania pudeł z tektury falistej. Dostępne są w kolorze brązowym oraz transparentnym. Dyspenser do taśmy pakowej Masterline. Urządzenie oferuje łatwiejszą kontrolę naciągu odwijanej taśmy, niezwykle wygodne przy zaklejaniu kartonowych pudeł. Posiada zabezpieczenie ostrza odcinającego chroniące przed przypadkowym zranieniem. Co najważniejsze, posiada gumowy wałek aplikujący taśmę, który umożliwia jej dokładną aplikację również na nierównych powierzchniach. Idealny do prac biurowych i na produkcji.382629 Taśma Samoprzylepna, Solvent, transparent, 48mmx66m, zgrzewka 6 szt 1 SZT 3,69 PLN 3,69 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)4. TAŚMY I KLEJETAŚMY PAKOWE Oferujemy pełny zakres taśm pakowych które mogą być stosowane między innymi do zamykania przesyłek, kartonów i tworzenia pakietów produktów wykonanych z papieru, kartonów i folii. Są stosowane również jako wzmocnienie opakowania, banderola lub taśma spinająca. Taśmy akrylowe - posiadają dobre właściwości klejące. Idealne do ogólnego stosowania w hurtowni, domu i biurze. Dostępne są w kolorze brązowym oraz transparentnym. Taśmy solventowe - wykonane są na bazie naturalnego kauczuku. Posiadają bardzo dobre właściwości klejące w szerokim zakresie temperatur (do -25°C). Zalecane są do stosowania na trudne powierzchnie. Dostępne są w kolorze brązowym oraz transparentnym. Taśmy HotMelt - wykonane są na bazie kauczuku syntetycznego. Charakteryzują się wysoką początkową siłą klejenia i odpornością na różnice temperatur. Uniwersalny materiał który może być stosowany na różne podłoża, w tym do zamykania pudeł z tektury falistej. Dostępne są w kolorze brązowym oraz transparentnym. Dyspenser do taśmy pakowej Masterline. Urządzenie oferuje łatwiejszą kontrolę naciągu odwijanej taśmy, niezwykle wygodne przy zaklejaniu kartonowych pudeł. Posiada zabezpieczenie ostrza odcinającego chroniące przed przypadkowym zranieniem. Co najważniejsze, posiada gumowy wałek aplikujący taśmę, który umożliwia jej dokładną aplikację również na nierównych powierzchniach. Idealny do prac biurowych i na produkcji.386747 Taśma Samoprzylepna, Solvent, brązowa, 48mmx66y (60,35 m), zgrzewka 6 szt 1 SZT 3,31 PLN 3,31 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)4. TAŚMY I KLEJETAŚMY PAKOWE Oferujemy pełny zakres taśm pakowych które mogą być stosowane między innymi do zamykania przesyłek, kartonów i tworzenia pakietów produktów wykonanych z papieru, kartonów i folii. Są stosowane również jako wzmocnienie opakowania, banderola lub taśma spinająca. Taśmy akrylowe - posiadają dobre właściwości klejące. Idealne do ogólnego stosowania w hurtowni, domu i biurze. Dostępne są w kolorze brązowym oraz transparentnym. Taśmy solventowe - wykonane są na bazie naturalnego kauczuku. Posiadają bardzo dobre właściwości klejące w szerokim zakresie temperatur (do -25°C). Zalecane są do stosowania na trudne powierzchnie. Dostępne są w kolorze brązowym oraz transparentnym. Taśmy HotMelt - wykonane są na bazie kauczuku syntetycznego. Charakteryzują się wysoką początkową siłą klejenia i odpornością na różnice temperatur. Uniwersalny materiał który może być stosowany na różne podłoża, w tym do zamykania pudeł z tektury falistej. Dostępne są w kolorze brązowym oraz transparentnym. Dyspenser do taśmy pakowej Masterline. Urządzenie oferuje łatwiejszą kontrolę naciągu odwijanej taśmy, niezwykle wygodne przy zaklejaniu kartonowych pudeł. Posiada zabezpieczenie ostrza odcinającego chroniące przed przypadkowym zranieniem. Co najważniejsze, posiada gumowy wałek aplikujący taśmę, który umożliwia jej dokładną aplikację również na nierównych powierzchniach. Idealny do prac biurowych i na produkcji.386748 Taśma pakowa, Solvent, transparent, 48x 66y (60,35m), zgrzewka 6 szt 1 SZT 3,35 PLN 3,35 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)4. TAŚMY I KLEJETAŚMY PAKOWE Oferujemy pełny zakres taśm pakowych które mogą być stosowane między innymi do zamykania przesyłek, kartonów i tworzenia pakietów produktów wykonanych z papieru, kartonów i folii. Są stosowane również jako wzmocnienie opakowania, banderola lub taśma spinająca. Taśmy akrylowe - posiadają dobre właściwości klejące. Idealne do ogólnego stosowania w hurtowni, domu i biurze. Dostępne są w kolorze brązowym oraz transparentnym. Taśmy solventowe - wykonane są na bazie naturalnego kauczuku. Posiadają bardzo dobre właściwości klejące w szerokim zakresie temperatur (do -25°C). Zalecane są do stosowania na trudne powierzchnie. Dostępne są w kolorze brązowym oraz transparentnym. Taśmy HotMelt - wykonane są na bazie kauczuku syntetycznego. Charakteryzują się wysoką początkową siłą klejenia i odpornością na różnice temperatur. Uniwersalny materiał który może być stosowany na różne podłoża, w tym do zamykania pudeł z tektury falistej. Dostępne są w kolorze brązowym oraz transparentnym. Dyspenser do taśmy pakowej Masterline. Urządzenie oferuje łatwiejszą kontrolę naciągu odwijanej taśmy, niezwykle wygodne przy zaklejaniu kartonowych pudeł. Posiada zabezpieczenie ostrza odcinającego chroniące przed przypadkowym zranieniem. Co najważniejsze, posiada gumowy wałek aplikujący taśmę, który umożliwia jej dokładną aplikację również na nierównych powierzchniach. Idealny do prac biurowych i na produkcji.382669 Masterline, dyspenser do taśm samoprzylepnych, 50 mm 1 SZT 60,30 PLN 60,30 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)4. TAŚMY I KLEJEKROPKI KLEJOWE

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)4. TAŚMY I KLEJEKROPKI KLEJOWE 484135 Kropki Klejowe, średnia lepkość,6mm, taśma 1500 szt. 1 RL 27,00 PLN 27,00 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)4. TAŚMY I KLEJEKROPKI KLEJOWE 484136 Kropki Klejowe, średnia lepkość,9mm, taśma 5000 szt. 1 RL 54,06 PLN 54,06 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)4. TAŚMY I KLEJEKROPKI KLEJOWE 484137 Kropki Klejowe, średnia lepkość,9mm, taśma 1500 szt. 1 RL 13,00 PLN 13,00 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)4. TAŚMY I KLEJEKROPKI KLEJOWE 487153 Dyspenser, do kropek klejowych 1 SZT 391,60 PLN 391,60 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)5. ARTYKUŁY POCZTOWE
Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)5. ARTYKUŁY POCZTOWETUBY MAILINGOWE

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)5. ARTYKUŁY POCZTOWETUBY MAILINGOWE 531457 Koperta z tektury falistej, 33 x 49 cm x 5 cm, bez okna, fala E, potrójna, kolor brązowy, partia 20 sztuk 1 SZT 2,20 PLN 2,20 PLN

Karton, brązowy, klapowy,100% masy makulaturowej, 370g, 300mm x 212mm x 100mm, FEFCO 
0201, paczka 20 sztuk

Karton, brązowy, klapowy,100% masy makulaturowej, 370g, 300mm x 212mm x 300mm, FEFCO 
0201, paczka 20 sztuk

Karton, brązowy, klapowy,100% masy makulaturowej, 370g, 300mm x 212mm x 212mm, FEFCO 
0201, paczka 20 sztuk

Karton, brązowy, klapowy 100% masy makulaturowej, 420g/m2 310mm x 220mm x 140mm FEFCO 
0201, paczka 20 sztuk

Karton klapowy, brązowy, bigi co 15 mm, Fala B, potrójna, 100% makulatury, 450g, 300mm x 212mm 
x 300mm, partia 20 sztuk
Karton klapowy, brązowy, bigi co 15 mm, fala B, potrójna, 100% makulatury, 450g, 430mm x 310mm 
x 360mm, partia 20 sztuk

Łatwy w obsłudze systemem, który umożliwia produkcję poduszek powietrznych w dowolnym czasie. Mają one szerokie zastosowanie od owijania, ochrony narożników, wypełniania 
pustych przestrzeni, blokowania i usztywniania, aż do przekładania.

Folia do urządzenia ePacker Materline, transparentna 23mikron HD-PE 200mm x 150m., karton 2 
rolek
Systemy Powietrzne, CELL-O Green, długość poduszki 130mm, transparentny, 30mikron, HD-PE, 
200mm x 650m, karton 2 rolki

Szybki, prosty i niezawodny system pakowania w papier. System umożliwia produkcję 150 poduszek papierowych na minutę. Dzięki opcji wyboru długości poduszki można korzystać w 
różnych technikach pakowania, np. do amortyzacji, unieruchamiania, usztywniania.

PadPak, Senior Paper, 2 warstwy, 70/70,brązowy,kraft,762mm x 290.00metr bież., 140g/m2,pal. 
11 ról
PadPak, Junior Paper, 2 warstwy, 70/70,brązowy,kraft,680mm x 160.00metr bież., 140g/m2,pal. 20 
ról

Oferujemy pełny zakres taśm pakowych które mogą być stosowane między innymi do zamykania przesyłek, kartonów i tworzenia pakietów produktów wykonanych z papieru, kartonów i 
folii. Są stosowane również jako wzmocnienie opakowania, banderola lub taśma spinająca. Taśmy akrylowe - posiadają dobre właściwości klejące. Idealne do ogólnego stosowania w 

hurtowni, domu i biurze. Dostępne są w kolorze brązowym oraz transparentnym. Taśmy solventowe - wykonane są na bazie naturalnego kauczuku. Posiadają bardzo dobre właściwości 
klejące w szerokim zakresie temperatur (do -25°C). Zalecane są do stosowania na trudne powierzchnie. Dostępne są w kolorze brązowym oraz transparentnym. Taśmy HotMelt - 

wykonane są na bazie kauczuku syntetycznego. Charakteryzują się wysoką początkową siłą klejenia i odpornością na różnice temperatur. Uniwersalny materiał który może być stosowany 
na różne podłoża, w tym do zamykania pudeł z tektury falistej. Dostępne są w kolorze brązowym oraz transparentnym. Dyspenser do taśmy pakowej Masterline. Urządzenie oferuje 

łatwiejszą kontrolę naciągu odwijanej taśmy, niezwykle wygodne przy zaklejaniu kartonowych pudeł. Posiada zabezpieczenie ostrza odcinającego chroniące przed przypadkowym 
zranieniem. Co najważniejsze, posiada gumowy wałek aplikujący taśmę, który umożliwia jej dokładną aplikację również na nierównych powierzchniach. Idealny do prac biurowych i na 

produkcji.



o Ceny netto.
o Opłata za zamówienie poniżej 500zł : 50 zł, poniżej 1000zł : 35zł.
o Do zamówienia doliczana będzie opłata dystrybucyjna  w wysokości 1% jego wartości.
o Ceny mogą ulec zmianie. Prosimy o ich potwierdzenie przed zamówieniem.

Strona 40

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)5. ARTYKUŁY POCZTOWETUBY MAILINGOWE 531458 1 SZT 1,39 PLN 1,39 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)5. ARTYKUŁY POCZTOWETUBY MAILINGOWE 482674 Tuba mailingowa, śr. 70 mm dł. 550mm, wiązka 14 sztuk 1 SZT 2,11 PLN 2,11 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)5. ARTYKUŁY POCZTOWETUBY MAILINGOWE 482675 Tuba mailingowa, śr. 70 mm dł. 750mm, wiązka 14 sztuk 1 SZT 2,94 PLN 2,94 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)5. ARTYKUŁY POCZTOWETUBY MAILINGOWE 482676 Tuba mailingowa, śr. 70 mm dł. 1050mm, wiązka 14 sztuk 1 SZT 4,01 PLN 4,01 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)5. ARTYKUŁY POCZTOWETUBY MAILINGOWE 486803 Tuba mailingowa, brązowy, kraft, śr. 100mm, dł. 750mm, wiązka 14 sztuk 1 SZT 2,90 PLN 2,90 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)5. ARTYKUŁY POCZTOWETUBY MAILINGOWE 531460 1 SZT 1,80 PLN 1,80 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)5. ARTYKUŁY POCZTOWETUBY MAILINGOWE 486941 zatyczka do tuby mailingowej, biały LD-PE 100mm x 10mm 1 SZT 0,43 PLN 0,43 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)5. ARTYKUŁY POCZTOWETUBY MAILINGOWE 482673 Zatyczka do tuby mailingowej, biała, śr. 70 mm, paczka 28 sztuk 1 SZT 0,29 PLN 0,29 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)5. ARTYKUŁY POCZTOWETUBY MAILINGOWE 531459 1 SZT 1,52 PLN 1,52 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)5. ARTYKUŁY POCZTOWETUBY MAILINGOWE 531454 1 SZT 2,07 PLN 2,07 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)5. FOLIE OPAKOWANIOWE
Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)5. FOLIE OPAKOWANIOWEFOLIA STRETCH RĘCZNA

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)5. FOLIE OPAKOWANIOWEFOLIA STRETCH RĘCZNA

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)5. FOLIE OPAKOWANIOWEFOLIA STRETCH RĘCZNATo najczęściej wykorzystywana metoda zabezpieczania (owijania) przesyłek składowanych na paletach. Posiada doskonałą wytrzymałość mechaniczną oraz wysoką elastyczność. Zabezpiecza ładunki przed wilgocią, deszczem, brudem, zsunięciem się z palety oraz kradzieżą. Posiada łatwość aplikacji ręcznej. Czarna folia jest idealna do zabezpieczania przed kradzieżą - po zafoliowaniu nie można dostrzec zawartości ładunku oraz ochrony przed wpływem promieniowania UV.391246 Folia Stretch RĘCZNA, 3,0 kg, transparent, 23 mic, 50 cm, karton 6 rolek 1 RL 32,29 PLN 32,29 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)5. FOLIE OPAKOWANIOWEFOLIA STRETCH RĘCZNATo najczęściej wykorzystywana metoda zabezpieczania (owijania) przesyłek składowanych na paletach. Posiada doskonałą wytrzymałość mechaniczną oraz wysoką elastyczność. Zabezpiecza ładunki przed wilgocią, deszczem, brudem, zsunięciem się z palety oraz kradzieżą. Posiada łatwość aplikacji ręcznej. Czarna folia jest idealna do zabezpieczania przed kradzieżą - po zafoliowaniu nie można dostrzec zawartości ładunku oraz ochrony przed wpływem promieniowania UV.388762 Folia Stretch RĘCZNA, 2,5 kg, transparent, 23 mic, 50 cm, karton 6 rolek 1 RL 27,56 PLN 27,56 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)5. FOLIE OPAKOWANIOWEFOLIA STRETCH RĘCZNATo najczęściej wykorzystywana metoda zabezpieczania (owijania) przesyłek składowanych na paletach. Posiada doskonałą wytrzymałość mechaniczną oraz wysoką elastyczność. Zabezpiecza ładunki przed wilgocią, deszczem, brudem, zsunięciem się z palety oraz kradzieżą. Posiada łatwość aplikacji ręcznej. Czarna folia jest idealna do zabezpieczania przed kradzieżą - po zafoliowaniu nie można dostrzec zawartości ładunku oraz ochrony przed wpływem promieniowania UV.383196 Folia Stretch RĘCZNA, 1,50 kg, transparent, 23 mic, 50 cm, karton 6 rolek 1 RL 17,06 PLN 17,06 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)5. FOLIE OPAKOWANIOWEFOLIA STRETCH RĘCZNATo najczęściej wykorzystywana metoda zabezpieczania (owijania) przesyłek składowanych na paletach. Posiada doskonałą wytrzymałość mechaniczną oraz wysoką elastyczność. Zabezpiecza ładunki przed wilgocią, deszczem, brudem, zsunięciem się z palety oraz kradzieżą. Posiada łatwość aplikacji ręcznej. Czarna folia jest idealna do zabezpieczania przed kradzieżą - po zafoliowaniu nie można dostrzec zawartości ładunku oraz ochrony przed wpływem promieniowania UV.356365 Folia Stretch RĘCZNA, 1,50 kg, transparent, 20 mic, 50 cm, karton 6 rolek 1 RL 16,89 PLN 16,89 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)5. FOLIE OPAKOWANIOWEFOLIA STRETCH RĘCZNATo najczęściej wykorzystywana metoda zabezpieczania (owijania) przesyłek składowanych na paletach. Posiada doskonałą wytrzymałość mechaniczną oraz wysoką elastyczność. Zabezpiecza ładunki przed wilgocią, deszczem, brudem, zsunięciem się z palety oraz kradzieżą. Posiada łatwość aplikacji ręcznej. Czarna folia jest idealna do zabezpieczania przed kradzieżą - po zafoliowaniu nie można dostrzec zawartości ładunku oraz ochrony przed wpływem promieniowania UV.356513 Folia Stretch RĘCZNA, 1,5 kg, czarna, 23 mic, 50 cm, karton 6 rolek 1 RL 18,73 PLN 18,73 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)5. FOLIE OPAKOWANIOWEFOLIA STRETCH RĘCZNATo najczęściej wykorzystywana metoda zabezpieczania (owijania) przesyłek składowanych na paletach. Posiada doskonałą wytrzymałość mechaniczną oraz wysoką elastyczność. Zabezpiecza ładunki przed wilgocią, deszczem, brudem, zsunięciem się z palety oraz kradzieżą. Posiada łatwość aplikacji ręcznej. Czarna folia jest idealna do zabezpieczania przed kradzieżą - po zafoliowaniu nie można dostrzec zawartości ładunku oraz ochrony przed wpływem promieniowania UV.451725 Folia Stretch RĘCZNA, 3,0 kg, transparent, 20 mic, 50 cm, karton 6 rolek 1 RL 32,29 PLN 32,29 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)5. FOLIE OPAKOWANIOWEFOLIA STRETCH MINIWRAP

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)5. FOLIE OPAKOWANIOWEFOLIA STRETCH MINIWRAP

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)5. FOLIE OPAKOWANIOWEFOLIA STRETCH MINIWRAPTo najczęściej wykorzystywana metoda zabezpieczania (owijania) przesyłek składowanych na paletach. Posiada doskonałą wytrzymałość mechaniczną oraz wysoką elastyczność. Zabezpiecza ładunki przed wilgocią, deszczem, brudem, zsunięciem się z palety oraz kradzieżą. Posiada łatwość aplikacji ręcznej. Czarna folia jest idealna do zabezpieczania przed kradzieżą - po zafoliowaniu nie można dostrzec zawartości ładunku oraz ochrony przed wpływem promieniowania UV.382886 Folia Stretch RĘCZNA, niniwrap 0,25 kg, transparent, 23 mic, 10 cm, karton 55 rolek 1 RL 4,73 PLN 4,73 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)5. FOLIE OPAKOWANIOWEFOLIA STRECH MASZYNOWA

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)5. FOLIE OPAKOWANIOWEFOLIA STRECH MASZYNOWA

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)5. FOLIE OPAKOWANIOWEFOLIA STRECH MASZYNOWAFOLIA STRETCH MASZYNOWA POWER o bardzo dobrych właściwościach klejących (jednostronnie), o wysokiej przejrzystości, wytrzymałości na rozdarcie i bardzo dobrej elastyczności. Doskonale zabezpiecza i stabilizuje ładunek, jak również ciężkie i kanciaste palety. FOLIA STRETCH MASZYNOWA STANDARD Jest to polietylenowa, trójwarstwowa, przezroczysta i rozciągliwa folia stretch otrzymywana przez wytłaczanie metodą wylewu szczelinowego. Używana jest do pakowania i zabezpieczania produktów, począwszy od ładunków zbiorczych na paletach po przedmioty jednostkowe o dużych gabarytach. Jest przeznaczona do bezpośredniego kontaktu z żywnością.440964 Folia Stretch MASZYNOWA Power Quality (PQ)16,2 kg, 23 mic, 50 cm, transparent, 250% rozciągu 1 KG 10,94 PLN 10,94 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)5. FOLIE OPAKOWANIOWEFOLIA STRECH MASZYNOWAFOLIA STRETCH MASZYNOWA POWER o bardzo dobrych właściwościach klejących (jednostronnie), o wysokiej przejrzystości, wytrzymałości na rozdarcie i bardzo dobrej elastyczności. Doskonale zabezpiecza i stabilizuje ładunek, jak również ciężkie i kanciaste palety. FOLIA STRETCH MASZYNOWA STANDARD Jest to polietylenowa, trójwarstwowa, przezroczysta i rozciągliwa folia stretch otrzymywana przez wytłaczanie metodą wylewu szczelinowego. Używana jest do pakowania i zabezpieczania produktów, począwszy od ładunków zbiorczych na paletach po przedmioty jednostkowe o dużych gabarytach. Jest przeznaczona do bezpośredniego kontaktu z żywnością.440491 Folia Stretch MASZYNOWA Standard, 16,2 kg, 23 mic, 50 cm, transparent, 150% rozciągu 1 KG 9,77 PLN 9,77 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)5. FOLIE OPAKOWANIOWEFOLIA NANO WRAP RĘCZNA

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)5. FOLIE OPAKOWANIOWEFOLIA NANO WRAP RĘCZNA480241 1 RL 41,40 PLN 41,40 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)5. FOLIE OPAKOWANIOWEFOLIA NANO WRAP MASZYNOWA

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)5. FOLIE OPAKOWANIOWEFOLIA NANO WRAP MASZYNOWA487525 1 RL 225,00 PLN 225,00 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)5. FOLIE OPAKOWANIOWEFOLIA PRE STRETCH

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)5. FOLIE OPAKOWANIOWEFOLIA PRE STRETCH
Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)5. FOLIE OPAKOWANIOWEDYSPENSERY DO FOLII STRETCH

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)5. FOLIE OPAKOWANIOWEDYSPENSERY DO FOLII STRETCH432793 Dyspenser, NettoStretch, 500 mm 1 SZT 24,30 PLN 24,30 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)5. FOLIE OPAKOWANIOWEDYSPENSERY DO FOLII STRETCH487722 Dyspenser, for stretch film 1 SZT 154,00 PLN 154,00 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)5. FOLIE OPAKOWANIOWEFOLIA TERMOKURCZLIWA

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)5. FOLIE OPAKOWANIOWEFOLIA TERMOKURCZLIWA

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)5. FOLIE OPAKOWANIOWEFOLIA TERMOKURCZLIWAJest idealna do pakowania produktów o skomplikowanych kształtach. Doskonale nadaje się do tworzenia pakietów promocyjnych. Dodatkowo chroni przed brudem i wilgocią. Dostępna w postaci półrękawów o szerokościach od 250 do 600 mm lub innych na specjalne zamówienie.479965 Folia termokurczliwa, POF GSP, 19mic, 250 mm x 1000 m 1 RL 150,00 PLN 150,00 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)5. FOLIE OPAKOWANIOWEFOLIA TERMOKURCZLIWAJest idealna do pakowania produktów o skomplikowanych kształtach. Doskonale nadaje się do tworzenia pakietów promocyjnych. Dodatkowo chroni przed brudem i wilgocią. Dostępna w postaci półrękawów o szerokościach od 250 do 600 mm lub innych na specjalne zamówienie.479966 Folia termokurczliwa, POF GSP, 19mic, 300 mm x 1000 m 1 RL 178,00 PLN 178,00 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)5. FOLIE OPAKOWANIOWEFOLIA TERMOKURCZLIWAJest idealna do pakowania produktów o skomplikowanych kształtach. Doskonale nadaje się do tworzenia pakietów promocyjnych. Dodatkowo chroni przed brudem i wilgocią. Dostępna w postaci półrękawów o szerokościach od 250 do 600 mm lub innych na specjalne zamówienie.465679 Folia termokurczliwa, POF GSP, 19mic, 350 mm x 1000 m 1 RL 206,00 PLN 206,00 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)5. FOLIE OPAKOWANIOWEFOLIA TERMOKURCZLIWAJest idealna do pakowania produktów o skomplikowanych kształtach. Doskonale nadaje się do tworzenia pakietów promocyjnych. Dodatkowo chroni przed brudem i wilgocią. Dostępna w postaci półrękawów o szerokościach od 250 do 600 mm lub innych na specjalne zamówienie.465680 Folia termokurczliwa, POF GSP, 19mic, 400 mm x 1000 m 1 RL 236,00 PLN 236,00 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)5. FOLIE OPAKOWANIOWEFOLIA TERMOKURCZLIWAJest idealna do pakowania produktów o skomplikowanych kształtach. Doskonale nadaje się do tworzenia pakietów promocyjnych. Dodatkowo chroni przed brudem i wilgocią. Dostępna w postaci półrękawów o szerokościach od 250 do 600 mm lub innych na specjalne zamówienie.465681 Folia termokurczliwa, POF GSP, 19mic, 450 mm x 1000 m 1 RL 266,00 PLN 266,00 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)5. FOLIE OPAKOWANIOWEFOLIA TERMOKURCZLIWAJest idealna do pakowania produktów o skomplikowanych kształtach. Doskonale nadaje się do tworzenia pakietów promocyjnych. Dodatkowo chroni przed brudem i wilgocią. Dostępna w postaci półrękawów o szerokościach od 250 do 600 mm lub innych na specjalne zamówienie.465682 Folia termokurczliwa, POF GSP, 19mic, 500 mm x 1000 m 1 RL 294,00 PLN 294,00 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)5. FOLIE OPAKOWANIOWEFOLIA TERMOKURCZLIWAJest idealna do pakowania produktów o skomplikowanych kształtach. Doskonale nadaje się do tworzenia pakietów promocyjnych. Dodatkowo chroni przed brudem i wilgocią. Dostępna w postaci półrękawów o szerokościach od 250 do 600 mm lub innych na specjalne zamówienie.479968 Folia termokurczliwa, POF GSP, 19mic, 600 mm x 1000 m 1 RL 376,00 PLN 376,00 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)5. FOLIE OPAKOWANIOWEFOLIA TERMOKURCZLIWAJest idealna do pakowania produktów o skomplikowanych kształtach. Doskonale nadaje się do tworzenia pakietów promocyjnych. Dodatkowo chroni przed brudem i wilgocią. Dostępna w postaci półrękawów o szerokościach od 250 do 600 mm lub innych na specjalne zamówienie.465683 Folia termokurczliwa, POF GSP, 25mic, 350x750 1 RL 204,00 PLN 204,00 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)5. FOLIE OPAKOWANIOWEFOLIA TERMOKURCZLIWAJest idealna do pakowania produktów o skomplikowanych kształtach. Doskonale nadaje się do tworzenia pakietów promocyjnych. Dodatkowo chroni przed brudem i wilgocią. Dostępna w postaci półrękawów o szerokościach od 250 do 600 mm lub innych na specjalne zamówienie.465685 Folia termokurczliwa, POF GSP, 25 mic, 450x750 1 RL 280,00 PLN 280,00 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)5. FOLIE OPAKOWANIOWEFOLIA TERMOKURCZLIWAJest idealna do pakowania produktów o skomplikowanych kształtach. Doskonale nadaje się do tworzenia pakietów promocyjnych. Dodatkowo chroni przed brudem i wilgocią. Dostępna w postaci półrękawów o szerokościach od 250 do 600 mm lub innych na specjalne zamówienie.465684 1 RL 232,00 PLN 232,00 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)5. FOLIE OPAKOWANIOWEFOLIA TERMOKURCZLIWAJest idealna do pakowania produktów o skomplikowanych kształtach. Doskonale nadaje się do tworzenia pakietów promocyjnych. Dodatkowo chroni przed brudem i wilgocią. Dostępna w postaci półrękawów o szerokościach od 250 do 600 mm lub innych na specjalne zamówienie.465686 1 RL 240,00 PLN 240,00 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)5. FOLIE OPAKOWANIOWEFOLIA TERMOKURCZLIWAJest idealna do pakowania produktów o skomplikowanych kształtach. Doskonale nadaje się do tworzenia pakietów promocyjnych. Dodatkowo chroni przed brudem i wilgocią. Dostępna w postaci półrękawów o szerokościach od 250 do 600 mm lub innych na specjalne zamówienie.479967 1 RL 322,00 PLN 322,00 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)5. FOLIE OPAKOWANIOWEFOLIA OCHRONNA DO PALET
Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)5. FOLIE OPAKOWANIOWEFOLIA OCHRONNA DO PALETSłuży do przykrycia i zabezpieczania ładunku na palecie. Jest zabezpieczeniem przeciwko wilgoci, kurzowi, zarysowaniu górnej warstwy palety

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)5. FOLIE OPAKOWANIOWEFOLIA OCHRONNA DO PALETSłuży do przykrycia i zabezpieczania ładunku na palecie. Jest zabezpieczeniem przeciwko wilgoci, kurzowi, zarysowaniu górnej warstwy palety469681 1 RL 323,00 PLN 323,00 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)6. SPINANIE, ŁĄCZENIE
Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)6. SPINANIE, ŁĄCZENIETAŚMA SPINAJĄCA PP

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)6. SPINANIE, ŁĄCZENIETAŚMA SPINAJĄCA PP Produkty spinające o różnej wytrzymałości, w zależności od materiału (PP, PET i PES), do użytku ręcznego lub maszynowego.

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)6. SPINANIE, ŁĄCZENIETAŚMA SPINAJĄCA PPProdukty spinające o różnej wytrzymałości, w zależności od materiału (PP, PET i PES), do użytku ręcznego lub maszynowego.484081 Taśma spinająca, PP, biały, 0.450mm polipropylen 5mm x 7000m, karton 1 sztuka 1 RL 195,50 PLN 195,50 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)6. SPINANIE, ŁĄCZENIETAŚMA SPINAJĄCA PPProdukty spinające o różnej wytrzymałości, w zależności od materiału (PP, PET i PES), do użytku ręcznego lub maszynowego.480768 Taśma spinająca, PP, czarny, 0.550mm polipropylen 12mm x 3000.00metr bież. 1 RL 129,60 PLN 129,60 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)6. SPINANIE, ŁĄCZENIETAŚMA SPINAJĄCA PPProdukty spinające o różnej wytrzymałości, w zależności od materiału (PP, PET i PES), do użytku ręcznego lub maszynowego.478860 1 RL 145,80 PLN 145,80 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)6. SPINANIE, ŁĄCZENIETAŚMA SPINAJĄCA PPProdukty spinające o różnej wytrzymałości, w zależności od materiału (PP, PET i PES), do użytku ręcznego lub maszynowego.424547 Taśma Spinająca, PP ,biała, 12x0,55 mm x 3000 m średnica gilzy 200 mm 1 RL 129,60 PLN 129,60 PLN

Koperta z tektury falistej, 21,5 x 30 cm x 5 cm, bez okna, fala E, potrójna fala, kolor brązowy, partia 20 
sztuk

Tuba kwadratowa, brazowa, fala B, potrójna, 100% makulatury, 400g, 100mm x 100mm x 750mm, 
partia 20 sztuk

Multiwell, brązowy, bigi co 15 mm, regulowana wysokość, fala B, potrójna, 100% makulatury, 370g, 
335mm x 290mm x 305, partia 20 sztuk
Pudlo  Teleskopowe, brązowe, podstawa + pokrywa / wieko górne, Fala E, Potrójna fala, 100% 
makulatury, 400g, 217 x 313 x 115 mm, partia 20 sztuk

To najczęściej wykorzystywana metoda zabezpieczania (owijania) przesyłek składowanych na paletach. Posiada doskonałą wytrzymałość mechaniczną oraz wysoką elastyczność. 
Zabezpiecza ładunki przed wilgocią, deszczem, brudem, zsunięciem się z palety oraz kradzieżą. Posiada łatwość aplikacji ręcznej. Czarna folia jest idealna do zabezpieczania przed 

kradzieżą - po zafoliowaniu nie można dostrzec zawartości ładunku oraz ochrony przed wpływem promieniowania UV.

To najczęściej wykorzystywana metoda zabezpieczania (owijania) przesyłek składowanych na paletach. Posiada doskonałą wytrzymałość mechaniczną oraz wysoką elastyczność. 
Zabezpiecza ładunki przed wilgocią, deszczem, brudem, zsunięciem się z palety oraz kradzieżą. Posiada łatwość aplikacji ręcznej. Czarna folia jest idealna do zabezpieczania przed 

kradzieżą - po zafoliowaniu nie można dostrzec zawartości ładunku oraz ochrony przed wpływem promieniowania UV.

FOLIA STRETCH MASZYNOWA POWER o bardzo dobrych właściwościach klejących (jednostronnie), o wysokiej przejrzystości, wytrzymałości na rozdarcie i bardzo dobrej elastyczności. 
Doskonale zabezpiecza i stabilizuje ładunek, jak również ciężkie i kanciaste palety. FOLIA STRETCH MASZYNOWA STANDARD Jest to polietylenowa, trójwarstwowa, przezroczysta i 

rozciągliwa folia stretch otrzymywana przez wytłaczanie metodą wylewu szczelinowego. Używana jest do pakowania i zabezpieczania produktów, począwszy od ładunków zbiorczych 
na paletach po przedmioty jednostkowe o dużych gabarytach. Jest przeznaczona do bezpośredniego kontaktu z żywnością.

NanoWrap, wylewany, polietylen transparentny, 10mikron 500mm x 500.00metr bież., karton 6 rolek

NanoWrap, folia stretch maszynowa, wylewana, polietylen transparentny, 15mikron 500mm x 2300 m

Transparentna folia pre-stretch do zabezpieczania ładunków, zapobiega zsuwaniu się towarów z palety (utrzymuje ładunek w miejscu), chroni przed brudem, wilgocią i kradzieżą. Folie 
pre-stretch dzięki wstępnej orientacji nie ulegają dalszemu rozciągnięciu, doskonale zabezpieczając ładunek. Folia pre-stretch jest cieńsza tworząc mniejszy odpad i ma ściśle określony 

nawój, co zapewnia gwarancje stałej ilości folii w roli. Wymaga jedynie minimalnego napięcia nawoju i powraca do pierwotnego kształtu po zwinięciu. Posiada wyższą odporność na 
przebicie pomimo cienkiej folii, dobre właściwości przylepne.

Jest idealna do pakowania produktów o skomplikowanych kształtach. Doskonale nadaje się do tworzenia pakietów promocyjnych. Dodatkowo chroni przed brudem i wilgocią. Dostępna w 
postaci półrękawów o szerokościach od 250 do 600 mm lub innych na specjalne zamówienie.

Shrink film, GSP, półrękaw, POF,  transparentny, 25mikron,400mm x 750m,  śr. roli: 250mm

Shrink film, GSP, półrękaw, POF,  transparentny, 25mikron,500mm x 750m,  śr. roli: 250mm

Shrink film, GSP, półrękaw, POF,  transparentny, 19mikron,550mm x 1000m, śr. roli: 250mm

Pallet cover film, zagięty,1 rolka = 500 szt., perforowany, LD-PE,transparentny, 25mikron,1200mm x 
800.00metr bież.,Pre-cutting

Taśma spinająca, PP, czarny, 0.550mm polipropylen 9mm x 4500.00metr bież. Średnica gilzy: 
200mm, karton 1 sztuka



o Ceny netto.
o Opłata za zamówienie poniżej 500zł : 50 zł, poniżej 1000zł : 35zł.
o Do zamówienia doliczana będzie opłata dystrybucyjna  w wysokości 1% jego wartości.
o Ceny mogą ulec zmianie. Prosimy o ich potwierdzenie przed zamówieniem.
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Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)6. SPINANIE, ŁĄCZENIETAŚMA SPINAJĄCA PPProdukty spinające o różnej wytrzymałości, w zależności od materiału (PP, PET i PES), do użytku ręcznego lub maszynowego.423948 Taśma Spinająca, PP ,biała, 16x0,80 mm x 1500 m średnica gilzy 200 mm 1 RL 153,72 PLN 153,72 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)6. SPINANIE, ŁĄCZENIETAŚMA SPINAJĄCA PPProdukty spinające o różnej wytrzymałości, w zależności od materiału (PP, PET i PES), do użytku ręcznego lub maszynowego.483383 Taśma spinająca, PP, czarna, 9x0,55 mm nawój 4000 m 1 RL 133,20 PLN 133,20 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)6. SPINANIE, ŁĄCZENIETAŚMA SPINAJĄCA PET

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)6. SPINANIE, ŁĄCZENIETAŚMA SPINAJĄCA PET
Produkty spinające o różnej wytrzymałości, w zależności od materiału (PP, PET i PES), do użytku ręcznego lub maszynowego.

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)6. SPINANIE, ŁĄCZENIETAŚMA SPINAJĄCA PETProdukty spinające o różnej wytrzymałości, w zależności od materiału (PP, PET i PES), do użytku ręcznego lub maszynowego.474523 Taśma spinająca, PET , zielona, 12 x 0,6 mm, nawój 2 500 mb, 1 rolka karton - Un 1 RL 163,80 PLN 163,80 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)6. SPINANIE, ŁĄCZENIETAŚMA SPINAJĄCA PETProdukty spinające o różnej wytrzymałości, w zależności od materiału (PP, PET i PES), do użytku ręcznego lub maszynowego.475523 Taśma spinająca, PET , zielona, 15,5 x 0,6 mm, nawój 2 000 mb, 1 rolka karton - Un 1 RL 207,00 PLN 207,00 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)6. SPINANIE, ŁĄCZENIETAŚMA SPINAJĄCA PES
Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)6. SPINANIE, ŁĄCZENIETAŚMA SPINAJĄCA PES Produkty spinające o różnej wytrzymałości, w zależności od materiału (PP, PET i PES), do użytku ręcznego lub maszynowego.

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)6. SPINANIE, ŁĄCZENIETAŚMA SPINAJĄCA PESProdukty spinające o różnej wytrzymałości, w zależności od materiału (PP, PET i PES), do użytku ręcznego lub maszynowego.474522 Taśma Spinająca PES, biała, TKANA, wytrzymałość 975 kg, 19mm x 400.00mb, karton 2 rolki 1 RL 209,95 PLN 209,95 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)6. SPINANIE, ŁĄCZENIEZAPINKI DO TAŚM SPINAJĄCYCH

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)6. SPINANIE, ŁĄCZENIEZAPINKI DO TAŚM SPINAJĄCYCH
Zapinka blaszana do spinania palet bądź paczek przy pomocy paskowaczy i taśmy polipropylenowej. Zapinka ta pasuje do paskowaczy 9 mm i taśmy w rozmiarze 9 -10 mm.

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)6. SPINANIE, ŁĄCZENIEZAPINKI DO TAŚM SPINAJĄCYCHZapinka blaszana do spinania palet bądź paczek przy pomocy paskowaczy i taśmy polipropylenowej. Zapinka ta pasuje do paskowaczy 9 mm i taśmy w rozmiarze 9 -10 mm.466567 zapinka druciana do taśmy spinającej, ocynkowana, CB4, 13mm, karton 1000 sztuk 1000 SZT 101,86 PLN 101,86 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)6. SPINANIE, ŁĄCZENIEZAPINKI DO TAŚM SPINAJĄCYCHZapinka blaszana do spinania palet bądź paczek przy pomocy paskowaczy i taśmy polipropylenowej. Zapinka ta pasuje do paskowaczy 9 mm i taśmy w rozmiarze 9 -10 mm.466568 zapinka druciana do taśmy spinającej, ocynkowana, CBP5, 16mm, karton 1000 sztuk 1000 SZT 122,63 PLN 122,63 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)6. SPINANIE, ŁĄCZENIEZAPINKI DO TAŚM SPINAJĄCYCHZapinka blaszana do spinania palet bądź paczek przy pomocy paskowaczy i taśmy polipropylenowej. Zapinka ta pasuje do paskowaczy 9 mm i taśmy w rozmiarze 9 -10 mm.466574 zapinka druciana do taśmy spinającej, fosforowana, CBH5, 16mm, box of 1000 pieces 1000 SZT 160,60 PLN 160,60 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)6. SPINANIE, ŁĄCZENIEZAPINKI DO TAŚM SPINAJĄCYCHZapinka blaszana do spinania palet bądź paczek przy pomocy paskowaczy i taśmy polipropylenowej. Zapinka ta pasuje do paskowaczy 9 mm i taśmy w rozmiarze 9 -10 mm.466572 zapinki, do taśmy spinającej, M16 silver metal 16mm, karton 2500 sztuk 1000 SZT 46,20 PLN 46,20 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)6. SPINANIE, ŁĄCZENIEZAPINKI DO TAŚM SPINAJĄCYCHZapinka blaszana do spinania palet bądź paczek przy pomocy paskowaczy i taśmy polipropylenowej. Zapinka ta pasuje do paskowaczy 9 mm i taśmy w rozmiarze 9 -10 mm.466571 zapinka metalowa do taśmy spinającej, M13, 13mm, karton 3000 sztuk 1000 SZT 39,60 PLN 39,60 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)6. SPINANIE, ŁĄCZENIEZAPINKI DO TAŚM SPINAJĄCYCHZapinka blaszana do spinania palet bądź paczek przy pomocy paskowaczy i taśmy polipropylenowej. Zapinka ta pasuje do paskowaczy 9 mm i taśmy w rozmiarze 9 -10 mm.466332 Zapinka PP lekka 16 mm 1000 SZT 47,30 PLN 47,30 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)6. SPINANIE, ŁĄCZENIEZAPINKI DO TAŚM SPINAJĄCYCHZapinka blaszana do spinania palet bądź paczek przy pomocy paskowaczy i taśmy polipropylenowej. Zapinka ta pasuje do paskowaczy 9 mm i taśmy w rozmiarze 9 -10 mm.445705 Zapinka druciana do taśmy spinającej, CB3, 10 mm, karton 2000 szt 1000 SZT 88,00 PLN 88,00 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)6. SPINANIE, ŁĄCZENIE
RĘCZNY NAPINACZ DO TAŚM SPINAJĄCYCH

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)6. SPINANIE, ŁĄCZENIERĘCZNY NAPINACZ DO TAŚM SPINAJĄCYCH
Urządzenie ręczne do spinania ładunków przy pomocy taśm spinających. Współpracuje z taśmami PP i PET

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)6. SPINANIE, ŁĄCZENIERĘCZNY NAPINACZ DO TAŚM SPINAJĄCYCHUrządzenie ręczne do spinania ładunków przy pomocy taśm spinających. Współpracuje z taśmami PP i PET478705 Ręczny napinacz H-21 do taśm spinających PP, PET, PES 1 SZT 257,25 PLN 257,25 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)6. SPINANIE, ŁĄCZENIE
DYSPENSER DO TAŚM SPINAJĄCYCH

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)6. SPINANIE, ŁĄCZENIEDYSPENSER DO TAŚM SPINAJĄCYCH
Dyspenser do taśm spinających jest stosowany do przechowywania i transportu taśm spinających. Ułatwia operacje logistyczne. Jest uniwersalny na różne rozmiary gilz.

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)6. SPINANIE, ŁĄCZENIEDYSPENSER DO TAŚM SPINAJĄCYCHDyspenser do taśm spinających jest stosowany do przechowywania i transportu taśm spinających. Ułatwia operacje logistyczne. Jest uniwersalny na różne rozmiary gilz.456321 Masterline - Dyspenser do taśm spinających 1 SZT 976,80 PLN 976,80 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)7. VCI - ANTYKOROZJA

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)7. VCI - ANTYKOROZJA
PAPIER ANTYKOROZYJNY

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)7. VCI - ANTYKOROZJAPAPIER ANTYKOROZYJNY

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)7. VCI - ANTYKOROZJAPAPIER ANTYKOROZYJNYPapier siarczanowy nasycony VCI służy do ochrony metali przed korozją. Jeżeli produkty są pakowane starannie, substancja VCI rozprzestrzenia się wokół produktów i tworzy "tarczę ochronną" wokół powierzchni metalu, a także chroni przed wilgocią w ekstremalnych warunkach transportu. Papier Mastershield jest powleczony dodatkowo PE, dzięki czemu stanowi barierę dla wilgoci. Jest produktem idealnie dostosowanym do warunków przechowywania i wysyłki w krótszym okresie. Zabezpieczenie antykorozyjne tylko metali żelaznych.428615 Papier antykorozyjny MasterShield, FE70, 70 g/m2, 1,0x357 m, średnica roli 170 mm 1 RL 476,00 PLN 476,00 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)7. VCI - ANTYKOROZJAPAPIER ANTYKOROZYJNYPapier siarczanowy nasycony VCI służy do ochrony metali przed korozją. Jeżeli produkty są pakowane starannie, substancja VCI rozprzestrzenia się wokół produktów i tworzy "tarczę ochronną" wokół powierzchni metalu, a także chroni przed wilgocią w ekstremalnych warunkach transportu. Papier Mastershield jest powleczony dodatkowo PE, dzięki czemu stanowi barierę dla wilgoci. Jest produktem idealnie dostosowanym do warunków przechowywania i wysyłki w krótszym okresie. Zabezpieczenie antykorozyjne tylko metali żelaznych.428600 Papier antykorozyjny MasterShield, PFE90, 70+20PE g/m2, 1,0x278 m, średnica roli 170 mm 1 RL 766,58 PLN 766,58 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)7. VCI - ANTYKOROZJAFOLIA ANTYKOROZYJNA

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)7. VCI - ANTYKOROZJAFOLIA ANTYKOROZYJNA496587 Premium Metal-Guard, folia VCI, LD-PE niebieska, 150mikron 6000mm x 50 m 1 RL 1357,00 PLN 1357,00 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)7. VCI - ANTYKOROZJAFOLIA ANTYKOROZYJNA496588 Premium Metal-Guard, VCI foil, pół tuby,LD-PE, niebieska, 0.100mm,2200mm x 100.00metr bież. 1 RL 1041,90 PLN 1041,90 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)7. VCI - ANTYKOROZJAFOLIA ANTYKOROZYJNA514126 Premium Metal Guard, VCI, worek 1320 x 890 x 1700, rolka 50 szt. 1 RL 802,70 PLN 802,70 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)7. VCI - ANTYKOROZJAFOLIA ANTYKOROZYJNA514223 Premium Metal Guard, VCI, worek 1320 x 890 x 2000, rolka 50 szt. 1 RL 943,00 PLN 943,00 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)7. VCI - ANTYKOROZJAFOLIA ANTYKOROZYJNA486158 1 RL 883,20 PLN 883,20 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)7. VCI - ANTYKOROZJAFOLIA ANTYKOROZYJNA317419 1 RL 770,70 PLN 770,70 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)7. VCI - ANTYKOROZJA
POCHŁANIACZE DO WILGOCI

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)7. VCI - ANTYKOROZJAPOCHŁANIACZE DO WILGOCI317424 Branogel, made of active clay 4 jednostki 140mm x 150mm, karton 120 sztuk 1 SZT 1,53 PLN 1,53 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)7. VCI - ANTYKOROZJAPOCHŁANIACZE DO WILGOCI317425 Branogel, made of active clay, 8 jednostek,200mm x 150mm, karton 60 sztuk 1 SZT 1,97 PLN 1,97 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)7. VCI - ANTYKOROZJAPOCHŁANIACZE DO WILGOCI317426 Branogel, made of active clay, 16 jednostek,245mm x 150mm, karton 30 sztuk 1 SZT 3,63 PLN 3,63 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)7. VCI - ANTYKOROZJAPOCHŁANIACZE DO WILGOCI317427 Branogel,  made of active clay, 32 jednostek,280mm x 200mm, karton 18 sztuk 1 SZT 7,07 PLN 7,07 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)7. VCI - ANTYKOROZJA
PŁYN ANTYKOROZYJNY

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)7. VCI - ANTYKOROZJAPŁYN ANTYKOROZYJNY524836 EVAPO-RUST - płyn odrdzewiający, transparentny kanister 3,8 litrowy (1 galon) 1 SZT 204,44 PLN 204,44 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)
8. URZĄDZENIA PAKUJĄCE

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)8. URZĄDZENIA PAKUJĄCE
Dysponujemy bogatą ofertą urządzeń pakujących: automatami spinającymi, owijarkami do palet, obkurczarką, urządzeniem do foliowania i zgrzewarką impulsową.

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)8. URZĄDZENIA PAKUJĄCEDysponujemy bogatą ofertą urządzeń pakujących: automatami spinającymi, owijarkami do palet, obkurczarką, urządzeniem do foliowania i zgrzewarką impulsową.456521 Masterline 410A, Automat spinajacy z łukiem - do 8 lub 5 mm taśmy spinającej 1 SZT 27378,94 PLN 27378,94 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)8. URZĄDZENIA PAKUJĄCEDysponujemy bogatą ofertą urządzeń pakujących: automatami spinającymi, owijarkami do palet, obkurczarką, urządzeniem do foliowania i zgrzewarką impulsową.456529 Masterline 410T, Półautomat spinajacy 1 SZT 5156,25 PLN 5156,25 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)8. URZĄDZENIA PAKUJĄCEDysponujemy bogatą ofertą urządzeń pakujących: automatami spinającymi, owijarkami do palet, obkurczarką, urządzeniem do foliowania i zgrzewarką impulsową.487101 1 SZT 45080,00 PLN 45080,00 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)8. URZĄDZENIA PAKUJĄCEDysponujemy bogatą ofertą urządzeń pakujących: automatami spinającymi, owijarkami do palet, obkurczarką, urządzeniem do foliowania i zgrzewarką impulsową.456530 Masterline 480, Ręczny automat spinajacy 1 SZT 10766,07 PLN 10766,07 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)8. URZĄDZENIA PAKUJĄCEDysponujemy bogatą ofertą urządzeń pakujących: automatami spinającymi, owijarkami do palet, obkurczarką, urządzeniem do foliowania i zgrzewarką impulsową.476182 Masterline 480 P, ręczny automat spinający 1 SZT 13776,20 PLN 13776,20 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)8. URZĄDZENIA PAKUJĄCEDysponujemy bogatą ofertą urządzeń pakujących: automatami spinającymi, owijarkami do palet, obkurczarką, urządzeniem do foliowania i zgrzewarką impulsową.530249 Masterline, 481, ręczny automat spinający 1 SZT 11164,65 PLN 11164,65 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)8. URZĄDZENIA PAKUJĄCEDysponujemy bogatą ofertą urządzeń pakujących: automatami spinającymi, owijarkami do palet, obkurczarką, urządzeniem do foliowania i zgrzewarką impulsową.484510 Masterline 490, Ręczny automat spinajacy 1 SZT 13720,00 PLN 13720,00 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)8. URZĄDZENIA PAKUJĄCEDysponujemy bogatą ofertą urządzeń pakujących: automatami spinającymi, owijarkami do palet, obkurczarką, urządzeniem do foliowania i zgrzewarką impulsową.473570 710 SH, Owijarka do palet, Horseshoe 1 SZT 33320,00 PLN 33320,00 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)8. URZĄDZENIA PAKUJĄCEDysponujemy bogatą ofertą urządzeń pakujących: automatami spinającymi, owijarkami do palet, obkurczarką, urządzeniem do foliowania i zgrzewarką impulsową.451779 Masterline, 710 R, short ramp,For Masterline 710,1060mm x 1500mm x 75mm 1 SZT 2788,10 PLN 2788,10 PLN

Papier siarczanowy nasycony VCI służy do ochrony metali przed korozją. Jeżeli produkty są pakowane starannie, substancja VCI rozprzestrzenia się wokół produktów i tworzy "tarczę 
ochronną" wokół powierzchni metalu, a także chroni przed wilgocią w ekstremalnych warunkach transportu. Papier Mastershield jest powleczony dodatkowo PE, dzięki czemu stanowi 

barierę dla wilgoci. Jest produktem idealnie dostosowanym do warunków przechowywania i wysyłki w krótszym okresie. Zabezpieczenie antykorozyjne tylko metali żelaznych.

Vacupac, folia barierowa, silver,  1750 mm x 100 m  

Vacupac, folia barierowa, silver, 1500 mm x 100 m 

Masterline, 410 AP,Semi-auto Strapping Machines, Arch: 600 x 500 mm, 230 volt, 50/60 Hz, 1 
PH,With Arch - For 5 mm Strapping,610mm



o Ceny netto.
o Opłata za zamówienie poniżej 500zł : 50 zł, poniżej 1000zł : 35zł.
o Do zamówienia doliczana będzie opłata dystrybucyjna  w wysokości 1% jego wartości.
o Ceny mogą ulec zmianie. Prosimy o ich potwierdzenie przed zamówieniem.
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Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)8. URZĄDZENIA PAKUJĄCEDysponujemy bogatą ofertą urządzeń pakujących: automatami spinającymi, owijarkami do palet, obkurczarką, urządzeniem do foliowania i zgrzewarką impulsową.449708 Masterline, 710P,Owijarka do palet z prestretch 1 SZT 35476,00 PLN 35476,00 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)8. URZĄDZENIA PAKUJĄCEDysponujemy bogatą ofertą urządzeń pakujących: automatami spinającymi, owijarkami do palet, obkurczarką, urządzeniem do foliowania i zgrzewarką impulsową.449707 Masterline, 710S, Owijarka do palet 1 SZT 26117,00 PLN 26117,00 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)8. URZĄDZENIA PAKUJĄCEDysponujemy bogatą ofertą urządzeń pakujących: automatami spinającymi, owijarkami do palet, obkurczarką, urządzeniem do foliowania i zgrzewarką impulsową.476576 710 PH, Owijarka do palet z prestretch Horseshoe, 1 sztuka 1 SZT 43284,69 PLN 43284,69 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)8. URZĄDZENIA PAKUJĄCEDysponujemy bogatą ofertą urządzeń pakujących: automatami spinającymi, owijarkami do palet, obkurczarką, urządzeniem do foliowania i zgrzewarką impulsową.456531 Masterline 650R, Obkurczarka kloszowa do fol.termokurczliwej 1 SZT 16096,50 PLN 16096,50 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)8. URZĄDZENIA PAKUJĄCEDysponujemy bogatą ofertą urządzeń pakujących: automatami spinającymi, owijarkami do palet, obkurczarką, urządzeniem do foliowania i zgrzewarką impulsową.456532 Masterline 610P, Urzadzenie do foliowania 1 SZT 41405,00 PLN 41405,00 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)8. URZĄDZENIA PAKUJĄCEDysponujemy bogatą ofertą urządzeń pakujących: automatami spinającymi, owijarkami do palet, obkurczarką, urządzeniem do foliowania i zgrzewarką impulsową.481723 1 SZT 5458,60 PLN 5458,60 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)8. URZĄDZENIA PAKUJĄCEDysponujemy bogatą ofertą urządzeń pakujących: automatami spinającymi, owijarkami do palet, obkurczarką, urządzeniem do foliowania i zgrzewarką impulsową.469167 Ręczna zgrzewarka impulsowa, hpl ISZ 300 300mm 1 SZT 4174,80 PLN 4174,80 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)8. URZĄDZENIA PAKUJĄCEAKCESORIA DODATKOWE
Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)8. URZĄDZENIA PAKUJĄCEAKCESORIA DODATKOWE Akcesoriami dodatkowymi do owijarek do palet typu Masterline są rampy najazdowe w wersji krótkiej lub długiej.

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)8. URZĄDZENIA PAKUJĄCEAKCESORIA DODATKOWEAkcesoriami dodatkowymi do owijarek do palet typu Masterline są rampy najazdowe w wersji krótkiej lub długiej.456536 Masterline, 710 LR - rampa najazdowa długa 1 SZT 6517,95 PLN 6517,95 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)9. TORBY I WORKI
Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)9. TORBY I WORKIWORKI NA ŚMIECI

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)9. TORBY I WORKIWORKI NA ŚMIECI 506344 1 KRT 97,72 PLN 97,72 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)9. TORBY I WORKIWORKI NA ŚMIECI 506345 1 KRT 101,05 PLN 101,05 PLN

Papiery pakowe i materiały opakowaniowe (15)9. TORBY I WORKIWORKI NA ŚMIECI 506346 1 KRT 95,20 PLN 95,20 PLN

Koperty specjalistyczne (35)Koperty bąbelkowe

Koperty specjalistyczne (35)Koperty bąbelkowe 356360 120,x 176, bąbelkowa 11, HK, 200 sztuk 1 KRT 28,55 PLN 28,55 PLN

Koperty specjalistyczne (35)Koperty bąbelkowe 356362 140,x 225, bąbelkowa 12, HK, 200 sztuk 1 KRT 37,77 PLN 37,77 PLN

Koperty specjalistyczne (35)Koperty bąbelkowe 356364 170,x 225, bąbelkowa 13, HK, 100 sztuk 1 KRT 21,43 PLN 21,43 PLN

Koperty specjalistyczne (35)Koperty bąbelkowe 356366 200,x 275, bąbelkowa 14, HK, 100 sztuk 1 KRT 27,90 PLN 27,90 PLN

Koperty specjalistyczne (35)Koperty bąbelkowe 356368 240,x 275, bąbelkowa 15, HK, 100 sztuk 1 KRT 30,05 PLN 30,05 PLN

Koperty specjalistyczne (35)Koperty bąbelkowe 356370 240,x 350, bąbelkowa 16, HK, 100 sztuk 1 KRT 39,62 PLN 39,62 PLN

Koperty specjalistyczne (35)Koperty bąbelkowe 356372 250,x 350, bąbelkowa 17, HK, 100 sztuk 1 KRT 42,09 PLN 42,09 PLN

Koperty specjalistyczne (35)Koperty bąbelkowe 356374 290,x 370, bąbelkowa 18, HK, 100 sztuk 1 KRT 49,51 PLN 49,51 PLN

Koperty specjalistyczne (35)Koperty bąbelkowe 356380 Koperta bąbelkowa CD, HK, 175,x 195, na CD bez okna, 200 sztuk 1 KRT 45,11 PLN 45,11 PLN

Koperty specjalistyczne (35)
Koperty do listów przewozowych

Koperty specjalistyczne (35)Koperty do listów przewozowych350590 Super Pac-List, polietylen,przezroczysty,135mm x 170mm, 1000 sztuk 1 KRT 108,52 PLN 108,52 PLN

Koperty specjalistyczne (35)Koperty do listów przewozowych350799 Super Pac-List, polietylen,przezroczysty,230mm x 320mm, 500 sztuk 1 KRT 196,72 PLN 196,72 PLN

Koperty specjalistyczne (35)Koperty do listów przewozowych390156 Super Pac-List, polietylen,przezroczysty,170mm x 230mm, 500 sztuk 1 KRT 78,19 PLN 78,19 PLN

Koperty specjalistyczne (35)Koperty do listów przewozowych456196 Przylgi Masterline, Transparent, 165 x 122 1000 SZT 76,85 PLN 76,85 PLN

Koperty specjalistyczne (35)Koperty do listów przewozowych456198 Przylgi Masterline, Transparent, 225 x 165 1000 SZT 156,20 PLN 156,20 PLN

Koperty specjalistyczne (35)Koperty do listów przewozowych456200 Przylgi Masterline, Transparent, 318 x 235 1000 SZT 315,70 PLN 315,70 PLN

Art. higieniczne (45)
RĘCZNIKI W ROLI I DOZOWNIKI

Art. higieniczne (45)RĘCZNIKI W ROLI I DOZOWNIKI
Szeroka gama ręczników papierowych w roli o podwyższonych parametrach chłonności.

Art. higieniczne (45)RĘCZNIKI W ROLI I DOZOWNIKISzeroka gama ręczników papierowych w roli o podwyższonych parametrach chłonności.511502 1 RL 1,19 PLN 1,19 PLN

Art. higieniczne (45)RĘCZNIKI W ROLI I DOZOWNIKISzeroka gama ręczników papierowych w roli o podwyższonych parametrach chłonności.382430 Team, ręcznik papierowy, makulatura, 1 warstwa, biały, 190mm x 80 m, krt. 12 rolek mini 1 RL 3,53 PLN 3,53 PLN

Art. higieniczne (45)RĘCZNIKI W ROLI I DOZOWNIKISzeroka gama ręczników papierowych w roli o podwyższonych parametrach chłonności.376451 1 RL 9,70 PLN 9,70 PLN

Art. higieniczne (45)RĘCZNIKI W ROLI I DOZOWNIKISzeroka gama ręczników papierowych w roli o podwyższonych parametrach chłonności.441290 1 RL 21,48 PLN 21,48 PLN

Art. higieniczne (45)RĘCZNIKI W ROLI I DOZOWNIKISzeroka gama ręczników papierowych w roli o podwyższonych parametrach chłonności.523803 Katrin, Basic, ręczniki, M, makulatura, 1 warstwa, biały 178mm x 300m, 24g, paczka 6 rolek 1 RL 13,18 PLN 13,18 PLN

Art. higieniczne (45)RĘCZNIKI W ROLI I DOZOWNIKISzeroka gama ręczników papierowych w roli o podwyższonych parametrach chłonności.382420 Team, ręcznik papierowy, makulatura, 1 warstwa, biały, 190mm x 160 m, krt. 6 rolek midi 1 RL 6,41 PLN 6,41 PLN

Art. higieniczne (45)RĘCZNIKI W ROLI I DOZOWNIKISzeroka gama ręczników papierowych w roli o podwyższonych parametrach chłonności.391461 Team, ręcznik papierowy, makulatura, 2 warstwy, biały, 190mm x 95 m, krt. 6 rolek midi 1 RL 6,60 PLN 6,60 PLN

Art. higieniczne (45)RĘCZNIKI W ROLI I DOZOWNIKISzeroka gama ręczników papierowych w roli o podwyższonych parametrach chłonności.376453 Team, ręcznik papierowy, 100% celulozy,2 warstwy, biały,220mm x 160 m,krt. 6 rolek midi 1 RL 20,31 PLN 20,31 PLN

Art. higieniczne (45)RĘCZNIKI W ROLI I DOZOWNIKISzeroka gama ręczników papierowych w roli o podwyższonych parametrach chłonności.484789 Katrin, Plus, Reczniki, M, 100% celulozy, 2 warstwy, biały, 210mm x 100 m, paczka 6 rolek 1 RL 11,97 PLN 11,97 PLN

Art. higieniczne (45)RĘCZNIKI W ROLI I DOZOWNIKISzeroka gama ręczników papierowych w roli o podwyższonych parametrach chłonności.431482 Katrin, Basic, Reczniki w roli, S 2,makulatura, 2 warstwy, biały,185mm x 70 m, paczka 12 rolek. 1 RL 5,21 PLN 5,21 PLN

Art. higieniczne (45)RĘCZNIKI W ROLI I DOZOWNIKISzeroka gama ręczników papierowych w roli o podwyższonych parametrach chłonności.498243 1 RL 1,59 PLN 1,59 PLN

Art. higieniczne (45)RĘCZNIKI W ROLI I DOZOWNIKISzeroka gama ręczników papierowych w roli o podwyższonych parametrach chłonności.524720 Katrin, Basic, ręczniki, S 2, makulatura, 2 warstwy, biały, 178mm x 70.20 m. 1 RL 5,12 PLN 5,12 PLN

Art. higieniczne (45)RĘCZNIKI W ROLI I DOZOWNIKISzeroka gama ręczników papierowych w roli o podwyższonych parametrach chłonności.522241 Katrin, Plus, ręczniki, 100% celulozy 2-warst., biały 205mm x 60m, 18g, paczka 12 rolek 1 PK 92,99 PLN 92,99 PLN

Art. higieniczne (45)
RĘCZNIKI ZZ

Art. higieniczne (45)RĘCZNIKI ZZ Szeroka gama ręczników papierowych składanych o podwyższonych parametrach chłonności.

Masterline, GC Flexi, transporter rolkowy, Masterline 320  500mm x 4800mm x 950mm

Worki na śmieci, 60 litrów,10 sztuk na rolce, polietylen, czarny,30mikron,710mm x 580mm, karton 45 
rolek
Worki na śmieci, 120 litrów,10 sztuk na rolce, polietylen, czarny,33mikron,1100mm x 700mm, karton 
25 rolek

Worki na śmieci, 160 litrów,10 sztuk na rolce, polietylen, czarny,30mikron,1200mm x 900mm, karton 
18 rolek

Koperty specjalistyczne (35)

Art. higieniczne (45)

Team, Ręcznik papierowy, AHA economy 100% celulozy, 2 warstwy, biały 228mm x 10.25metr bież., 
paczka 2 rolki

Team, Ręcznik papierowy, 100% celulozy, 2 warstwy, biały 200mm x 72m, 34g/m2,  karton 12 rolek 
mini  

Katrin, Plus, Reczniki w roli, System Towel, 100% celulozy, 2 warstwy, biały, 210mm x 100 m, paczka 
6 rolek

Katrin, Plus, ręczniki kuchenne,Kitchen 80, 100% celulozy, 2 warstwy,biały,220mm x 10.00metr 
bież.,Średnica roli: 105mm,Średnica
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o Ceny netto.
o Opłata za zamówienie poniżej 500zł : 50 zł, poniżej 1000zł : 35zł.
o Do zamówienia doliczana będzie opłata dystrybucyjna  w wysokości 1% jego wartości.
o Ceny mogą ulec zmianie. Prosimy o ich potwierdzenie przed zamówieniem.

Strona 43

Art. higieniczne (45)RĘCZNIKI ZZSzeroka gama ręczników papierowych składanych o podwyższonych parametrach chłonności.383791 1 OPZ 41,92 PLN 41,92 PLN

Art. higieniczne (45)RĘCZNIKI ZZSzeroka gama ręczników papierowych składanych o podwyższonych parametrach chłonności.376457 Team, ręcznik papierowy Z, makulatura, 1 warstwa, biały, 250mmx210mm, krt. 20x200 listkó 1 OPZ 61,29 PLN 61,29 PLN

Art. higieniczne (45)RĘCZNIKI ZZSzeroka gama ręczników papierowych składanych o podwyższonych parametrach chłonności.392415 Team, ręcznik papierowy ZZ, makulatura, 1 warstwa, zielony 250mmx210mm krt. 12x334 listków 1 OPZ 37,95 PLN 37,95 PLN

Art. higieniczne (45)RĘCZNIKI ZZSzeroka gama ręczników papierowych składanych o podwyższonych parametrach chłonności.376458 Team, ręcznik papierowy ZZ, 100% celulozy, 2 warstwy, biały,220mmx220mm, krt. 20x210 listków 1 OPZ 118,94 PLN 118,94 PLN

Art. higieniczne (45)RĘCZNIKI ZZSzeroka gama ręczników papierowych składanych o podwyższonych parametrach chłonności.479849 1 OPZ 22,70 PLN 22,70 PLN

Art. higieniczne (45)RĘCZNIKI ZZSzeroka gama ręczników papierowych składanych o podwyższonych parametrach chłonności.431463 1 OPZ 96,16 PLN 96,16 PLN

Art. higieniczne (45)RĘCZNIKI ZZSzeroka gama ręczników papierowych składanych o podwyższonych parametrach chłonności.479848 1 OPZ 65,50 PLN 65,50 PLN

Art. higieniczne (45)RĘCZNIKI ZZSzeroka gama ręczników papierowych składanych o podwyższonych parametrach chłonności.431468 1 OPZ 72,94 PLN 72,94 PLN

Art. higieniczne (45)RĘCZNIKI ZZSzeroka gama ręczników papierowych składanych o podwyższonych parametrach chłonności.527187 Mola, Recznik Papierowy, perforacja,100% celulozy, 2 warstwy, biały, 244mm x 74.98m 1 RL 11,04 PLN 11,04 PLN

Art. higieniczne (45)RĘCZNIKI ZZSzeroka gama ręczników papierowych składanych o podwyższonych parametrach chłonności.431469 1 OPZ 75,48 PLN 75,48 PLN

Art. higieniczne (45)RĘCZNIKI ZZSzeroka gama ręczników papierowych składanych o podwyższonych parametrach chłonności.531550 1 OPZ 65,50 PLN 65,50 PLN

Art. higieniczne (45)RĘCZNIKI ZZSzeroka gama ręczników papierowych składanych o podwyższonych parametrach chłonności.531552 1 OPZ 54,28 PLN 54,28 PLN

Art. higieniczne (45)RĘCZNIKI ZZSzeroka gama ręczników papierowych składanych o podwyższonych parametrach chłonności.485325 Katrin Basic, ręczniki, ZZ, 100% makulatura, 2 warstwy, biały, 23x22,4mm, 18g, krt. 21x150 listków 1 OPZ 56,95 PLN 56,95 PLN

Art. higieniczne (45)
PAPIER TOALETOWY MINI JUMBO

Art. higieniczne (45)PAPIER TOALETOWY MINI JUMBO
Szeroki wybór papierów toaletowych podwyższonych parametrach wytrzymałościowych.

Art. higieniczne (45)PAPIER TOALETOWY MINI JUMBOSzeroki wybór papierów toaletowych podwyższonych parametrach wytrzymałościowych.376459 Team, papier toaletowy,makulatura, 1 warstwa, szary,95mm x 145 m,krt. 12 rolek mini jumbo 1 RL 1,82 PLN 1,82 PLN

Art. higieniczne (45)PAPIER TOALETOWY MINI JUMBOSzeroki wybór papierów toaletowych podwyższonych parametrach wytrzymałościowych.376460 Team, papier toaletowy,makulatura, 2 warstwy, biały,90mm x 120 m,krt. 12 rolek mini jumbo 1 RL 3,07 PLN 3,07 PLN

Art. higieniczne (45)PAPIER TOALETOWY MINI JUMBOSzeroki wybór papierów toaletowych podwyższonych parametrach wytrzymałościowych.376461 Team, papier toaletowy, 100% celulozy,2 warstwy, biały,90mm x 120 m, krt. 12 rolek mini jumbo 1 RL 4,22 PLN 4,22 PLN

Art. higieniczne (45)PAPIER TOALETOWY MINI JUMBOSzeroki wybór papierów toaletowych podwyższonych parametrach wytrzymałościowych.431466 1 RL 5,88 PLN 5,88 PLN

Art. higieniczne (45)PAPIER TOALETOWY MINI JUMBOSzeroki wybór papierów toaletowych podwyższonych parametrach wytrzymałościowych.524721 Katrin, Basic, papier toaletowy, Gigant S 150, makulatura, 1 warstwa, biały, 95mm x 150m 1 RL 3,73 PLN 3,73 PLN

Art. higieniczne (45)PAPIER TOALETOWY MINI JUMBOSzeroki wybór papierów toaletowych podwyższonych parametrach wytrzymałościowych.523814 1 RL 3,21 PLN 3,21 PLN

Art. higieniczne (45)PAPIER TOALETOWY MINI JUMBOSzeroki wybór papierów toaletowych podwyższonych parametrach wytrzymałościowych.476154 Katrin Classic, papier toaletowy (Toilet 200), 25 % makulatury, 2 warstwy, biały, 95mm x 23.4m 1 RL 0,92 PLN 0,92 PLN

Art. higieniczne (45)
CZYŚCIWO PRZEMYSŁOWE

Art. higieniczne (45)CZYŚCIWO PRZEMYSŁOWE
Czyściwo o podwyższonych parametrach wytrzymałości na rozrywanie oraz zwiększonym współczynniku chłonności.

Art. higieniczne (45)CZYŚCIWO PRZEMYSŁOWECzyściwo o podwyższonych parametrach wytrzymałości na rozrywanie oraz zwiększonym współczynniku chłonności.376462 Team, Czyściwo przemysłowe,100% celulozy, 2 warstwy, biały, 240mm x 240 m, paczka 2 rolki. 1 RL 7,81 EUR 33,88 PLN

Art. higieniczne (45)CZYŚCIWO PRZEMYSŁOWECzyściwo o podwyższonych parametrach wytrzymałości na rozrywanie oraz zwiększonym współczynniku chłonności.431498 1 RL 6,75 EUR 29,30 PLN

Art. higieniczne (45)CZYŚCIWO PRZEMYSŁOWECzyściwo o podwyższonych parametrach wytrzymałości na rozrywanie oraz zwiększonym współczynniku chłonności.498318 1 RL 6,84 EUR 29,68 PLN

Art. higieniczne (45)CZYŚCIWO PRZEMYSŁOWECzyściwo o podwyższonych parametrach wytrzymałości na rozrywanie oraz zwiększonym współczynniku chłonności.527831 1 RL 9,36 EUR 40,61 PLN

Art. higieniczne (45)
MYDŁO W PŁYNIE

Art. higieniczne (45)MYDŁO W PŁYNIE 376470 Team, mydło w płynie, białe, 5l, 1 sztuka 1 SZT 3,08 EUR 13,38 PLN

Art. higieniczne (45)MYDŁO W PŁYNIE 383379 Team, Mydło antybakteryjne w płynie, białe, pojemnik 5 litrów 1 SZT 3,64 EUR 15,80 PLN

Art. higieniczne (45)
RĘCZNIKI KUCHENNE

Art. higieniczne (45)RĘCZNIKI KUCHENNE
Najwyższej jakości gama ręczników kuchennych w roli o podwyższonych parametrach chłonności.

Art. higieniczne (45)RĘCZNIKI KUCHENNENajwyższej jakości gama ręczników kuchennych w roli o podwyższonych parametrach chłonności.485670 Katrin, Plus, ręczniki kuchenne (Kitchen 50), 2 warstwy, biały 23 cm x 12m, paczka 4 rolki 1 RL 1,77 PLN 1,77 PLN

Art. higieniczne (45)
PAPIER TOALETOWY

Art. higieniczne (45)PAPIER TOALETOWY
Szeroki wybór papierów toaletowych podwyższonych parametrach wytrzymałościowych, występujących w dużej gamie nowoczesnych kolorów.

Art. higieniczne (45)PAPIER TOALETOWYSzeroki wybór papierów toaletowych podwyższonych parametrach wytrzymałościowych, występujących w dużej gamie nowoczesnych kolorów.480137 1 PK 12,18 PLN 12,18 PLN

Art. higieniczne (45)PAPIER TOALETOWYSzeroki wybór papierów toaletowych podwyższonych parametrach wytrzymałościowych, występujących w dużej gamie nowoczesnych kolorów.511503 1 RL 0,16 EUR 0,68 PLN

Art. higieniczne (45)PAPIER TOALETOWYSzeroki wybór papierów toaletowych podwyższonych parametrach wytrzymałościowych, występujących w dużej gamie nowoczesnych kolorów.513528 1 RL 0,16 EUR 0,71 PLN

Art. higieniczne (45)PAPIER TOALETOWYSzeroki wybór papierów toaletowych podwyższonych parametrach wytrzymałościowych, występujących w dużej gamie nowoczesnych kolorów.513527 1 RL 0,16 EUR 0,71 PLN

Art. higieniczne (45)
CHUSTECZKI

Art. higieniczne (45)CHUSTECZKI 524719 1 SZT 0,62 EUR 2,70 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWY

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWY
4CC, A4

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWY4CC, A4

Eco, ręcznik papierowy, makulatura, 1 warstwa, zielony, 250mmx230mm x 125mm, krt. 20x200 
listków recz. zz

Katrin, Katrin Classic, Reczniki, ZZ 2, 25 % makulatury, 2 warstwy, biały, 230mmx224mm, krt. 5x150 
listków

Katrin, Plus, ręczniki, ZZ-Fold Zig Zag 2, 100% celulozy, 2 warstwy biały 232mmx230mm, 22g/m2 
karton 20x150 listków

Katrin, Katrin Classic, Reczniki ZZ 2, 25 % makulatury, 2 warstwy, biały, 230mmx224mm, krt. 21x150 
listków

Katrin, Classic, reczniki ZZ 2, 25 % makulatury, 2 warstwy, biały, 232mmx230mm, krt. 20x150 
listków

Katrin, Classic, Reczniki w ZZ, 25 % makulatury,1 warstwa, biały, 232mmx230mm, krt. 20x200 
listków

Katrin, Classic, ręczniki, Zig Zag 2,25 %makulatury, 2 warstwy, biały naturalny, 23 x23,2, 20g, karton 
20x160 listków

Katrin, Basic, ręczniki, Zig Zag 2,100% makulatury, 1 warstwa, biały, 23 x 23,2, 32g, karton 20x200 
listków

Katrin, Plus, papier toaletowy, Gigant S,100% celulozy, 2 warstwy, biały,95mm x 145 m, paczka 12 
rolek.

Katrin, Classic, papier toaletowy Gigant S 2 100, 25 % makul., 2 warstwy, biały  95mm x 100m, 17g, 
paczka 12 rolek

Katrin, Classic, czyściwo, XL 2 930, 25 % makulatury, 2 warstwy, biały, 280mm x 260 m, paczka 2 
rolki.

Katrin, Classic, czyściwa przemysłowe XL 2, masa makulaturowa, 2 warstwy biały 280mm x 260m, 
20g/m2 paczka 1 rolka

Katrin, Plus, czyściwa przemysłowe XL 2 1110, 100% celulozy, 2 warstwy, biały, 255mm x 235m, 
paczka 2 rolki 

Wepa, Prestige, papier toaletowy 100% celulozy, 3 warstwy, biały jasny 95mm x 28 m, perforowany 
paczka 8 rolek

Team, Papier toaletowy, AHA economy 100% celulozy, 2 warstwy, biały 95mm x 16.06metr bież., 
karton 8 sztuk

Team, Papier toaletowy, AHA economy 100% celulozy, 2 warstwy, pomarańczowy 95mm x 16.06m, 
krt. 8 sztuk

Team, Papier toaletowy, AHA economy 100% celulozy, 2 warstwy, różowy 95mm x 16.06m, krt. 8 
sztuk

Katrin, Plus, chusteczki kosmetyczne, 100% celulozy, 2 warstwy, biały, 115mm x 230mm x 50mm, 
32g, krt. 40 sztuk

Digital - papiery (87)

Biały, wyjątkowo gładki, niepowlekany papier satynowany, dedykowany do drukowania i kopiowania w kolorowych urządzeniach laserowych,
gwarantuje najwyższą jakość wydruku i doskonałe odwzorowanie kolorów zarówno pasteli jak i nasyconych apli. Gramatury: 90-300 g/m2, formaty: A4, A3, SRA3. Format A3+ dostępny 

do wyczerpania zapasów. Zastosowanie: ulotki, broszury, prezentacje, raporty finansowe, zaproszenia, katalogi, foldery, kalendarze, korespondencja firmowa itp. Techniki zadruku: 
kopiarki, drukarki monochromatyczne, kolorowe i laserowe.

file:///E:/


o Ceny netto.
o Opłata za zamówienie poniżej 500zł : 50 zł, poniżej 1000zł : 35zł.
o Do zamówienia doliczana będzie opłata dystrybucyjna  w wysokości 1% jego wartości.
o Ceny mogą ulec zmianie. Prosimy o ich potwierdzenie przed zamówieniem.

Strona 44

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWY4CC, A4 389537 4CC, A4, 90g, biały, lekko satynowy, LG, ryza 500 ark. 1 PK 30,95 PLN 30,95 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWY4CC, A4 389533 4CC, A4, 100g, biały, lekko satynowy, LG, ryza 500 ark. 1 PK 34,55 PLN 34,55 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWY4CC, A4 389538 4CC, A4, 120g, biały, lekko satynowy, LG, ryza 500 ark. 1 PK 41,40 PLN 41,40 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWY4CC, A4 389534 4CC, A4, 160g, biały, lekko satynowy, LG, ryza 250 ark. 1 PK 29,01 PLN 29,01 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWY
4CC, A3

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWY4CC, A3

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWY4CC, A3 389535 4CC,  A3, 100g, biały, lekko satynowy, SG, ryza 500 ark. 1 PK 69,72 PLN 69,72 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWY4CC, A3 297611 4CC, A3, 160g, biały, lekko satynowy, SG, ryza 250 ark. 1 PK 57,85 PLN 57,85 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWY4CC, A3 297614 4CC, A3, 250g, biały, lekko satynowy, SG, ryza 200 ark. 1 PK 75,99 PLN 75,99 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWY
4CC, SRA3

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWY4CC, SRA3

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWY4CC, SRA3 393770 4CC, SRA3, 90g, biały, lekko satynowy, SG, ryza 500 ark. 1 PK 79,13 PLN 79,13 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWY4CC, SRA3 393771 4CC, SRA3, 100g, biały, lekko satynowy, SG, ryza 500 ark. 1 PK 87,07 PLN 87,07 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWY4CC, SRA3 393772 4CC, SRA3, 120g, biały, lekko satynowy, SG, ryza 250 ark. 1 PK 52,25 PLN 52,25 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWY4CC, SRA3 393773 4CC, SRA3, 160g, biały, lekko satynowy, SG, ryza 250 ark. 1 PK 74,47 PLN 74,47 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWY
COLOR COPY, A4

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYCOLOR COPY, A4

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYCOLOR COPY, A4 361066 Color Copy, A4, 90g, biały, lekko satynowy, LG, ryza 500 ark. 1 PK 26,07 PLN 26,07 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYCOLOR COPY, A4 315856 Color Copy, A4, 100g, biały, lekko satynowy, LG, ryza 500 ark. 1 PK 28,97 PLN 28,97 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYCOLOR COPY, A4 482481 Color Copy, A4, 120g.m2, biały, lekko satynowy, LG, ryza 250 ark., 1 PK 18,47 PLN 18,47 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYCOLOR COPY, A4 334738 Color Copy, A4, 160g, biały, lekko satynowy, LG, ryza 250 ark. 1 PK 24,63 PLN 24,63 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYCOLOR COPY, A4 350467 Color Copy, A4, 200g, biały, lekko satynowy, LG, ryza 250 ark. 1 PK 31,40 PLN 31,40 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYCOLOR COPY, A4 302398 Color Copy, A4, 220g, biały, lekko satynowy, LG, ryza 250 ark. 1 PK 34,54 PLN 34,54 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYCOLOR COPY, A4 482483 Color Copy, A4, 250g/m2, biały, lekko satynowy, LG, ryza 125 ark., 1 PK 19,62 PLN 19,62 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYCOLOR COPY, A4 350471 Color Copy, A4, 280g, biały, lekko satynowy, LG, ryza 150 ark. 1 PK 28,22 PLN 28,22 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYCOLOR COPY, A4 301558 Color Copy,A4, 300g, biały, lekko satynowy, LG, ryza 125 ark. 1 PK 25,20 PLN 25,20 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWY
COLOR COPY, A3

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYCOLOR COPY, A3

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYCOLOR COPY, A3 355774 Color Copy, A3, 90g, biały, lekko satynowy, SG, ryza 500 ark. 1 PK 52,13 PLN 52,13 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYCOLOR COPY, A3 315858 Color Copy,  A3, 100g, biały, lekko satynowy, SG, ryza 500 ark. 1 PK 57,92 PLN 57,92 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYCOLOR COPY, A3 482482 Color Copy, A3, 120g/m2, biały, lekko satynowy, SG, ryza 250 ark., 1 PK 36,95 PLN 36,95 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYCOLOR COPY, A3 350465 Color Copy, A3, 160g, biały, lekko satynowy, SG, ryza 250 ark. 1 PK 49,27 PLN 49,27 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYCOLOR COPY, A3 350469 Color Copy, A3, 200g, biały, lekko satynowy, SG, ryza 250 ark. 1 PK 62,80 PLN 62,80 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYCOLOR COPY, A3 482484 Color Copy, A3, 250g/m2, biały, lekko satynowy, SG, ryza 125 ark., 1 PK 39,25 PLN 39,25 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYCOLOR COPY, A3 313799 Color Copy, A3, 300g, biały, lekko satynowy, ryza 125 ark. 1 PK 50,40 PLN 50,40 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWY
COLOR COPY, SRA3

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYCOLOR COPY, SRA3 297131 Color Copy, 90g, SRA3, 450mm x 320mm, SG, biały, lekko satynowy, ryza 500 ark 1 PK 63,73 PLN 63,73 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYCOLOR COPY, SRA3 469011 1 PK 70,81 PLN 70,81 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYCOLOR COPY, SRA3 297135 1 PK 45,02 PLN 45,02 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYCOLOR COPY, SRA3 297137 1 PK 60,02 PLN 60,02 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYCOLOR COPY, SRA3 297139 1 PK 76,44 PLN 76,44 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYCOLOR COPY, SRA3 407241 1 PK 47,78 PLN 47,78 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYCOLOR COPY, SRA3 333392 1 PK 61,13 PLN 61,13 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYCOLOR COPY, SRA3 496042 Color Copy, biały, lekko satynowy, 400g/m2 450mm x 320mm, SRA3, SG, ryza 125 ark. 1 PK 81,51 PLN 81,51 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWY
DCP A4

Biały, wyjątkowo gładki, niepowlekany papier satynowany, dedykowany do drukowania i kopiowania w kolorowych urządzeniach laserowych,
gwarantuje najwyższą jakość wydruku i doskonałe odwzorowanie kolorów zarówno pasteli jak i nasyconych apli. Gramatury: 90-300 g/m2, formaty: A4, A3, SRA3. Format A3+ dostępny do wyczerpania zapasów. Zastosowanie: ulotki, broszury, prezentacje, raporty finansowe, zaproszenia, katalogi, foldery, kalendarze, korespondencja firmowa itp. Techniki zadruku: kopiarki, drukarki monochromatyczne, kolorowe i laserowe.Biały, wyjątkowo gładki, niepowlekany papier satynowany, dedykowany do drukowania i kopiowania w kolorowych urządzeniach laserowych,
gwarantuje najwyższą jakość wydruku i doskonałe odwzorowanie kolorów zarówno pasteli jak i nasyconych apli. Gramatury: 90-300 g/m2, formaty: A4, A3, SRA3. Format A3+ dostępny do wyczerpania zapasów. Zastosowanie: ulotki, broszury, prezentacje, raporty finansowe, zaproszenia, katalogi, foldery, kalendarze, korespondencja firmowa itp. Techniki zadruku: kopiarki, drukarki monochromatyczne, kolorowe i laserowe.Biały, wyjątkowo gładki, niepowlekany papier satynowany, dedykowany do drukowania i kopiowania w kolorowych urządzeniach laserowych,
gwarantuje najwyższą jakość wydruku i doskonałe odwzorowanie kolorów zarówno pasteli jak i nasyconych apli. Gramatury: 90-300 g/m2, formaty: A4, A3, SRA3. Format A3+ dostępny do wyczerpania zapasów. Zastosowanie: ulotki, broszury, prezentacje, raporty finansowe, zaproszenia, katalogi, foldery, kalendarze, korespondencja firmowa itp. Techniki zadruku: kopiarki, drukarki monochromatyczne, kolorowe i laserowe.Biały, wyjątkowo gładki, niepowlekany papier satynowany, dedykowany do drukowania i kopiowania w kolorowych urządzeniach laserowych,
gwarantuje najwyższą jakość wydruku i doskonałe odwzorowanie kolorów zarówno pasteli jak i nasyconych apli. Gramatury: 90-300 g/m2, formaty: A4, A3, SRA3. Format A3+ dostępny do wyczerpania zapasów. Zastosowanie: ulotki, broszury, prezentacje, raporty finansowe, zaproszenia, katalogi, foldery, kalendarze, korespondencja firmowa itp. Techniki zadruku: kopiarki, drukarki monochromatyczne, kolorowe i laserowe.

Biały, wyjątkowo gładki, niepowlekany papier satynowany, dedykowany do drukowania i kopiowania w kolorowych urządzeniach laserowych,
gwarantuje najwyższą jakość wydruku i doskonałe odwzorowanie kolorów zarówno pasteli jak i nasyconych apli. Gramatury: 90-300 g/m2, formaty: A4, A3, SRA3. Format A3+ dostępny 

do wyczerpania zapasów. Zastosowanie: ulotki, broszury, prezentacje, raporty finansowe, zaproszenia, katalogi, foldery, kalendarze, korespondencja firmowa itp. Techniki zadruku: 
kopiarki, drukarki monochromatyczne, kolorowe i laserowe.Biały, wyjątkowo gładki, niepowlekany papier satynowany, dedykowany do drukowania i kopiowania w kolorowych urządzeniach laserowych,

gwarantuje najwyższą jakość wydruku i doskonałe odwzorowanie kolorów zarówno pasteli jak i nasyconych apli. Gramatury: 90-300 g/m2, formaty: A4, A3, SRA3. Format A3+ dostępny do wyczerpania zapasów. Zastosowanie: ulotki, broszury, prezentacje, raporty finansowe, zaproszenia, katalogi, foldery, kalendarze, korespondencja firmowa itp. Techniki zadruku: kopiarki, drukarki monochromatyczne, kolorowe i laserowe.Biały, wyjątkowo gładki, niepowlekany papier satynowany, dedykowany do drukowania i kopiowania w kolorowych urządzeniach laserowych,
gwarantuje najwyższą jakość wydruku i doskonałe odwzorowanie kolorów zarówno pasteli jak i nasyconych apli. Gramatury: 90-300 g/m2, formaty: A4, A3, SRA3. Format A3+ dostępny do wyczerpania zapasów. Zastosowanie: ulotki, broszury, prezentacje, raporty finansowe, zaproszenia, katalogi, foldery, kalendarze, korespondencja firmowa itp. Techniki zadruku: kopiarki, drukarki monochromatyczne, kolorowe i laserowe.Biały, wyjątkowo gładki, niepowlekany papier satynowany, dedykowany do drukowania i kopiowania w kolorowych urządzeniach laserowych,
gwarantuje najwyższą jakość wydruku i doskonałe odwzorowanie kolorów zarówno pasteli jak i nasyconych apli. Gramatury: 90-300 g/m2, formaty: A4, A3, SRA3. Format A3+ dostępny do wyczerpania zapasów. Zastosowanie: ulotki, broszury, prezentacje, raporty finansowe, zaproszenia, katalogi, foldery, kalendarze, korespondencja firmowa itp. Techniki zadruku: kopiarki, drukarki monochromatyczne, kolorowe i laserowe.

Biały, wyjątkowo gładki, niepowlekany papier satynowany, dedykowany do drukowania i kopiowania w kolorowych urządzeniach laserowych,
gwarantuje najwyższą jakość wydruku i doskonałe odwzorowanie kolorów zarówno pasteli jak i nasyconych apli. Gramatury: 90-300 g/m2, formaty: A4, A3, SRA3. Format A3+ dostępny 

do wyczerpania zapasów. Zastosowanie: ulotki, broszury, prezentacje, raporty finansowe, zaproszenia, katalogi, foldery, kalendarze, korespondencja firmowa itp. Techniki zadruku: 
kopiarki, drukarki monochromatyczne, kolorowe i laserowe.Biały, wyjątkowo gładki, niepowlekany papier satynowany, dedykowany do drukowania i kopiowania w kolorowych urządzeniach laserowych,

gwarantuje najwyższą jakość wydruku i doskonałe odwzorowanie kolorów zarówno pasteli jak i nasyconych apli. Gramatury: 90-300 g/m2, formaty: A4, A3, SRA3. Format A3+ dostępny do wyczerpania zapasów. Zastosowanie: ulotki, broszury, prezentacje, raporty finansowe, zaproszenia, katalogi, foldery, kalendarze, korespondencja firmowa itp. Techniki zadruku: kopiarki, drukarki monochromatyczne, kolorowe i laserowe.Biały, wyjątkowo gładki, niepowlekany papier satynowany, dedykowany do drukowania i kopiowania w kolorowych urządzeniach laserowych,
gwarantuje najwyższą jakość wydruku i doskonałe odwzorowanie kolorów zarówno pasteli jak i nasyconych apli. Gramatury: 90-300 g/m2, formaty: A4, A3, SRA3. Format A3+ dostępny do wyczerpania zapasów. Zastosowanie: ulotki, broszury, prezentacje, raporty finansowe, zaproszenia, katalogi, foldery, kalendarze, korespondencja firmowa itp. Techniki zadruku: kopiarki, drukarki monochromatyczne, kolorowe i laserowe.Biały, wyjątkowo gładki, niepowlekany papier satynowany, dedykowany do drukowania i kopiowania w kolorowych urządzeniach laserowych,
gwarantuje najwyższą jakość wydruku i doskonałe odwzorowanie kolorów zarówno pasteli jak i nasyconych apli. Gramatury: 90-300 g/m2, formaty: A4, A3, SRA3. Format A3+ dostępny do wyczerpania zapasów. Zastosowanie: ulotki, broszury, prezentacje, raporty finansowe, zaproszenia, katalogi, foldery, kalendarze, korespondencja firmowa itp. Techniki zadruku: kopiarki, drukarki monochromatyczne, kolorowe i laserowe.Biały, wyjątkowo gładki, niepowlekany papier satynowany, dedykowany do drukowania i kopiowania w kolorowych urządzeniach laserowych,
gwarantuje najwyższą jakość wydruku i doskonałe odwzorowanie kolorów zarówno pasteli jak i nasyconych apli. Gramatury: 90-300 g/m2, formaty: A4, A3, SRA3. Format A3+ dostępny do wyczerpania zapasów. Zastosowanie: ulotki, broszury, prezentacje, raporty finansowe, zaproszenia, katalogi, foldery, kalendarze, korespondencja firmowa itp. Techniki zadruku: kopiarki, drukarki monochromatyczne, kolorowe i laserowe.

Biały, niepowlekany papier satynowany, dedykowany do kolorowych kopiarek i drukarek laserowych, papier wyjątkowo gładki charakteryzuje
się wysoką gładkością. Doskonała nieprzejrzystość gwarantuje możliwość zadruku obustronnego nawet przy niskich gramaturach, zawiera włókna eukaliptusa podnoszące sztywność 
papieru. Dostępne gramatury 90-300 g/m2; formaty A4, A3. Zastosowanie: komunikacja zewnętrzna: papier firmowy, zaproszenia, karty wizytowe, dokumenty, prezentacje, plakaty, 

raporty, ulotki, broszury. Techniki zadruku: kopiarki, drukarki monochromatyczne i kolorowe, dry toner.Biały, niepowlekany papier satynowany, dedykowany do kolorowych kopiarek i drukarek laserowych, papier wyjątkowo gładki charakteryzuje
się wysoką gładkością. Doskonała nieprzejrzystość gwarantuje możliwość zadruku obustronnego nawet przy niskich gramaturach, zawiera włókna eukaliptusa podnoszące sztywność papieru. Dostępne gramatury 90-300 g/m2; formaty A4, A3. Zastosowanie: komunikacja zewnętrzna: papier firmowy, zaproszenia, karty wizytowe, dokumenty, prezentacje, plakaty, raporty, ulotki, broszury. Techniki zadruku: kopiarki, drukarki monochromatyczne i kolorowe, dry toner.Biały, niepowlekany papier satynowany, dedykowany do kolorowych kopiarek i drukarek laserowych, papier wyjątkowo gładki charakteryzuje
się wysoką gładkością. Doskonała nieprzejrzystość gwarantuje możliwość zadruku obustronnego nawet przy niskich gramaturach, zawiera włókna eukaliptusa podnoszące sztywność papieru. Dostępne gramatury 90-300 g/m2; formaty A4, A3. Zastosowanie: komunikacja zewnętrzna: papier firmowy, zaproszenia, karty wizytowe, dokumenty, prezentacje, plakaty, raporty, ulotki, broszury. Techniki zadruku: kopiarki, drukarki monochromatyczne i kolorowe, dry toner.Biały, niepowlekany papier satynowany, dedykowany do kolorowych kopiarek i drukarek laserowych, papier wyjątkowo gładki charakteryzuje
się wysoką gładkością. Doskonała nieprzejrzystość gwarantuje możliwość zadruku obustronnego nawet przy niskich gramaturach, zawiera włókna eukaliptusa podnoszące sztywność papieru. Dostępne gramatury 90-300 g/m2; formaty A4, A3. Zastosowanie: komunikacja zewnętrzna: papier firmowy, zaproszenia, karty wizytowe, dokumenty, prezentacje, plakaty, raporty, ulotki, broszury. Techniki zadruku: kopiarki, drukarki monochromatyczne i kolorowe, dry toner.Biały, niepowlekany papier satynowany, dedykowany do kolorowych kopiarek i drukarek laserowych, papier wyjątkowo gładki charakteryzuje
się wysoką gładkością. Doskonała nieprzejrzystość gwarantuje możliwość zadruku obustronnego nawet przy niskich gramaturach, zawiera włókna eukaliptusa podnoszące sztywność papieru. Dostępne gramatury 90-300 g/m2; formaty A4, A3. Zastosowanie: komunikacja zewnętrzna: papier firmowy, zaproszenia, karty wizytowe, dokumenty, prezentacje, plakaty, raporty, ulotki, broszury. Techniki zadruku: kopiarki, drukarki monochromatyczne i kolorowe, dry toner.Biały, niepowlekany papier satynowany, dedykowany do kolorowych kopiarek i drukarek laserowych, papier wyjątkowo gładki charakteryzuje
się wysoką gładkością. Doskonała nieprzejrzystość gwarantuje możliwość zadruku obustronnego nawet przy niskich gramaturach, zawiera włókna eukaliptusa podnoszące sztywność papieru. Dostępne gramatury 90-300 g/m2; formaty A4, A3. Zastosowanie: komunikacja zewnętrzna: papier firmowy, zaproszenia, karty wizytowe, dokumenty, prezentacje, plakaty, raporty, ulotki, broszury. Techniki zadruku: kopiarki, drukarki monochromatyczne i kolorowe, dry toner.Biały, niepowlekany papier satynowany, dedykowany do kolorowych kopiarek i drukarek laserowych, papier wyjątkowo gładki charakteryzuje
się wysoką gładkością. Doskonała nieprzejrzystość gwarantuje możliwość zadruku obustronnego nawet przy niskich gramaturach, zawiera włókna eukaliptusa podnoszące sztywność papieru. Dostępne gramatury 90-300 g/m2; formaty A4, A3. Zastosowanie: komunikacja zewnętrzna: papier firmowy, zaproszenia, karty wizytowe, dokumenty, prezentacje, plakaty, raporty, ulotki, broszury. Techniki zadruku: kopiarki, drukarki monochromatyczne i kolorowe, dry toner.Biały, niepowlekany papier satynowany, dedykowany do kolorowych kopiarek i drukarek laserowych, papier wyjątkowo gładki charakteryzuje
się wysoką gładkością. Doskonała nieprzejrzystość gwarantuje możliwość zadruku obustronnego nawet przy niskich gramaturach, zawiera włókna eukaliptusa podnoszące sztywność papieru. Dostępne gramatury 90-300 g/m2; formaty A4, A3. Zastosowanie: komunikacja zewnętrzna: papier firmowy, zaproszenia, karty wizytowe, dokumenty, prezentacje, plakaty, raporty, ulotki, broszury. Techniki zadruku: kopiarki, drukarki monochromatyczne i kolorowe, dry toner.Biały, niepowlekany papier satynowany, dedykowany do kolorowych kopiarek i drukarek laserowych, papier wyjątkowo gładki charakteryzuje
się wysoką gładkością. Doskonała nieprzejrzystość gwarantuje możliwość zadruku obustronnego nawet przy niskich gramaturach, zawiera włókna eukaliptusa podnoszące sztywność papieru. Dostępne gramatury 90-300 g/m2; formaty A4, A3. Zastosowanie: komunikacja zewnętrzna: papier firmowy, zaproszenia, karty wizytowe, dokumenty, prezentacje, plakaty, raporty, ulotki, broszury. Techniki zadruku: kopiarki, drukarki monochromatyczne i kolorowe, dry toner.Biały, niepowlekany papier satynowany, dedykowany do kolorowych kopiarek i drukarek laserowych, papier wyjątkowo gładki charakteryzuje
się wysoką gładkością. Doskonała nieprzejrzystość gwarantuje możliwość zadruku obustronnego nawet przy niskich gramaturach, zawiera włókna eukaliptusa podnoszące sztywność papieru. Dostępne gramatury 90-300 g/m2; formaty A4, A3. Zastosowanie: komunikacja zewnętrzna: papier firmowy, zaproszenia, karty wizytowe, dokumenty, prezentacje, plakaty, raporty, ulotki, broszury. Techniki zadruku: kopiarki, drukarki monochromatyczne i kolorowe, dry toner.

Biały, niepowlekany papier satynowany, dedykowany do kolorowych kopiarek i drukarek laserowych, papier wyjątkowo gładki charakteryzuje
się wysoką gładkością. Doskonała nieprzejrzystość gwarantuje możliwość zadruku obustronnego nawet przy niskich gramaturach, zawiera włókna eukaliptusa podnoszące sztywność 
papieru. Dostępne gramatury 90-300 g/m2; formaty A4, A3. Zastosowanie: komunikacja zewnętrzna: papier firmowy, zaproszenia, karty wizytowe, dokumenty, prezentacje, plakaty, 

raporty, ulotki, broszury. Techniki zadruku: kopiarki, drukarki monochromatyczne i kolorowe, dry toner.Biały, niepowlekany papier satynowany, dedykowany do kolorowych kopiarek i drukarek laserowych, papier wyjątkowo gładki charakteryzuje
się wysoką gładkością. Doskonała nieprzejrzystość gwarantuje możliwość zadruku obustronnego nawet przy niskich gramaturach, zawiera włókna eukaliptusa podnoszące sztywność papieru. Dostępne gramatury 90-300 g/m2; formaty A4, A3. Zastosowanie: komunikacja zewnętrzna: papier firmowy, zaproszenia, karty wizytowe, dokumenty, prezentacje, plakaty, raporty, ulotki, broszury. Techniki zadruku: kopiarki, drukarki monochromatyczne i kolorowe, dry toner.Biały, niepowlekany papier satynowany, dedykowany do kolorowych kopiarek i drukarek laserowych, papier wyjątkowo gładki charakteryzuje
się wysoką gładkością. Doskonała nieprzejrzystość gwarantuje możliwość zadruku obustronnego nawet przy niskich gramaturach, zawiera włókna eukaliptusa podnoszące sztywność papieru. Dostępne gramatury 90-300 g/m2; formaty A4, A3. Zastosowanie: komunikacja zewnętrzna: papier firmowy, zaproszenia, karty wizytowe, dokumenty, prezentacje, plakaty, raporty, ulotki, broszury. Techniki zadruku: kopiarki, drukarki monochromatyczne i kolorowe, dry toner.

Biały, niepowlekany papier satynowany, dedykowany do kolorowych kopiarek i drukarek laserowych, papier wyjątkowo gładki charakteryzuje
się wysoką gładkością. Doskonała nieprzejrzystość gwarantuje możliwość zadruku obustronnego nawet przy niskich gramaturach, zawiera włókna eukaliptusa podnoszące sztywność papieru. Dostępne gramatury 90-300 g/m2; formaty A4, A3. Zastosowanie: komunikacja zewnętrzna: papier firmowy, zaproszenia, karty wizytowe, dokumenty, prezentacje, plakaty, raporty, ulotki, broszury. Techniki zadruku: kopiarki, drukarki monochromatyczne i kolorowe, dry toner.

Biały, niepowlekany papier satynowany, dedykowany do kolorowych kopiarek i drukarek laserowych, papier wyjątkowo gładki charakteryzuje
się wysoką gładkością. Doskonała nieprzejrzystość gwarantuje możliwość zadruku obustronnego nawet przy niskich gramaturach, zawiera włókna eukaliptusa podnoszące sztywność papieru. Dostępne gramatury 90-300 g/m2; formaty A4, A3. Zastosowanie: komunikacja zewnętrzna: papier firmowy, zaproszenia, karty wizytowe, dokumenty, prezentacje, plakaty, raporty, ulotki, broszury. Techniki zadruku: kopiarki, drukarki monochromatyczne i kolorowe, dry toner.Biały, niepowlekany papier satynowany, dedykowany do kolorowych kopiarek i drukarek laserowych, papier wyjątkowo gładki charakteryzuje
się wysoką gładkością. Doskonała nieprzejrzystość gwarantuje możliwość zadruku obustronnego nawet przy niskich gramaturach, zawiera włókna eukaliptusa podnoszące sztywność papieru. Dostępne gramatury 90-300 g/m2; formaty A4, A3. Zastosowanie: komunikacja zewnętrzna: papier firmowy, zaproszenia, karty wizytowe, dokumenty, prezentacje, plakaty, raporty, ulotki, broszury. Techniki zadruku: kopiarki, drukarki monochromatyczne i kolorowe, dry toner.Biały, niepowlekany papier satynowany, dedykowany do kolorowych kopiarek i drukarek laserowych, papier wyjątkowo gładki charakteryzuje
się wysoką gładkością. Doskonała nieprzejrzystość gwarantuje możliwość zadruku obustronnego nawet przy niskich gramaturach, zawiera włókna eukaliptusa podnoszące sztywność papieru. Dostępne gramatury 90-300 g/m2; formaty A4, A3. Zastosowanie: komunikacja zewnętrzna: papier firmowy, zaproszenia, karty wizytowe, dokumenty, prezentacje, plakaty, raporty, ulotki, broszury. Techniki zadruku: kopiarki, drukarki monochromatyczne i kolorowe, dry toner.Biały, niepowlekany papier satynowany, dedykowany do kolorowych kopiarek i drukarek laserowych, papier wyjątkowo gładki charakteryzuje
się wysoką gładkością. Doskonała nieprzejrzystość gwarantuje możliwość zadruku obustronnego nawet przy niskich gramaturach, zawiera włókna eukaliptusa podnoszące sztywność papieru. Dostępne gramatury 90-300 g/m2; formaty A4, A3. Zastosowanie: komunikacja zewnętrzna: papier firmowy, zaproszenia, karty wizytowe, dokumenty, prezentacje, plakaty, raporty, ulotki, broszury. Techniki zadruku: kopiarki, drukarki monochromatyczne i kolorowe, dry toner.

Color Copy,  100g, SRA3 (450x320mm), SG, biały, lekko satynowy, ryza 500 ark.

Color Copy,  120g, SRA3 (450x320mm), SG, biały, lekko satynowy, ryza 250 ark.

Color Copy,  160g, SRA3 (450x320mm), SG, biały, lekko satynowy, ryza 250 ark.

Color Copy,  200g, SRA3 (450x320mm), SG, biały, lekko satynowy, ryza 250 ark.

Color Copy,  250g, SRA3 (450x320mm), SG, biały, lekko satynowy, ryza 125 ark.

Color Copy,  300g, SRA3 (450x320mm), SG,  biały, lekko satynowy, ryza 125 ark.



o Ceny netto.
o Opłata za zamówienie poniżej 500zł : 50 zł, poniżej 1000zł : 35zł.
o Do zamówienia doliczana będzie opłata dystrybucyjna  w wysokości 1% jego wartości.
o Ceny mogą ulec zmianie. Prosimy o ich potwierdzenie przed zamówieniem.

Strona 45

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYDCP A4

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYDCP A4Wyjątkowo biały, gładki, satynowany papier do druku kolorowego laserowego, gramatury: 90-350 g/m2, formaty A4, A3, A3+, SRA3. Jego jakość gwarantuje znakomite odwzorowanie pełnokolorowych kopii i wydruków, zawiera włókna eukaliptusa mające wpływ na sztywność papieru. Zastosowanie: ulotki, foldery, prezentacje, broszury, raporty, dyplomy, certyfikaty, korespondencja firmowa, wizytówki itp. Techniki zadruku: kopiarki, drukarki monochromatyczne i kolorowe, atramentowe i laserowe, offset.379699 DCP, A4, 90g/m2 biały, satynowany ryza 500 ark. 1 PK 7,17 EUR 31,13 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYDCP A4Wyjątkowo biały, gładki, satynowany papier do druku kolorowego laserowego, gramatury: 90-350 g/m2, formaty A4, A3, A3+, SRA3. Jego jakość gwarantuje znakomite odwzorowanie pełnokolorowych kopii i wydruków, zawiera włókna eukaliptusa mające wpływ na sztywność papieru. Zastosowanie: ulotki, foldery, prezentacje, broszury, raporty, dyplomy, certyfikaty, korespondencja firmowa, wizytówki itp. Techniki zadruku: kopiarki, drukarki monochromatyczne i kolorowe, atramentowe i laserowe, offset.379691 DCP, A4, 100g, biały, satynowy, LG, ryza 500 ark. 1 PK 7,98 EUR 34,64 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYDCP A4Wyjątkowo biały, gładki, satynowany papier do druku kolorowego laserowego, gramatury: 90-350 g/m2, formaty A4, A3, A3+, SRA3. Jego jakość gwarantuje znakomite odwzorowanie pełnokolorowych kopii i wydruków, zawiera włókna eukaliptusa mające wpływ na sztywność papieru. Zastosowanie: ulotki, foldery, prezentacje, broszury, raporty, dyplomy, certyfikaty, korespondencja firmowa, wizytówki itp. Techniki zadruku: kopiarki, drukarki monochromatyczne i kolorowe, atramentowe i laserowe, offset.379693 DCP, A4, 120g/m2, biały, satynowany ryza 250 ark. 1 PK 4,98 EUR 21,61 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYDCP A4Wyjątkowo biały, gładki, satynowany papier do druku kolorowego laserowego, gramatury: 90-350 g/m2, formaty A4, A3, A3+, SRA3. Jego jakość gwarantuje znakomite odwzorowanie pełnokolorowych kopii i wydruków, zawiera włókna eukaliptusa mające wpływ na sztywność papieru. Zastosowanie: ulotki, foldery, prezentacje, broszury, raporty, dyplomy, certyfikaty, korespondencja firmowa, wizytówki itp. Techniki zadruku: kopiarki, drukarki monochromatyczne i kolorowe, atramentowe i laserowe, offset.379695 DCP, A4, 160g/m2, biały, satynowany ryza 250 ark. 1 PK 6,85 EUR 29,73 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYDCP A4Wyjątkowo biały, gładki, satynowany papier do druku kolorowego laserowego, gramatury: 90-350 g/m2, formaty A4, A3, A3+, SRA3. Jego jakość gwarantuje znakomite odwzorowanie pełnokolorowych kopii i wydruków, zawiera włókna eukaliptusa mające wpływ na sztywność papieru. Zastosowanie: ulotki, foldery, prezentacje, broszury, raporty, dyplomy, certyfikaty, korespondencja firmowa, wizytówki itp. Techniki zadruku: kopiarki, drukarki monochromatyczne i kolorowe, atramentowe i laserowe, offset.389504 DCP, A4, 210g/m2, biały, satynowany ryza 125 ark. 1 PK 4,70 EUR 20,41 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYDCP A4Wyjątkowo biały, gładki, satynowany papier do druku kolorowego laserowego, gramatury: 90-350 g/m2, formaty A4, A3, A3+, SRA3. Jego jakość gwarantuje znakomite odwzorowanie pełnokolorowych kopii i wydruków, zawiera włókna eukaliptusa mające wpływ na sztywność papieru. Zastosowanie: ulotki, foldery, prezentacje, broszury, raporty, dyplomy, certyfikaty, korespondencja firmowa, wizytówki itp. Techniki zadruku: kopiarki, drukarki monochromatyczne i kolorowe, atramentowe i laserowe, offset.379755 DCP, A4, 250g/m2, biały, satynowany ryza 125 ark. 1 PK 5,72 EUR 24,82 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYDCP A4Wyjątkowo biały, gładki, satynowany papier do druku kolorowego laserowego, gramatury: 90-350 g/m2, formaty A4, A3, A3+, SRA3. Jego jakość gwarantuje znakomite odwzorowanie pełnokolorowych kopii i wydruków, zawiera włókna eukaliptusa mające wpływ na sztywność papieru. Zastosowanie: ulotki, foldery, prezentacje, broszury, raporty, dyplomy, certyfikaty, korespondencja firmowa, wizytówki itp. Techniki zadruku: kopiarki, drukarki monochromatyczne i kolorowe, atramentowe i laserowe, offset.389507 DCP, A4, 280g/m2, biały, satynowany ryza 125 ark. 1 PK 6,73 EUR 29,19 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYDCP A4Wyjątkowo biały, gładki, satynowany papier do druku kolorowego laserowego, gramatury: 90-350 g/m2, formaty A4, A3, A3+, SRA3. Jego jakość gwarantuje znakomite odwzorowanie pełnokolorowych kopii i wydruków, zawiera włókna eukaliptusa mające wpływ na sztywność papieru. Zastosowanie: ulotki, foldery, prezentacje, broszury, raporty, dyplomy, certyfikaty, korespondencja firmowa, wizytówki itp. Techniki zadruku: kopiarki, drukarki monochromatyczne i kolorowe, atramentowe i laserowe, offset.478456 DCP, A4, 350g/m2, biały, satynowany, ryza, 125ark. 1 PK 8,86 EUR 38,46 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWY
DCP A3

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYDCP A3

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYDCP A3Wyjątkowo biały, gładki, satynowany papier do druku kolorowego laserowego, gramatury: 90-350 g/m2, formaty A4, A3, A3+, SRA3. Jego jakość gwarantuje znakomite odwzorowanie pełnokolorowych kopii i wydruków, zawiera włókna eukaliptusa mające wpływ na sztywność papieru. Zastosowanie: ulotki, foldery, prezentacje, broszury, raporty, dyplomy, certyfikaty, korespondencja firmowa, wizytówki itp. Techniki zadruku: kopiarki, drukarki monochromatyczne i kolorowe, atramentowe i laserowe, offset.452371 DCP, A3, 100g/m2, biały, satynowany ryza 500 ark. 1 PK 16,36 EUR 70,99 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYDCP A3Wyjątkowo biały, gładki, satynowany papier do druku kolorowego laserowego, gramatury: 90-350 g/m2, formaty A4, A3, A3+, SRA3. Jego jakość gwarantuje znakomite odwzorowanie pełnokolorowych kopii i wydruków, zawiera włókna eukaliptusa mające wpływ na sztywność papieru. Zastosowanie: ulotki, foldery, prezentacje, broszury, raporty, dyplomy, certyfikaty, korespondencja firmowa, wizytówki itp. Techniki zadruku: kopiarki, drukarki monochromatyczne i kolorowe, atramentowe i laserowe, offset.379694 DCP, A3, 120g/m2, biały, satynowany ryza 250 ark. 1 PK 9,96 EUR 43,25 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYDCP A3Wyjątkowo biały, gładki, satynowany papier do druku kolorowego laserowego, gramatury: 90-350 g/m2, formaty A4, A3, A3+, SRA3. Jego jakość gwarantuje znakomite odwzorowanie pełnokolorowych kopii i wydruków, zawiera włókna eukaliptusa mające wpływ na sztywność papieru. Zastosowanie: ulotki, foldery, prezentacje, broszury, raporty, dyplomy, certyfikaty, korespondencja firmowa, wizytówki itp. Techniki zadruku: kopiarki, drukarki monochromatyczne i kolorowe, atramentowe i laserowe, offset.379696 DCP, A3, 160g/m2, biały, satynowany ryza 250 ark. 1 PK 13,71 EUR 59,49 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYDCP A3Wyjątkowo biały, gładki, satynowany papier do druku kolorowego laserowego, gramatury: 90-350 g/m2, formaty A4, A3, A3+, SRA3. Jego jakość gwarantuje znakomite odwzorowanie pełnokolorowych kopii i wydruków, zawiera włókna eukaliptusa mające wpływ na sztywność papieru. Zastosowanie: ulotki, foldery, prezentacje, broszury, raporty, dyplomy, certyfikaty, korespondencja firmowa, wizytówki itp. Techniki zadruku: kopiarki, drukarki monochromatyczne i kolorowe, atramentowe i laserowe, offset.389505 DCP, A3, 210g/m2, biały, satynowany ryza 125 ark. 1 PK 9,40 EUR 40,81 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYDCP A3Wyjątkowo biały, gładki, satynowany papier do druku kolorowego laserowego, gramatury: 90-350 g/m2, formaty A4, A3, A3+, SRA3. Jego jakość gwarantuje znakomite odwzorowanie pełnokolorowych kopii i wydruków, zawiera włókna eukaliptusa mające wpływ na sztywność papieru. Zastosowanie: ulotki, foldery, prezentacje, broszury, raporty, dyplomy, certyfikaty, korespondencja firmowa, wizytówki itp. Techniki zadruku: kopiarki, drukarki monochromatyczne i kolorowe, atramentowe i laserowe, offset.379756 DCP, A3, 250g/m2, biały, satynowany ryza 125 ark. 1 PK 11,44 EUR 49,65 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYDCP A3Wyjątkowo biały, gładki, satynowany papier do druku kolorowego laserowego, gramatury: 90-350 g/m2, formaty A4, A3, A3+, SRA3. Jego jakość gwarantuje znakomite odwzorowanie pełnokolorowych kopii i wydruków, zawiera włókna eukaliptusa mające wpływ na sztywność papieru. Zastosowanie: ulotki, foldery, prezentacje, broszury, raporty, dyplomy, certyfikaty, korespondencja firmowa, wizytówki itp. Techniki zadruku: kopiarki, drukarki monochromatyczne i kolorowe, atramentowe i laserowe, offset.389508 DCP, A3, 280g/m2, biały, satynowany ryza 125 ark. 1 PK 13,45 EUR 58,37 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWY
DCP SRA3

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYDCP SRA3

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYDCP SRA3Wyjątkowo biały, gładki, satynowany papier do druku kolorowego laserowego, gramatury: 90-350 g/m2, formaty A4, A3, A3+, SRA3. Jego jakość gwarantuje znakomite odwzorowanie pełnokolorowych kopii i wydruków, zawiera włókna eukaliptusa mające wpływ na sztywność papieru. Zastosowanie: ulotki, foldery, prezentacje, broszury, raporty, dyplomy, certyfikaty, korespondencja firmowa, wizytówki itp. Techniki zadruku: kopiarki, drukarki monochromatyczne i kolorowe, atramentowe i laserowe, offset.389500 DCP, SRA3 90g/m2 biały, satynowany ryza 500 ark. 1 PK 81,96 PLN 81,96 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYDCP SRA3Wyjątkowo biały, gładki, satynowany papier do druku kolorowego laserowego, gramatury: 90-350 g/m2, formaty A4, A3, A3+, SRA3. Jego jakość gwarantuje znakomite odwzorowanie pełnokolorowych kopii i wydruków, zawiera włókna eukaliptusa mające wpływ na sztywność papieru. Zastosowanie: ulotki, foldery, prezentacje, broszury, raporty, dyplomy, certyfikaty, korespondencja firmowa, wizytówki itp. Techniki zadruku: kopiarki, drukarki monochromatyczne i kolorowe, atramentowe i laserowe, offset.379628 DCP, SRA3 100g/m2, biały, satynowany ryza 500 ark. 1 PK 91,03 PLN 91,03 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYDCP SRA3Wyjątkowo biały, gładki, satynowany papier do druku kolorowego laserowego, gramatury: 90-350 g/m2, formaty A4, A3, A3+, SRA3. Jego jakość gwarantuje znakomite odwzorowanie pełnokolorowych kopii i wydruków, zawiera włókna eukaliptusa mające wpływ na sztywność papieru. Zastosowanie: ulotki, foldery, prezentacje, broszury, raporty, dyplomy, certyfikaty, korespondencja firmowa, wizytówki itp. Techniki zadruku: kopiarki, drukarki monochromatyczne i kolorowe, atramentowe i laserowe, offset.389501 DCP, SRA3 120g/m2, biały, satynowany ryza 250 ark. 1 PK 59,62 PLN 59,62 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYDCP SRA3Wyjątkowo biały, gładki, satynowany papier do druku kolorowego laserowego, gramatury: 90-350 g/m2, formaty A4, A3, A3+, SRA3. Jego jakość gwarantuje znakomite odwzorowanie pełnokolorowych kopii i wydruków, zawiera włókna eukaliptusa mające wpływ na sztywność papieru. Zastosowanie: ulotki, foldery, prezentacje, broszury, raporty, dyplomy, certyfikaty, korespondencja firmowa, wizytówki itp. Techniki zadruku: kopiarki, drukarki monochromatyczne i kolorowe, atramentowe i laserowe, offset.389502 DCP, SRA3 160g/m2, biały, satynowany ryza 250 ark. 1 PK 17,87 EUR 77,56 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYDCP SRA3Wyjątkowo biały, gładki, satynowany papier do druku kolorowego laserowego, gramatury: 90-350 g/m2, formaty A4, A3, A3+, SRA3. Jego jakość gwarantuje znakomite odwzorowanie pełnokolorowych kopii i wydruków, zawiera włókna eukaliptusa mające wpływ na sztywność papieru. Zastosowanie: ulotki, foldery, prezentacje, broszury, raporty, dyplomy, certyfikaty, korespondencja firmowa, wizytówki itp. Techniki zadruku: kopiarki, drukarki monochromatyczne i kolorowe, atramentowe i laserowe, offset.389506 DCP, SRA3 210g/m2, biały, satynowany ryza 125 ark. 1 PK 12,20 EUR 52,94 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYDCP SRA3Wyjątkowo biały, gładki, satynowany papier do druku kolorowego laserowego, gramatury: 90-350 g/m2, formaty A4, A3, A3+, SRA3. Jego jakość gwarantuje znakomite odwzorowanie pełnokolorowych kopii i wydruków, zawiera włókna eukaliptusa mające wpływ na sztywność papieru. Zastosowanie: ulotki, foldery, prezentacje, broszury, raporty, dyplomy, certyfikaty, korespondencja firmowa, wizytówki itp. Techniki zadruku: kopiarki, drukarki monochromatyczne i kolorowe, atramentowe i laserowe, offset.379757 DCP, SRA3 250g/m2, biały, satynowany ryza 125 ark. 1 PK 14,81 EUR 64,26 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYDCP SRA3Wyjątkowo biały, gładki, satynowany papier do druku kolorowego laserowego, gramatury: 90-350 g/m2, formaty A4, A3, A3+, SRA3. Jego jakość gwarantuje znakomite odwzorowanie pełnokolorowych kopii i wydruków, zawiera włókna eukaliptusa mające wpływ na sztywność papieru. Zastosowanie: ulotki, foldery, prezentacje, broszury, raporty, dyplomy, certyfikaty, korespondencja firmowa, wizytówki itp. Techniki zadruku: kopiarki, drukarki monochromatyczne i kolorowe, atramentowe i laserowe, offset.389509 DCP, SRA3 280g/m2, biały, satynowany ryza 125 ark. 1 PK 17,32 EUR 75,15 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYDCP SRA3Wyjątkowo biały, gładki, satynowany papier do druku kolorowego laserowego, gramatury: 90-350 g/m2, formaty A4, A3, A3+, SRA3. Jego jakość gwarantuje znakomite odwzorowanie pełnokolorowych kopii i wydruków, zawiera włókna eukaliptusa mające wpływ na sztywność papieru. Zastosowanie: ulotki, foldery, prezentacje, broszury, raporty, dyplomy, certyfikaty, korespondencja firmowa, wizytówki itp. Techniki zadruku: kopiarki, drukarki monochromatyczne i kolorowe, atramentowe i laserowe, offset.389528 DCP, SRA3 300g/m2, biały, satynowany ryza 125 ark. 1 PK 19,12 EUR 82,98 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYDCP SRA3Wyjątkowo biały, gładki, satynowany papier do druku kolorowego laserowego, gramatury: 90-350 g/m2, formaty A4, A3, A3+, SRA3. Jego jakość gwarantuje znakomite odwzorowanie pełnokolorowych kopii i wydruków, zawiera włókna eukaliptusa mające wpływ na sztywność papieru. Zastosowanie: ulotki, foldery, prezentacje, broszury, raporty, dyplomy, certyfikaty, korespondencja firmowa, wizytówki itp. Techniki zadruku: kopiarki, drukarki monochromatyczne i kolorowe, atramentowe i laserowe, offset.389531 DCP, SRA3 350g/m2, biały, satynowany ryza 125 ark. 1 PK 22,70 EUR 98,52 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWY
DCP IVORY A4

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYDCP IVORY A4

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYDCP IVORY A4DCP to wyjątkowo gładki, satynowany papier do druku kolorowego laserowego w kolorze kości słoniowej. Kremowy odcień nadaje wydrukom elegancki i oryginalny charakter. Produkowany z mieszanek celulozowych ze znaczną domieszką eukaliptusa nadającej papierowi wyjątkowej sztywności. Dostępne gramatury: 100-300 g/m2, formaty A4, A3, SRA3. Zastosowanie: ulotki, foldery, prezentacje, broszury, raporty, dyplomy, certyfikaty, korespondencja firmowa, wizytówki itp. Techniki zadruku: kopiarki, drukarki monochromatyczne i kolorowe, atramentowe i laserowe, offset.389510 DCP Ivory, A4, 100g/m2, satynowany ryza 500 ark. 1 PK 43,35 PLN 43,35 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYDCP IVORY A4DCP to wyjątkowo gładki, satynowany papier do druku kolorowego laserowego w kolorze kości słoniowej. Kremowy odcień nadaje wydrukom elegancki i oryginalny charakter. Produkowany z mieszanek celulozowych ze znaczną domieszką eukaliptusa nadającej papierowi wyjątkowej sztywności. Dostępne gramatury: 100-300 g/m2, formaty A4, A3, SRA3. Zastosowanie: ulotki, foldery, prezentacje, broszury, raporty, dyplomy, certyfikaty, korespondencja firmowa, wizytówki itp. Techniki zadruku: kopiarki, drukarki monochromatyczne i kolorowe, atramentowe i laserowe, offset.389512 DCP Ivory, A4, 120g/m2, satynowany ryza 250 ark. 1 PK 25,99 PLN 25,99 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYDCP IVORY A4DCP to wyjątkowo gładki, satynowany papier do druku kolorowego laserowego w kolorze kości słoniowej. Kremowy odcień nadaje wydrukom elegancki i oryginalny charakter. Produkowany z mieszanek celulozowych ze znaczną domieszką eukaliptusa nadającej papierowi wyjątkowej sztywności. Dostępne gramatury: 100-300 g/m2, formaty A4, A3, SRA3. Zastosowanie: ulotki, foldery, prezentacje, broszury, raporty, dyplomy, certyfikaty, korespondencja firmowa, wizytówki itp. Techniki zadruku: kopiarki, drukarki monochromatyczne i kolorowe, atramentowe i laserowe, offset.389514 DCP Ivory, A4, 160g/m2, satynowany ryza 250 ark. 1 PK 34,66 PLN 34,66 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYDCP IVORY A4DCP to wyjątkowo gładki, satynowany papier do druku kolorowego laserowego w kolorze kości słoniowej. Kremowy odcień nadaje wydrukom elegancki i oryginalny charakter. Produkowany z mieszanek celulozowych ze znaczną domieszką eukaliptusa nadającej papierowi wyjątkowej sztywności. Dostępne gramatury: 100-300 g/m2, formaty A4, A3, SRA3. Zastosowanie: ulotki, foldery, prezentacje, broszury, raporty, dyplomy, certyfikaty, korespondencja firmowa, wizytówki itp. Techniki zadruku: kopiarki, drukarki monochromatyczne i kolorowe, atramentowe i laserowe, offset.389516 DCP Ivory, A4, 190g/m2, satynowany ryza 250 ark. 1 PK 43,83 PLN 43,83 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYDCP IVORY A4DCP to wyjątkowo gładki, satynowany papier do druku kolorowego laserowego w kolorze kości słoniowej. Kremowy odcień nadaje wydrukom elegancki i oryginalny charakter. Produkowany z mieszanek celulozowych ze znaczną domieszką eukaliptusa nadającej papierowi wyjątkowej sztywności. Dostępne gramatury: 100-300 g/m2, formaty A4, A3, SRA3. Zastosowanie: ulotki, foldery, prezentacje, broszury, raporty, dyplomy, certyfikaty, korespondencja firmowa, wizytówki itp. Techniki zadruku: kopiarki, drukarki monochromatyczne i kolorowe, atramentowe i laserowe, offset.389518 DCP Ivory, A4, 210g/m2, satynowany ryza 125 ark. 1 PK 25,71 PLN 25,71 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYDCP IVORY A4DCP to wyjątkowo gładki, satynowany papier do druku kolorowego laserowego w kolorze kości słoniowej. Kremowy odcień nadaje wydrukom elegancki i oryginalny charakter. Produkowany z mieszanek celulozowych ze znaczną domieszką eukaliptusa nadającej papierowi wyjątkowej sztywności. Dostępne gramatury: 100-300 g/m2, formaty A4, A3, SRA3. Zastosowanie: ulotki, foldery, prezentacje, broszury, raporty, dyplomy, certyfikaty, korespondencja firmowa, wizytówki itp. Techniki zadruku: kopiarki, drukarki monochromatyczne i kolorowe, atramentowe i laserowe, offset.389520 DCP Ivory, A4, 250g/m2, satynowany ryza 125 ark. 1 PK 30,78 PLN 30,78 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWY
DCP IVORY A3

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYDCP IVORY A3

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYDCP IVORY A3DCP to wyjątkowo gładki, satynowany papier do druku kolorowego laserowego w kolorze kości słoniowej. Kremowy odcień nadaje wydrukom elegancki i oryginalny charakter. Produkowany z mieszanek celulozowych ze znaczną domieszką eukaliptusa nadającej papierowi wyjątkowej sztywności. Dostępne gramatury: 100-300 g/m2, formaty A4, A3, SRA3. Zastosowanie: ulotki, foldery, prezentacje, broszury, raporty, dyplomy, certyfikaty, korespondencja firmowa, wizytówki itp. Techniki zadruku: kopiarki, drukarki monochromatyczne i kolorowe, atramentowe i laserowe, offset.389515 DCP Ivory, A3, 160g/m2, satynowany ryza 250 ark. 1 PK 69,31 PLN 69,31 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWY
DCP IVORY SRA3

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYDCP IVORY SRA3

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYDCP IVORY SRA3DCP to wyjątkowo gładki, satynowany papier do druku kolorowego laserowego w kolorze kości słoniowej. Kremowy odcień nadaje wydrukom elegancki i oryginalny charakter. Produkowany z mieszanek celulozowych ze znaczną domieszką eukaliptusa nadającej papierowi wyjątkowej sztywności. Dostępne gramatury: 100-300 g/m2, formaty A4, A3, SRA3. Zastosowanie: ulotki, foldery, prezentacje, broszury, raporty, dyplomy, certyfikaty, korespondencja firmowa, wizytówki itp. Techniki zadruku: kopiarki, drukarki monochromatyczne i kolorowe, atramentowe i laserowe, offset.389530 DCP Ivory, SRA3 100g/m2, satynowany ryza 500 ark. 1 PK 109,77 PLN 109,77 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYDCP IVORY SRA3DCP to wyjątkowo gładki, satynowany papier do druku kolorowego laserowego w kolorze kości słoniowej. Kremowy odcień nadaje wydrukom elegancki i oryginalny charakter. Produkowany z mieszanek celulozowych ze znaczną domieszką eukaliptusa nadającej papierowi wyjątkowej sztywności. Dostępne gramatury: 100-300 g/m2, formaty A4, A3, SRA3. Zastosowanie: ulotki, foldery, prezentacje, broszury, raporty, dyplomy, certyfikaty, korespondencja firmowa, wizytówki itp. Techniki zadruku: kopiarki, drukarki monochromatyczne i kolorowe, atramentowe i laserowe, offset.389532 DCP Ivory, SRA3 300g/m2, satynowany ryza 125 ark. 1 PK 99,09 PLN 99,09 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWY
IMAGE DIGICOLOR A4

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYIMAGE DIGICOLOR A4

Wyjątkowo biały, gładki, satynowany papier do druku kolorowego laserowego, gramatury: 90-350 g/m2, formaty A4, A3, A3+, SRA3. Jego jakość gwarantuje znakomite odwzorowanie 
pełnokolorowych kopii i wydruków, zawiera włókna eukaliptusa mające wpływ na sztywność papieru. Zastosowanie: ulotki, foldery, prezentacje, broszury, raporty, dyplomy, certyfikaty, 

korespondencja firmowa, wizytówki itp. Techniki zadruku: kopiarki, drukarki monochromatyczne i kolorowe, atramentowe i laserowe, offset.

Wyjątkowo biały, gładki, satynowany papier do druku kolorowego laserowego, gramatury: 90-350 g/m2, formaty A4, A3, A3+, SRA3. Jego jakość gwarantuje znakomite odwzorowanie 
pełnokolorowych kopii i wydruków, zawiera włókna eukaliptusa mające wpływ na sztywność papieru. Zastosowanie: ulotki, foldery, prezentacje, broszury, raporty, dyplomy, certyfikaty, 

korespondencja firmowa, wizytówki itp. Techniki zadruku: kopiarki, drukarki monochromatyczne i kolorowe, atramentowe i laserowe, offset.

Wyjątkowo biały, gładki, satynowany papier do druku kolorowego laserowego, gramatury: 90-350 g/m2, formaty A4, A3, A3+, SRA3. Jego jakość gwarantuje znakomite odwzorowanie 
pełnokolorowych kopii i wydruków, zawiera włókna eukaliptusa mające wpływ na sztywność papieru. Zastosowanie: ulotki, foldery, prezentacje, broszury, raporty, dyplomy, certyfikaty, 

korespondencja firmowa, wizytówki itp. Techniki zadruku: kopiarki, drukarki monochromatyczne i kolorowe, atramentowe i laserowe, offset.

DCP to wyjątkowo gładki, satynowany papier do druku kolorowego laserowego w kolorze kości słoniowej. Kremowy odcień nadaje wydrukom elegancki i oryginalny charakter. 
Produkowany z mieszanek celulozowych ze znaczną domieszką eukaliptusa nadającej papierowi wyjątkowej sztywności. Dostępne gramatury: 100-300 g/m2, formaty A4, A3, SRA3. 

Zastosowanie: ulotki, foldery, prezentacje, broszury, raporty, dyplomy, certyfikaty, korespondencja firmowa, wizytówki itp. Techniki zadruku: kopiarki, drukarki monochromatyczne i 
kolorowe, atramentowe i laserowe, offset.

DCP to wyjątkowo gładki, satynowany papier do druku kolorowego laserowego w kolorze kości słoniowej. Kremowy odcień nadaje wydrukom elegancki i oryginalny charakter. 
Produkowany z mieszanek celulozowych ze znaczną domieszką eukaliptusa nadającej papierowi wyjątkowej sztywności. Dostępne gramatury: 100-300 g/m2, formaty A4, A3, SRA3. 

Zastosowanie: ulotki, foldery, prezentacje, broszury, raporty, dyplomy, certyfikaty, korespondencja firmowa, wizytówki itp. Techniki zadruku: kopiarki, drukarki monochromatyczne i 
kolorowe, atramentowe i laserowe, offset.

DCP to wyjątkowo gładki, satynowany papier do druku kolorowego laserowego w kolorze kości słoniowej. Kremowy odcień nadaje wydrukom elegancki i oryginalny charakter. 
Produkowany z mieszanek celulozowych ze znaczną domieszką eukaliptusa nadającej papierowi wyjątkowej sztywności. Dostępne gramatury: 100-300 g/m2, formaty A4, A3, SRA3. 

Zastosowanie: ulotki, foldery, prezentacje, broszury, raporty, dyplomy, certyfikaty, korespondencja firmowa, wizytówki itp. Techniki zadruku: kopiarki, drukarki monochromatyczne i 
kolorowe, atramentowe i laserowe, offset.

Image Digicolor to kolekcja niepowlekanych papierów wyprodukowanych z myślą o druku cyfrowym laserowym (kopiarki drukarki i drukarki
kolorowe laserowe). Papier dostępny w pełnej gamie gramatur i formatów cyfrowych: A4, A3, SRA3 (45x32cm). Image Digicolor może być także zadrukowany w technologii offsetowej - 

możliwość druku prac w obu technologiach, to optymalizacja zapasów papieru.



o Ceny netto.
o Opłata za zamówienie poniżej 500zł : 50 zł, poniżej 1000zł : 35zł.
o Do zamówienia doliczana będzie opłata dystrybucyjna  w wysokości 1% jego wartości.
o Ceny mogą ulec zmianie. Prosimy o ich potwierdzenie przed zamówieniem.

Strona 46

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYIMAGE DIGICOLOR A4469989 1 PK 24,86 PLN 24,86 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYIMAGE DIGICOLOR A4469991 1 PK 28,31 PLN 28,31 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYIMAGE DIGICOLOR A4469993 1 PK 16,58 PLN 16,58 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYIMAGE DIGICOLOR A4469995 1 PK 23,93 PLN 23,93 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYIMAGE DIGICOLOR A4469997 1 PK 29,90 PLN 29,90 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYIMAGE DIGICOLOR A4469999 1 PK 42,19 PLN 42,19 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYIMAGE DIGICOLOR A4470003 1 PK 25,31 PLN 25,31 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYIMAGE DIGICOLOR A3

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYIMAGE DIGICOLOR A3

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYIMAGE DIGICOLOR A3469992 1 PK 55,23 PLN 55,23 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYIMAGE DIGICOLOR A3469994 1 PK 33,15 PLN 33,15 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYIMAGE DIGICOLOR A3469996 1 PK 47,83 PLN 47,83 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYIMAGE DIGICOLOR A3469998 1 PK 59,79 PLN 59,79 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYIMAGE DIGICOLOR A3470000 1 PK 42,19 PLN 42,19 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYIMAGE DIGICOLOR A3470004 1 PK 50,62 PLN 50,62 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYIMAGE DIGICOLOR A3476361 1 PK 48,97 PLN 48,97 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWY
IMAGE DIGICOLOR SRA3

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYIMAGE DIGICOLOR SRA3

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYIMAGE DIGICOLOR SRA3470005 Image, DigiColor, biały, bezdrzewny ECF,90g/m2,450mm x 320mm, SRA3, SG, ryza 500 ark. 1 PK 60,05 PLN 60,05 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYIMAGE DIGICOLOR SRA3470006 1 PK 66,73 PLN 66,73 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYIMAGE DIGICOLOR SRA3470007 1 PK 40,05 PLN 40,05 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYIMAGE DIGICOLOR SRA3470008 1 PK 57,60 PLN 57,60 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYIMAGE DIGICOLOR SRA3470009 1 PK 71,99 PLN 71,99 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYIMAGE DIGICOLOR SRA3470010 1 PK 50,56 PLN 50,56 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYIMAGE DIGICOLOR SRA3470012 1 PK 60,67 PLN 60,67 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYIMAGE DIGICOLOR SRA3470011 Image, DigiColor, biały, bezdrzewny ECF,280g/m2,450mm x 320mm, SRA3, SG, ryza 125 ark. 1 PK 56,62 PLN 56,62 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE SATYNOWANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWYIMAGE DIGICOLOR SRA3476362 1 PK 58,61 PLN 58,61 PLN

Digital - papiery (87)
IMAGE IMPACT PLUS 

Digital - papiery (87)IMAGE IMPACT PLUS 486388 Image, Impact Plus, biały, 160g, 450mm x 320mm, SRA3, SG, ryza 250 ark. 1 PK 44,99 PLN 44,99 PLN

Digital - papiery (87)IMAGE IMPACT PLUS 486390 Image, Impact Plus, biały, 250g, 450mm x 320mm, SRA3, SG, ryza 125 ark. 1 PK 36,43 PLN 36,43 PLN

Digital - papiery (87)IMAGE IMPACT PLUS 486391 Image, Impact Plus, biały, 300g, 450mm x 320mm, SRA3, SG, ryza 125 ark. 1 PK 44,93 PLN 44,93 PLN

Digital - papiery (87)
PAPIERY NIEPOWLEKANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWY, INK-JET, OFFSET

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWY, INK-JET, OFFSETImage Impact

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWY, INK-JET, OFFSETImage Impact

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWY, INK-JET, OFFSETImage ImpactNajwyższej jakości papier do wydruków atramentowych i laserowych, zarówno kolorowych jak i czarno-białych. Wysoka biel pozwala uzyskać niezrównany kontrast kopii. Znakomicie zachowuje się we wszystkich urządzeniach biurowych.Opakowanie zbiorcze 5 ryz.433668 Image, Impact, biały, 90g 21 x 29,7 cm A4, LG, ryza 500 ark. 1 PK 20,66 PLN 20,66 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWY, INK-JET, OFFSETImage ImpactNajwyższej jakości papier do wydruków atramentowych i laserowych, zarówno kolorowych jak i czarno-białych. Wysoka biel pozwala uzyskać niezrównany kontrast kopii. Znakomicie zachowuje się we wszystkich urządzeniach biurowych.Opakowanie zbiorcze 5 ryz.420725 Image, Impact, biały, 90g 420mm x 297mm, A3, SG, ryza 500 ark. 1 PK 41,32 PLN 41,32 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWY, INK-JET, OFFSETImage ImpactNajwyższej jakości papier do wydruków atramentowych i laserowych, zarówno kolorowych jak i czarno-białych. Wysoka biel pozwala uzyskać niezrównany kontrast kopii. Znakomicie zachowuje się we wszystkich urządzeniach biurowych.Opakowanie zbiorcze 5 ryz.475399 Image, Impact, biały, 100g 21 x 29,7 cm A4, LG, ryza 500 ark. 1 PK 22,95 PLN 22,95 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWY, INK-JET, OFFSETImage ImpactNajwyższej jakości papier do wydruków atramentowych i laserowych, zarówno kolorowych jak i czarno-białych. Wysoka biel pozwala uzyskać niezrównany kontrast kopii. Znakomicie zachowuje się we wszystkich urządzeniach biurowych.Opakowanie zbiorcze 5 ryz.475400 Image, Impact, biały, 100g 420mm x 297mm, A3, SG, ryza 500 ark. 1 PK 45,92 PLN 45,92 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWY, INK-JET, OFFSETImage ImpactNajwyższej jakości papier do wydruków atramentowych i laserowych, zarówno kolorowych jak i czarno-białych. Wysoka biel pozwala uzyskać niezrównany kontrast kopii. Znakomicie zachowuje się we wszystkich urządzeniach biurowych.Opakowanie zbiorcze 5 ryz.474515 Image, Impact, biały, 100g/m2 320mm x 450mm, SRA3, LG, ryza 250 ark. 1 PK 28,49 PLN 28,49 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWY, INK-JET, OFFSETImage ImpactNajwyższej jakości papier do wydruków atramentowych i laserowych, zarówno kolorowych jak i czarno-białych. Wysoka biel pozwala uzyskać niezrównany kontrast kopii. Znakomicie zachowuje się we wszystkich urządzeniach biurowych.Opakowanie zbiorcze 5 ryz.475401 Image, Impact, biały, 120g 21 x 29,7 cm A4, LG, ryza 250 ark. 1 PK 13,78 PLN 13,78 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWY, INK-JET, OFFSETImage ImpactNajwyższej jakości papier do wydruków atramentowych i laserowych, zarówno kolorowych jak i czarno-białych. Wysoka biel pozwala uzyskać niezrównany kontrast kopii. Znakomicie zachowuje się we wszystkich urządzeniach biurowych.Opakowanie zbiorcze 5 ryz.474516 Image, Impact, biały, 120g/m2 320mm x 450mm, SRA3, LG, ryza 250 ark. 1 PK 34,19 PLN 34,19 PLN

Image Digicolor to kolekcja niepowlekanych papierów wyprodukowanych z myślą o druku cyfrowym laserowym (kopiarki drukarki i drukarki
kolorowe laserowe). Papier dostępny w pełnej gamie gramatur i formatów cyfrowych: A4, A3, SRA3 (45x32cm). Image Digicolor może być także zadrukowany w technologii offsetowej - możliwość druku prac w obu technologiach, to optymalizacja zapasów papieru.

Image DigiColor, A4, 90g, niepowlekany biały papier o podwyższonej białości, LG, FSC+EU,ryza 500 
ark. 

Image Digicolor to kolekcja niepowlekanych papierów wyprodukowanych z myślą o druku cyfrowym laserowym (kopiarki drukarki i drukarki
kolorowe laserowe). Papier dostępny w pełnej gamie gramatur i formatów cyfrowych: A4, A3, SRA3 (45x32cm). Image Digicolor może być także zadrukowany w technologii offsetowej - możliwość druku prac w obu technologiach, to optymalizacja zapasów papieru.

Image DigiColor, A4, 100g, niepowlekany biały papier o podwyższonej białości, FSC+EU, 
500ark./ryza

Image Digicolor to kolekcja niepowlekanych papierów wyprodukowanych z myślą o druku cyfrowym laserowym (kopiarki drukarki i drukarki
kolorowe laserowe). Papier dostępny w pełnej gamie gramatur i formatów cyfrowych: A4, A3, SRA3 (45x32cm). Image Digicolor może być także zadrukowany w technologii offsetowej - możliwość druku prac w obu technologiach, to optymalizacja zapasów papieru.

Image DigiColor, A4, 120g, niepowlekany biały papier o podwyższonej białości, FSC+EU, 
250ark./ryza

Image Digicolor to kolekcja niepowlekanych papierów wyprodukowanych z myślą o druku cyfrowym laserowym (kopiarki drukarki i drukarki
kolorowe laserowe). Papier dostępny w pełnej gamie gramatur i formatów cyfrowych: A4, A3, SRA3 (45x32cm). Image Digicolor może być także zadrukowany w technologii offsetowej - możliwość druku prac w obu technologiach, to optymalizacja zapasów papieru.

Image DigiColor, A4, 160g, niepowlekany biały papier o podwyższonej białości, FSC+EU, 
250ark./ryza

Image Digicolor to kolekcja niepowlekanych papierów wyprodukowanych z myślą o druku cyfrowym laserowym (kopiarki drukarki i drukarki
kolorowe laserowe). Papier dostępny w pełnej gamie gramatur i formatów cyfrowych: A4, A3, SRA3 (45x32cm). Image Digicolor może być także zadrukowany w technologii offsetowej - możliwość druku prac w obu technologiach, to optymalizacja zapasów papieru.

Image DigiColor, A4, 200g, niepowlekany biały papier o podwyższonej białości, FSC+EU, 
250ark./ryza

Image Digicolor to kolekcja niepowlekanych papierów wyprodukowanych z myślą o druku cyfrowym laserowym (kopiarki drukarki i drukarki
kolorowe laserowe). Papier dostępny w pełnej gamie gramatur i formatów cyfrowych: A4, A3, SRA3 (45x32cm). Image Digicolor może być także zadrukowany w technologii offsetowej - możliwość druku prac w obu technologiach, to optymalizacja zapasów papieru.

Image DigiColor, A4, 250g, niepowlekany biały papier o podwyższonej białości, FSC+EU, 
250ark./ryza

Image Digicolor to kolekcja niepowlekanych papierów wyprodukowanych z myślą o druku cyfrowym laserowym (kopiarki drukarki i drukarki
kolorowe laserowe). Papier dostępny w pełnej gamie gramatur i formatów cyfrowych: A4, A3, SRA3 (45x32cm). Image Digicolor może być także zadrukowany w technologii offsetowej - możliwość druku prac w obu technologiach, to optymalizacja zapasów papieru.

Image, DigiColor, biały,Papier do kopiowania, bezdrzewny ECF,300g/m2,210mm x 297mm, A4, LG, 
ryza 125 ark.,

Image Digicolor to kolekcja niepowlekanych papierów wyprodukowanych z myślą o druku cyfrowym laserowym (kopiarki drukarki i drukarki
kolorowe laserowe). Papier dostępny w pełnej gamie gramatur i formatów cyfrowych: A4, A3, SRA3 (45x32cm). Image Digicolor może być także zadrukowany w technologii offsetowej - 

możliwość druku prac w obu technologiach, to optymalizacja zapasów papieru.Image Digicolor to kolekcja niepowlekanych papierów wyprodukowanych z myślą o druku cyfrowym laserowym (kopiarki drukarki i drukarki
kolorowe laserowe). Papier dostępny w pełnej gamie gramatur i formatów cyfrowych: A4, A3, SRA3 (45x32cm). Image Digicolor może być także zadrukowany w technologii offsetowej - możliwość druku prac w obu technologiach, to optymalizacja zapasów papieru.

Image DigiColor, A3, 100g, niepowlekany biały papier o podwyższonej białości, SG, FSC+EU,ryza 500 
ark. 

Image Digicolor to kolekcja niepowlekanych papierów wyprodukowanych z myślą o druku cyfrowym laserowym (kopiarki drukarki i drukarki
kolorowe laserowe). Papier dostępny w pełnej gamie gramatur i formatów cyfrowych: A4, A3, SRA3 (45x32cm). Image Digicolor może być także zadrukowany w technologii offsetowej - możliwość druku prac w obu technologiach, to optymalizacja zapasów papieru.

Image DigiColor, A3, 120g, niepowlekany biały papier o podwyższonej białości, SG, FSC+EU,ryza 
250ark.

Image Digicolor to kolekcja niepowlekanych papierów wyprodukowanych z myślą o druku cyfrowym laserowym (kopiarki drukarki i drukarki
kolorowe laserowe). Papier dostępny w pełnej gamie gramatur i formatów cyfrowych: A4, A3, SRA3 (45x32cm). Image Digicolor może być także zadrukowany w technologii offsetowej - możliwość druku prac w obu technologiach, to optymalizacja zapasów papieru.

Image DigiColor, A3, 160g, niepowlekany biały papier o podwyższonej białości, SG, FSC+EU,ryza 250 
ark. 

Image Digicolor to kolekcja niepowlekanych papierów wyprodukowanych z myślą o druku cyfrowym laserowym (kopiarki drukarki i drukarki
kolorowe laserowe). Papier dostępny w pełnej gamie gramatur i formatów cyfrowych: A4, A3, SRA3 (45x32cm). Image Digicolor może być także zadrukowany w technologii offsetowej - możliwość druku prac w obu technologiach, to optymalizacja zapasów papieru.

Image DigiColor, A3, 200g, niepowlekany biały papier o podwyższonej białości, SG, FSC+EU,ryza 250 
ark. 

Image Digicolor to kolekcja niepowlekanych papierów wyprodukowanych z myślą o druku cyfrowym laserowym (kopiarki drukarki i drukarki
kolorowe laserowe). Papier dostępny w pełnej gamie gramatur i formatów cyfrowych: A4, A3, SRA3 (45x32cm). Image Digicolor może być także zadrukowany w technologii offsetowej - możliwość druku prac w obu technologiach, to optymalizacja zapasów papieru.

Image DigiColor, A3, 250g, niepowlekany biały papier o podwyższonej białości, SG, FSC+EU,ryza 125 
ark. 

Image Digicolor to kolekcja niepowlekanych papierów wyprodukowanych z myślą o druku cyfrowym laserowym (kopiarki drukarki i drukarki
kolorowe laserowe). Papier dostępny w pełnej gamie gramatur i formatów cyfrowych: A4, A3, SRA3 (45x32cm). Image Digicolor może być także zadrukowany w technologii offsetowej - możliwość druku prac w obu technologiach, to optymalizacja zapasów papieru.

Image, DigiColor, biały,Papier do kopiowania, bezdrzewny ECF,300g/m2,420mm x 297mm, A3, SG, 
ryza 125 ark.,

Image Digicolor to kolekcja niepowlekanych papierów wyprodukowanych z myślą o druku cyfrowym laserowym (kopiarki drukarki i drukarki
kolorowe laserowe). Papier dostępny w pełnej gamie gramatur i formatów cyfrowych: A4, A3, SRA3 (45x32cm). Image Digicolor może być także zadrukowany w technologii offsetowej - możliwość druku prac w obu technologiach, to optymalizacja zapasów papieru.

Image, DigiColor, biały,Papier do kopiowania, bezdrzewny ECF,350g/m2,420mm x 297mm, A3, SG, 
ryza 100 ark.,

Image Digicolor to kolekcja niepowlekanych papierów wyprodukowanychz myślą o druku cyfrowym laserowym (kopiarki drukarki i drukarki
kolorowe laserowe).Papier dostępny w pełnej gamie gramatur i formatów cyfrowych: A4, A3, SRA3 (45x32cm). Image Digicolor może być także zadrukowany w technologii offsetowej - 

możliwość druku prac w obu technologiach, to optymalizacja zapasów papieru.Image Digicolor to kolekcja niepowlekanych papierów wyprodukowanychz myślą o druku cyfrowym laserowym (kopiarki drukarki i drukarki
kolorowe laserowe).Papier dostępny w pełnej gamie gramatur i formatów cyfrowych: A4, A3, SRA3 (45x32cm). Image Digicolor może być także zadrukowany w technologii offsetowej - możliwość druku prac w obu technologiach, to optymalizacja zapasów papieru.Image Digicolor to kolekcja niepowlekanych papierów wyprodukowanychz myślą o druku cyfrowym laserowym (kopiarki drukarki i drukarki
kolorowe laserowe).Papier dostępny w pełnej gamie gramatur i formatów cyfrowych: A4, A3, SRA3 (45x32cm). Image Digicolor może być także zadrukowany w technologii offsetowej - możliwość druku prac w obu technologiach, to optymalizacja zapasów papieru.

Image DigiColor, SRA3, 100g, LG, niepowlekany biały papier o podwyższonej białości,FSC+EU, 
500ark./ryza

Image Digicolor to kolekcja niepowlekanych papierów wyprodukowanychz myślą o druku cyfrowym laserowym (kopiarki drukarki i drukarki
kolorowe laserowe).Papier dostępny w pełnej gamie gramatur i formatów cyfrowych: A4, A3, SRA3 (45x32cm). Image Digicolor może być także zadrukowany w technologii offsetowej - możliwość druku prac w obu technologiach, to optymalizacja zapasów papieru.

Image DigiColor, SAR3, 120g, LG, niepowlekany biały papier o podwyższonej białości, FSC+EU, 
250ark./ryza

Image Digicolor to kolekcja niepowlekanych papierów wyprodukowanychz myślą o druku cyfrowym laserowym (kopiarki drukarki i drukarki
kolorowe laserowe).Papier dostępny w pełnej gamie gramatur i formatów cyfrowych: A4, A3, SRA3 (45x32cm). Image Digicolor może być także zadrukowany w technologii offsetowej - możliwość druku prac w obu technologiach, to optymalizacja zapasów papieru.

Image DigiColor, SRA3, 160, LG, niepowlekany biały papier o podwyższonej białości, FSC+EU, 
250ark./ryza

Image Digicolor to kolekcja niepowlekanych papierów wyprodukowanychz myślą o druku cyfrowym laserowym (kopiarki drukarki i drukarki
kolorowe laserowe).Papier dostępny w pełnej gamie gramatur i formatów cyfrowych: A4, A3, SRA3 (45x32cm). Image Digicolor może być także zadrukowany w technologii offsetowej - możliwość druku prac w obu technologiach, to optymalizacja zapasów papieru.

Image DigiColor, SRA3, 200g, LG, niepowlekany biały papier o podwyższonej białości, FSC+EU, 
250ark./ryza

Image Digicolor to kolekcja niepowlekanych papierów wyprodukowanychz myślą o druku cyfrowym laserowym (kopiarki drukarki i drukarki
kolorowe laserowe).Papier dostępny w pełnej gamie gramatur i formatów cyfrowych: A4, A3, SRA3 (45x32cm). Image Digicolor może być także zadrukowany w technologii offsetowej - możliwość druku prac w obu technologiach, to optymalizacja zapasów papieru.

Image DigiColor, SRA3, 250g, LG, niepowlekany biały papier o podwyższonej białości, FSC+EU, 
125ark./ryza

Image Digicolor to kolekcja niepowlekanych papierów wyprodukowanychz myślą o druku cyfrowym laserowym (kopiarki drukarki i drukarki
kolorowe laserowe).Papier dostępny w pełnej gamie gramatur i formatów cyfrowych: A4, A3, SRA3 (45x32cm). Image Digicolor może być także zadrukowany w technologii offsetowej - możliwość druku prac w obu technologiach, to optymalizacja zapasów papieru.

Image DigiColor, SRA3, 300g, LG, niepowlekany biały papier o podwyższonej białości, FSC+EU, 
125ark./ryza

Image Digicolor to kolekcja niepowlekanych papierów wyprodukowanychz myślą o druku cyfrowym laserowym (kopiarki drukarki i drukarki
kolorowe laserowe).Papier dostępny w pełnej gamie gramatur i formatów cyfrowych: A4, A3, SRA3 (45x32cm). Image Digicolor może być także zadrukowany w technologii offsetowej - możliwość druku prac w obu technologiach, to optymalizacja zapasów papieru.Image Digicolor to kolekcja niepowlekanych papierów wyprodukowanychz myślą o druku cyfrowym laserowym (kopiarki drukarki i drukarki
kolorowe laserowe).Papier dostępny w pełnej gamie gramatur i formatów cyfrowych: A4, A3, SRA3 (45x32cm). Image Digicolor może być także zadrukowany w technologii offsetowej - możliwość druku prac w obu technologiach, to optymalizacja zapasów papieru.

Image DigiColor, SRA3, 350g, LG, niepowlekany biały papier o podwyższonej białości, FSC+EU, 
100ark./ryza

Najwyższej jakości papier do wydruków atramentowych i laserowych, zarówno kolorowych jak i czarno-białych. Wysoka biel pozwala uzyskać niezrównany kontrast kopii. Znakomicie 
zachowuje się we wszystkich urządzeniach biurowych.Opakowanie zbiorcze 5 ryz.



o Ceny netto.
o Opłata za zamówienie poniżej 500zł : 50 zł, poniżej 1000zł : 35zł.
o Do zamówienia doliczana będzie opłata dystrybucyjna  w wysokości 1% jego wartości.
o Ceny mogą ulec zmianie. Prosimy o ich potwierdzenie przed zamówieniem.

Strona 47

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWY, INK-JET, OFFSETImage ImpactNajwyższej jakości papier do wydruków atramentowych i laserowych, zarówno kolorowych jak i czarno-białych. Wysoka biel pozwala uzyskać niezrównany kontrast kopii. Znakomicie zachowuje się we wszystkich urządzeniach biurowych.Opakowanie zbiorcze 5 ryz.475403 Image, Impact, biały, 160g 21 x 29,7 cm A4, LG, ryza 250 ark. 1 PK 19,94 PLN 19,94 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWY, INK-JET, OFFSETImage ImpactNajwyższej jakości papier do wydruków atramentowych i laserowych, zarówno kolorowych jak i czarno-białych. Wysoka biel pozwala uzyskać niezrównany kontrast kopii. Znakomicie zachowuje się we wszystkich urządzeniach biurowych.Opakowanie zbiorcze 5 ryz.475404 Image, Impact, biały, 160g 420mm x 297mm, A3, SG, ryza 250 ark. 1 PK 39,88 PLN 39,88 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWY, INK-JET, OFFSETImage ImpactNajwyższej jakości papier do wydruków atramentowych i laserowych, zarówno kolorowych jak i czarno-białych. Wysoka biel pozwala uzyskać niezrównany kontrast kopii. Znakomicie zachowuje się we wszystkich urządzeniach biurowych.Opakowanie zbiorcze 5 ryz.475405 Image, Impact, biały 160g/m2 320mm x 450mm, SRA3, LG, ryza 250 ark. 1 PK 50,30 PLN 50,30 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWY, INK-JET, OFFSETImage ImpactNajwyższej jakości papier do wydruków atramentowych i laserowych, zarówno kolorowych jak i czarno-białych. Wysoka biel pozwala uzyskać niezrównany kontrast kopii. Znakomicie zachowuje się we wszystkich urządzeniach biurowych.Opakowanie zbiorcze 5 ryz.468460 Image, Impact, biały,250g/m2,450mm x 320mm, SRA3, SG, ryza 125 ark. 1 PK 43,65 PLN 43,65 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWY, INK-JET, OFFSETImage ImpactNajwyższej jakości papier do wydruków atramentowych i laserowych, zarówno kolorowych jak i czarno-białych. Wysoka biel pozwala uzyskać niezrównany kontrast kopii. Znakomicie zachowuje się we wszystkich urządzeniach biurowych.Opakowanie zbiorcze 5 ryz.433724 Image, Impact, biały, 200g 21 x 29,7 cm A4, LG, ryza 250 ark. 1 PK 27,88 PLN 27,88 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWY, INK-JET, OFFSETImage ImpactNajwyższej jakości papier do wydruków atramentowych i laserowych, zarówno kolorowych jak i czarno-białych. Wysoka biel pozwala uzyskać niezrównany kontrast kopii. Znakomicie zachowuje się we wszystkich urządzeniach biurowych.Opakowanie zbiorcze 5 ryz.465103 Image, Impact, biały, 250g 21 x 29,7 cm A4, LG, ryza 150 ark 1 PK 20,91 PLN 20,91 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWY, INK-JET, OFFSETImage ImpactNajwyższej jakości papier do wydruków atramentowych i laserowych, zarówno kolorowych jak i czarno-białych. Wysoka biel pozwala uzyskać niezrównany kontrast kopii. Znakomicie zachowuje się we wszystkich urządzeniach biurowych.Opakowanie zbiorcze 5 ryz.454035 Image, Impact, biały, bezdrzewny ECF 200g/m2 450mm x 320mm, SRA3, SG, ryza 250 ark. 1 PK 55,88 PLN 55,88 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY NIEPOWLEKANE - PAPIER O PODWYŻSZONEJ BIAŁOŚCI, DRUK KOLOROWY LASEROWY, INK-JET, OFFSETImage ImpactNajwyższej jakości papier do wydruków atramentowych i laserowych, zarówno kolorowych jak i czarno-białych. Wysoka biel pozwala uzyskać niezrównany kontrast kopii. Znakomicie zachowuje się we wszystkich urządzeniach biurowych.Opakowanie zbiorcze 5 ryz.468461 Image, Impact, biały, bezdrzewny ECF 300g/m2 450mm x 320mm, SRA3, SG, ryza 125 ark. 1 PK 51,26 PLN 51,26 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY POWLEKANE - DRUK LASEROWY i HP-INDIGO
Digital - papiery (87)PAPIERY POWLEKANE - DRUK LASEROWY i HP-INDIGODigigreen Gloss

Digital - papiery (87)PAPIERY POWLEKANE - DRUK LASEROWY i HP-INDIGODigigreen Gloss467697 Digigreen Gloss, biały, 2st. powlekany, 115g/m2, SRA3 LG (320x450mm), ryza 500ark. 1 PK 75,22 PLN 75,22 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY POWLEKANE - DRUK LASEROWY i HP-INDIGODigigreen Gloss467699 Digigreen Gloss, biały, 2st. powlekany, 135g/m2, SRA3 LG (320x450mm), ryza 500ark. 1 PK 88,36 PLN 88,36 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY POWLEKANE - DRUK LASEROWY i HP-INDIGODigigreen Gloss467700 Digigreen Gloss, biały, 2st. powlekany, 150g/m2, SRA3 LG (320x450mm), ryza 500ark. 1 PK 98,16 PLN 98,16 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY POWLEKANE - DRUK LASEROWY i HP-INDIGODigigreen Gloss467701 Digigreen Gloss, biały, 2st. powlekany, 170g/m2, SRA3 LG (320x450mm), ryza 500ark. 1 PK 111,24 PLN 111,24 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY POWLEKANE - DRUK LASEROWY i HP-INDIGODigigreen Gloss524822 1 PK 134,09 PLN 134,09 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY POWLEKANE - DRUK LASEROWY i HP-INDIGODigigreen Gloss467703 Digigreen Gloss, biały, 2st. powlekany, 250g/m2, SRA3 SG (450x320mm), ryza 250ark. 1 PK 83,82 PLN 83,82 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY POWLEKANE - DRUK LASEROWY i HP-INDIGODigigreen Gloss467713 Digigreen Gloss, biały, 2st. powlekany, 250g/m2, SRA3+ SG (460x320mm), ryza 250ark. 1 PK 85,67 PLN 85,67 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY POWLEKANE - DRUK LASEROWY i HP-INDIGODigigreen Gloss467704 Digigreen Gloss, biały, 2st. powlekany, 300g/m2, SRA3 SG (450x320mm), ryza 250ark. 1 PK 23,74 EUR 103,03 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY POWLEKANE - DRUK LASEROWY i HP-INDIGODigigreen Gloss524823 1 PK 27,70 EUR 120,20 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY POWLEKANE - DRUK LASEROWY i HP-INDIGODigigreen Silk

Digital - papiery (87)PAPIERY POWLEKANE - DRUK LASEROWY i HP-INDIGODigigreen Silk467726 Digigreen Silk, biały, 2st. powlekany, 100g/m2, SRA3 LG (320x450mm), ryza 500ark. 1 PK 15,07 EUR 65,42 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY POWLEKANE - DRUK LASEROWY i HP-INDIGODigigreen Silk467727 Digigreen Silk, biały, 2st. powlekany, 115g/m2, SRA3 LG (320x450mm), ryza 500ark. 1 PK 17,33 EUR 75,22 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY POWLEKANE - DRUK LASEROWY i HP-INDIGODigigreen Silk467729 Digigreen Silk, biały, 2st. powlekany, 135g/m2, SRA3 LG (320x450mm), ryza 500ark. 1 PK 20,36 EUR 88,36 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY POWLEKANE - DRUK LASEROWY i HP-INDIGODigigreen Silk467778 Digigreen Silk, biały, 2st. powlekany, 135g/m2, SRA3+ LG (320x460mm), ryza 500ark. 1 PK 20,81 EUR 90,30 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY POWLEKANE - DRUK LASEROWY i HP-INDIGODigigreen Silk467730 Digigreen Silk, biały, 2st. powlekany, 150g/m2, SRA3 LG (320x450mm), ryza 500ark. 1 PK 22,62 EUR 98,16 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY POWLEKANE - DRUK LASEROWY i HP-INDIGODigigreen Silk467731 Digigreen Silk, biały, 2st. powlekany, 170g/m2, SRA3 LG (320x450mm), ryza 500ark. 1 PK 25,63 EUR 111,24 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY POWLEKANE - DRUK LASEROWY i HP-INDIGODigigreen Silk467779 Digigreen Silk, biały, 2st. powlekany, 170g/m2, SRA3+ LG (320x460mm), ryza 500ark. 1 PK 26,20 EUR 113,70 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY POWLEKANE - DRUK LASEROWY i HP-INDIGODigigreen Silk467732 Digigreen Silk, biały, 2st. powlekany, 200g/m2, SRA3 SG (450x320mm), ryza 250ark. 1 PK 15,45 EUR 67,04 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY POWLEKANE - DRUK LASEROWY i HP-INDIGODigigreen Silk467733 Digigreen Silk, biały, 2st. powlekany, 250g/m2, SRA3 SG (450x320mm), ryza 250ark. 1 PK 19,31 EUR 83,82 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY POWLEKANE - DRUK LASEROWY i HP-INDIGODigigreen Silk467743 Digigreen Silk, biały, 2st. powlekany, 250g/m2, SRA3+ SG (460x320mm), ryza 250ark. 1 PK 19,74 EUR 85,67 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY POWLEKANE - DRUK LASEROWY i HP-INDIGODigigreen Silk467734 Digigreen Silk, biały, 2st. powlekany, 300g/m2, SRA3 SG (450x320mm), ryza 250ark. 1 PK 23,74 EUR 103,03 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY POWLEKANE - DRUK LASEROWY i HP-INDIGODigigreen Silk467744 Digigreen Silk, biały, 2st. powlekany, 300g/m2, SRA3+ SG (460x320mm), ryza 250ark. 1 PK 24,27 EUR 105,33 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY POWLEKANE - DRUK LASEROWY i HP-INDIGODigigreen Silk467735 Digigreen Silk, biały, 2st. powlekany, 350g/m2, SRA3 SG (450x320mm), ryza 125ark. 1 PK 13,85 EUR 60,10 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY POWLEKANE - DRUK LASEROWY i HP-INDIGODigigreen Silk467745 Digigreen Silk, biały, 2st. powlekany, 350g/m2, SRA3+ SG (460x320mm), ryza 125ark. 1 PK 14,15 EUR 61,43 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY POWLEKANE - DRUK LASEROWY i HP-INDIGO
Novatech DIGITAL GLOSS

Digital - papiery (87)PAPIERY POWLEKANE - DRUK LASEROWY i HP-INDIGONovatech DIGITAL GLOSS525328 1 PK 55,01 PLN 55,01 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY POWLEKANE - DRUK LASEROWY i HP-INDIGONovatech DIGITAL GLOSS525329 1 PK 63,30 PLN 63,30 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY POWLEKANE - DRUK LASEROWY i HP-INDIGONovatech DIGITAL GLOSS526887 1 PK 69,61 PLN 69,61 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY POWLEKANE - DRUK LASEROWY i HP-INDIGONovatech DIGITAL GLOSS525333 1 PK 74,28 PLN 74,28 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY POWLEKANE - DRUK LASEROWY i HP-INDIGONovatech DIGITAL GLOSS526888 1 PK 81,75 PLN 81,75 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY POWLEKANE - DRUK LASEROWY i HP-INDIGONovatech DIGITAL GLOSS525334 1 PK 82,57 PLN 82,57 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY POWLEKANE - DRUK LASEROWY i HP-INDIGONovatech DIGITAL GLOSS526889 1 PK 90,81 PLN 90,81 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY POWLEKANE - DRUK LASEROWY i HP-INDIGONovatech DIGITAL GLOSS526890 1 PK 102,90 PLN 102,90 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY POWLEKANE - DRUK LASEROWY i HP-INDIGONovatech DIGITAL GLOSS525335 1 PK 113,18 PLN 113,18 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY POWLEKANE - DRUK LASEROWY i HP-INDIGONovatech DIGITAL GLOSS526750 1 PK 124,45 PLN 124,45 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY POWLEKANE - DRUK LASEROWY i HP-INDIGONovatech DIGITAL GLOSS525337 1 PK 70,73 PLN 70,73 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY POWLEKANE - DRUK LASEROWY i HP-INDIGONovatech DIGITAL GLOSS526891 1 PK 77,81 PLN 77,81 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY POWLEKANE - DRUK LASEROWY i HP-INDIGONovatech DIGITAL GLOSS525338 1 PK 87,21 PLN 87,21 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY POWLEKANE - DRUK LASEROWY i HP-INDIGONovatech DIGITAL GLOSS526892 1 PK 95,95 PLN 95,95 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY POWLEKANE - DRUK LASEROWY i HP-INDIGONovatech DIGITAL GLOSS525339 1 PK 101,74 PLN 101,74 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY POWLEKANE - DRUK LASEROWY i HP-INDIGONovatech DIGITAL GLOSS526751 1 PK 111,91 PLN 111,91 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY POWLEKANE - DRUK LASEROWY i HP-INDIGONovatech DIGITAL SILK

Digital - papiery (87)PAPIERY POWLEKANE - DRUK LASEROWY i HP-INDIGONovatech DIGITAL SILK525340 1 PK 55,01 PLN 55,01 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY POWLEKANE - DRUK LASEROWY i HP-INDIGONovatech DIGITAL SILK525341 1 PK 63,30 PLN 63,30 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY POWLEKANE - DRUK LASEROWY i HP-INDIGONovatech DIGITAL SILK526893 Novatech, Digital silk, Silk, 2-str. powl., biały, ECF, 115g, 480mm x 330mm, SG, ryza 500 ark.,FSC 1 PK 69,61 PLN 69,61 PLN

Digigreen, Gloss, błysk 2-str. powl., biały 50 % masy makulaturowej, 200g, 450mm x 320mm, SRA3, 
SG, ryza 500 ark.

Digigreen, Gloss, błysk 2-str. powl, biały 50 % masy makulaturowej, 350g, 450mm x 320mm, SRA3, 
SG, ryza 250 ark.

Novatech, Digital gloss, błysk, 2-str. powl., biały, ECF, 100g, 320mm x 450mm, SRA3, LG, ryza 500 
ark.,FSC

Novatech, Digital gloss, błysk, 2-str. powl., biały, ECF, 115g, 320mm x 450mm, SRA3, LG, ryza 500 
ark.,FSC

Novatech, Digital gloss, błysk, 2-str. powl., biały, ECF, 115g, 480mm x 330mm, SG, ryza 500 ark.,FSC

Novatech, Digital gloss, błysk, 2-str. powl., biały, ECF, 135g, 320mm x 450mm, SRA3, LG, ryza 500 
ark.,FSC

Novatech, Digital gloss, błysk, 2-str. powl., biały, ECF, 135g, 480mm x 330mm, SG, ryza 500 ark.,FSC

Novatech, Digital gloss, błysk, 2-str. powl., biały, ECF, 150g, 320mm x 450mm, SRA3, LG, ryza 500 
ark.,FSC

Novatech, Digital gloss, błysk, 2-str. powl., biały, ECF, 150g, 480mm x 330mm, SG, ryza 500 ark.,FSC

Novatech, Digital gloss, błysk, 2-str. powl., biały, ECF, 170g, 480mm x 330mm, SG, ryza 500 ark.,FSC

Novatech, Digital gloss, błysk, 2-str. powl., biały, ECF, 200g, 450mm x 320mm, SRA3, SG, ryza 500 
ark.,FSC

Novatech, Digital gloss, błysk, 2-str. powl., biały, ECF, 200g, 480mm x 330mm, SG, ryza 500 ark.,FSC

Novatech, Digital gloss, błysk, 2-str. powl., biały, ECF, 250g, 450mm x 320mm, SRA3, SG, ryza 250 
ark.,FSC

Novatech, Digital gloss, błysk, 2-str. powl., biały, ECF, 250g, 480mm x 330mm, SG, ryza 250 ark.,FSC

Novatech, Digital gloss, błysk, 2-str. powl., biały, ECF, 300g, 450mm x 320mm, SRA3, SG, ryza 250 
ark.,FSC

Novatech, Digital gloss, błysk, 2-str. powl., biały, ECF, 300g, 480mm x 330mm, SG, ryza 250 ark.,FSC

Novatech, Digital gloss, błysk, 2-str. powl., biały, ECF, 350g, 450mm x 320mm, SRA3, SG, ryza 250 
ark.,FSC

Novatech, Digital gloss, błysk, 2-str. powl., biały, ECF, 350g, 480mm x 330mm, SG, ryza 250 ark.,FSC

Novatech, Digital silk, Silk, 2-str. powl., biały, ECF, 100g, 320mm x 450mm, SRA3, LG, ryza 500 
ark.,FSC
Novatech, Digital silk, Silk, 2-str. powl., biały, ECF, 115g, 320mm x 450mm, SRA3, LG, ryza 500 
ark.,FSC



o Ceny netto.
o Opłata za zamówienie poniżej 500zł : 50 zł, poniżej 1000zł : 35zł.
o Do zamówienia doliczana będzie opłata dystrybucyjna  w wysokości 1% jego wartości.
o Ceny mogą ulec zmianie. Prosimy o ich potwierdzenie przed zamówieniem.

Strona 48

Digital - papiery (87)PAPIERY POWLEKANE - DRUK LASEROWY i HP-INDIGONovatech DIGITAL SILK525342 1 PK 74,28 PLN 74,28 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY POWLEKANE - DRUK LASEROWY i HP-INDIGONovatech DIGITAL SILK526894 Novatech, Digital silk, Silk, 2-str. powl., biały, ECF, 135g, 480mm x 330mm, SG, ryza 500 ark.,FSC 1 PK 81,75 PLN 81,75 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY POWLEKANE - DRUK LASEROWY i HP-INDIGONovatech DIGITAL SILK525343 1 PK 82,57 PLN 82,57 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY POWLEKANE - DRUK LASEROWY i HP-INDIGONovatech DIGITAL SILK526895 Novatech, Digital silk, Silk, 2-str. powl., biały, ECF, 150g, 480mm x 330mm, SG, ryza 500 ark.,FSC 1 PK 90,81 PLN 90,81 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY POWLEKANE - DRUK LASEROWY i HP-INDIGONovatech DIGITAL SILK526752 Novatech, Digital silk, Silk, 2-str. powl., biały, ECF, 170g, 480mm x 330mm, SG, ryza 500 ark.,FSC 1 PK 102,90 PLN 102,90 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY POWLEKANE - DRUK LASEROWY i HP-INDIGONovatech DIGITAL SILK525345 1 PK 56,59 PLN 56,59 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY POWLEKANE - DRUK LASEROWY i HP-INDIGONovatech DIGITAL SILK526896 Novatech, Digital silk, Silk, 2-str. powl., biały, ECF, 200g, 480mm x 330mm, SG, ryza 250 ark.,FSC 1 PK 62,23 PLN 62,23 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY POWLEKANE - DRUK LASEROWY i HP-INDIGONovatech DIGITAL SILK525347 1 PK 70,73 PLN 70,73 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY POWLEKANE - DRUK LASEROWY i HP-INDIGONovatech DIGITAL SILK526753 Novatech, Digital silk, Silk, 2-str. powl., biały, ECF, 250g, 480mm x 330mm, SG, ryza 250 ark.,FSC 1 PK 77,81 PLN 77,81 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY POWLEKANE - DRUK LASEROWY i HP-INDIGONovatech DIGITAL SILK525356 1 PK 87,21 PLN 87,21 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY POWLEKANE - DRUK LASEROWY i HP-INDIGONovatech DIGITAL SILK526897 Novatech, Digital silk, Silk, 2-str. powl., biały, ECF, 300g, 480mm x 330mm, SG, ryza 250 ark.,FSC 1 PK 95,95 PLN 95,95 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY POWLEKANE - DRUK LASEROWY i HP-INDIGONovatech DIGITAL SILK531353 1 PK 97,55 PLN 97,55 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY POWLEKANE - DRUK LASEROWY i HP-INDIGONovatech DIGITAL SILK525359 1 PK 50,87 PLN 50,87 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY POWLEKANE - DRUK LASEROWY i HP-INDIGONovatech DIGITAL SILK526898 Novatech, Digital silk, Silk, 2-str. powl., biały, ECF, 350g, 480mm x 330mm, SG, ryza 125 ark.,FSC 1 PK 55,95 PLN 55,95 PLN

Digital - papiery (87)PAPIERY POWLEKANE - DRUK LASEROWY i HP-INDIGONovatech DIGITAL SILK531354 1 PK 56,89 PLN 56,89 PLN

Digital - specjalistyczne (88)
PAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGO

Digital - specjalistyczne (88)PAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGO
PAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGO LASEROWEGO

Digital - specjalistyczne (88)PAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGOPAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGO LASEROWEGO

Digital - specjalistyczne (88)PAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGOPAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGO LASEROWEGOCałkiem nowa kolekcja papierów i kartonów ozdobnych dedykowana do druku cyfrowego laserowego. Wszystkie materiały spełniają najwyższe wymagania nowoczesnych maszyn kolorowych laserowych (tj. Xerox, Konica Minolta, Ricoh, Canon, Kodak Nexpress) i gwarantują perfekcyjną jakość wydruku.435678 Conqueror Laid Biały Naturalny, 220g/m2, 450mm x 320mm, SRA3, SG, ryza 100 ark. 1000 ARK 1077,95 PLN 1077,95 PLN

Digital - specjalistyczne (88)PAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGOPAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGO LASEROWEGOCałkiem nowa kolekcja papierów i kartonów ozdobnych dedykowana do druku cyfrowego laserowego. Wszystkie materiały spełniają najwyższe wymagania nowoczesnych maszyn kolorowych laserowych (tj. Xerox, Konica Minolta, Ricoh, Canon, Kodak Nexpress) i gwarantują perfekcyjną jakość wydruku.435676 Conqueror Laid Biały, 220g/m2, 450mm x 320mm, SRA3, SG, ryza 100 ark. 1000 ARK 1070,41 PLN 1070,41 PLN

Digital - specjalistyczne (88)PAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGOPAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGO LASEROWEGOCałkiem nowa kolekcja papierów i kartonów ozdobnych dedykowana do druku cyfrowego laserowego. Wszystkie materiały spełniają najwyższe wymagania nowoczesnych maszyn kolorowych laserowych (tj. Xerox, Konica Minolta, Ricoh, Canon, Kodak Nexpress) i gwarantują perfekcyjną jakość wydruku.473725 Curious Metallics (Cryogen White) Kwarc, 240g/m2, 450mm x 320mm, SRA3, SG, ryza 100 ark. 1000 ARK 1317,50 PLN 1317,50 PLN

Digital - specjalistyczne (88)PAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGOPAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGO LASEROWEGOCałkiem nowa kolekcja papierów i kartonów ozdobnych dedykowana do druku cyfrowego laserowego. Wszystkie materiały spełniają najwyższe wymagania nowoczesnych maszyn kolorowych laserowych (tj. Xerox, Konica Minolta, Ricoh, Canon, Kodak Nexpress) i gwarantują perfekcyjną jakość wydruku.474248 Curious Metallics (Europa Ivory) Opal, 240g/m2, 450mm x 320mm, SRA3, SG, ryza 100 ark. 1000 ARK 1317,50 PLN 1317,50 PLN

Digital - specjalistyczne (88)PAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGOPAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGO LASEROWEGOCałkiem nowa kolekcja papierów i kartonów ozdobnych dedykowana do druku cyfrowego laserowego. Wszystkie materiały spełniają najwyższe wymagania nowoczesnych maszyn kolorowych laserowych (tj. Xerox, Konica Minolta, Ricoh, Canon, Kodak Nexpress) i gwarantują perfekcyjną jakość wydruku.473819 Curious Skin Biel, 270g/m2, 450mm x 320mm, SRA3, SG, ryza 100 ark. 1000 ARK 1504,03 PLN 1504,03 PLN

Digital - specjalistyczne (88)PAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGOPAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGO LASEROWEGOCałkiem nowa kolekcja papierów i kartonów ozdobnych dedykowana do druku cyfrowego laserowego. Wszystkie materiały spełniają najwyższe wymagania nowoczesnych maszyn kolorowych laserowych (tj. Xerox, Konica Minolta, Ricoh, Canon, Kodak Nexpress) i gwarantują perfekcyjną jakość wydruku.474247 Keaykolour Original Biały Naturalny 300g/m2, 450mm x 320mm, SRA3, SG, ryza 100 ark. 1000 ARK 855,93 PLN 855,93 PLN

Digital - specjalistyczne (88)PAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGOPAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGO LASEROWEGOCałkiem nowa kolekcja papierów i kartonów ozdobnych dedykowana do druku cyfrowego laserowego. Wszystkie materiały spełniają najwyższe wymagania nowoczesnych maszyn kolorowych laserowych (tj. Xerox, Konica Minolta, Ricoh, Canon, Kodak Nexpress) i gwarantują perfekcyjną jakość wydruku.473728 Rives Design Biały jasny, 250g/m2, 450mm x 320mm, SRA3, SG, ryza 100 ark. 1000 ARK 800,50 PLN 800,50 PLN

Digital - specjalistyczne (88)PAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGOPAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGO LASEROWEGOCałkiem nowa kolekcja papierów i kartonów ozdobnych dedykowana do druku cyfrowego laserowego. Wszystkie materiały spełniają najwyższe wymagania nowoczesnych maszyn kolorowych laserowych (tj. Xerox, Konica Minolta, Ricoh, Canon, Kodak Nexpress) i gwarantują perfekcyjną jakość wydruku.473727 Rives Sensation Tactile Matt Biały 270g/m2, 450mm x 320mm, SRA3, SG, ryza 100 ark. 1000 ARK 751,93 PLN 751,93 PLN

Digital - specjalistyczne (88)PAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGO
PAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGO INDIGO

Digital - specjalistyczne (88)PAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGOPAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGO INDIGO

Digital - specjalistyczne (88)PAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGOPAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGO INDIGOWychodząc naprzeciw szybko rozwijającym się trendom w druku cyfrowym Antalis Poland wprowadził do oferty gamę papierów ozdobnych dedykowanych do druku ciekłotonerowego HP Indigo. Wszystkie materiały mają powierzchnię przygotowaną do zadruku w tej technologii oraz spełniają najwyższe wymogi certyfikacji Hewlett-Packard.468766 Conqueror Laid Digital Biały,120g/m2 ,460mm x 320mm, SG, ryza 250 ark. 1000 ARK 688,60 PLN 688,60 PLN

Digital - specjalistyczne (88)PAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGOPAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGO INDIGOWychodząc naprzeciw szybko rozwijającym się trendom w druku cyfrowym Antalis Poland wprowadził do oferty gamę papierów ozdobnych dedykowanych do druku ciekłotonerowego HP Indigo. Wszystkie materiały mają powierzchnię przygotowaną do zadruku w tej technologii oraz spełniają najwyższe wymogi certyfikacji Hewlett-Packard.468765 Conqueror Laid Digital Biały, 300g/m2, 460mm x 320mm, SG, ryza 100 ark. 1000 ARK 409,92 EUR 1779,05 PLN

Digital - specjalistyczne (88)PAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGOPAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGO INDIGOWychodząc naprzeciw szybko rozwijającym się trendom w druku cyfrowym Antalis Poland wprowadził do oferty gamę papierów ozdobnych dedykowanych do druku ciekłotonerowego HP Indigo. Wszystkie materiały mają powierzchnię przygotowaną do zadruku w tej technologii oraz spełniają najwyższe wymogi certyfikacji Hewlett-Packard.468770 Curious Metallics Digital Lodowe Złoto, 300g/m2, 460mm x 320mm, SG, ryza 100 ark. 1000 ARK 465,37 EUR 2019,69 PLN

Digital - specjalistyczne (88)PAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGOPAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGO INDIGOWychodząc naprzeciw szybko rozwijającym się trendom w druku cyfrowym Antalis Poland wprowadził do oferty gamę papierów ozdobnych dedykowanych do druku ciekłotonerowego HP Indigo. Wszystkie materiały mają powierzchnię przygotowaną do zadruku w tej technologii oraz spełniają najwyższe wymogi certyfikacji Hewlett-Packard.468859 Curious Metallics Digital Lustre, 300g/m2, 460mm x 320mm, SG, ryza 100 ark. 1000 ARK 484,76 EUR 2103,86 PLN

Digital - specjalistyczne (88)PAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGOPAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGO INDIGOWychodząc naprzeciw szybko rozwijającym się trendom w druku cyfrowym Antalis Poland wprowadził do oferty gamę papierów ozdobnych dedykowanych do druku ciekłotonerowego HP Indigo. Wszystkie materiały mają powierzchnię przygotowaną do zadruku w tej technologii oraz spełniają najwyższe wymogi certyfikacji Hewlett-Packard.468858 Curious Metallics Digital Piaskowe złoto, 300g/m2, 460mm x 320mm, SG, ryza 100 ark. 1000 ARK 581,78 EUR 2524,91 PLN

Digital - specjalistyczne (88)PAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGOPAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGO INDIGOWychodząc naprzeciw szybko rozwijającym się trendom w druku cyfrowym Antalis Poland wprowadził do oferty gamę papierów ozdobnych dedykowanych do druku ciekłotonerowego HP Indigo. Wszystkie materiały mają powierzchnię przygotowaną do zadruku w tej technologii oraz spełniają najwyższe wymogi certyfikacji Hewlett-Packard.468857 Curious Metallics Digital Złoto 300g/m2, 460mm x 320mm, SG, ryza 100 ark. 1000 ARK 523,58 EUR 2272,32 PLN

Digital - specjalistyczne (88)PAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGOPAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGO INDIGOWychodząc naprzeciw szybko rozwijającym się trendom w druku cyfrowym Antalis Poland wprowadził do oferty gamę papierów ozdobnych dedykowanych do druku ciekłotonerowego HP Indigo. Wszystkie materiały mają powierzchnię przygotowaną do zadruku w tej technologii oraz spełniają najwyższe wymogi certyfikacji Hewlett-Packard.469196 Curious Translucents Digital, 112g/m2, 320mm x 470mm, LG, ryza 500 ark. 1000 ARK 207,34 EUR 899,87 PLN

Digital - specjalistyczne (88)PAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGOPAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGO INDIGOWychodząc naprzeciw szybko rozwijającym się trendom w druku cyfrowym Antalis Poland wprowadził do oferty gamę papierów ozdobnych dedykowanych do druku ciekłotonerowego HP Indigo. Wszystkie materiały mają powierzchnię przygotowaną do zadruku w tej technologii oraz spełniają najwyższe wymogi certyfikacji Hewlett-Packard.469976 Keaykolour Original Digital Aubergine, 300g/m2, 460mm x 320mm, SG, ryza 100 ark. 1000 ARK 275,71 EUR 1196,58 PLN

Digital - specjalistyczne (88)PAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGOPAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGO INDIGOWychodząc naprzeciw szybko rozwijającym się trendom w druku cyfrowym Antalis Poland wprowadził do oferty gamę papierów ozdobnych dedykowanych do druku ciekłotonerowego HP Indigo. Wszystkie materiały mają powierzchnię przygotowaną do zadruku w tej technologii oraz spełniają najwyższe wymogi certyfikacji Hewlett-Packard.468700 Keaykolour Original Digital Czerwony 300g/m2, 460mm x 320mm, SG, ryza 100 ark. 1000 ARK 275,71 EUR 1196,58 PLN

Digital - specjalistyczne (88)PAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGOPAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGO INDIGOWychodząc naprzeciw szybko rozwijającym się trendom w druku cyfrowym Antalis Poland wprowadził do oferty gamę papierów ozdobnych dedykowanych do druku ciekłotonerowego HP Indigo. Wszystkie materiały mają powierzchnię przygotowaną do zadruku w tej technologii oraz spełniają najwyższe wymogi certyfikacji Hewlett-Packard.469977 Keaykolour Original Digital Granatowy 300g/m2, 460mm x 320mm, SG, ryza 100 ark. 1000 ARK 275,71 EUR 1196,58 PLN

Digital - specjalistyczne (88)PAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGOPAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGO INDIGOWychodząc naprzeciw szybko rozwijającym się trendom w druku cyfrowym Antalis Poland wprowadził do oferty gamę papierów ozdobnych dedykowanych do druku ciekłotonerowego HP Indigo. Wszystkie materiały mają powierzchnię przygotowaną do zadruku w tej technologii oraz spełniają najwyższe wymogi certyfikacji Hewlett-Packard.467405 Keaykolour Original Digital Tangerine 300g/m2, 460mm x 320mm, SG, ryza 100 ark. 1000 ARK 275,71 EUR 1196,58 PLN

Digital - specjalistyczne (88)PAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGOPAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGO INDIGOWychodząc naprzeciw szybko rozwijającym się trendom w druku cyfrowym Antalis Poland wprowadził do oferty gamę papierów ozdobnych dedykowanych do druku ciekłotonerowego HP Indigo. Wszystkie materiały mają powierzchnię przygotowaną do zadruku w tej technologii oraz spełniają najwyższe wymogi certyfikacji Hewlett-Packard.520244 1000 ARK 103,82 EUR 450,56 PLN

Digital - specjalistyczne (88)PAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGOPAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGO INDIGOWychodząc naprzeciw szybko rozwijającym się trendom w druku cyfrowym Antalis Poland wprowadził do oferty gamę papierów ozdobnych dedykowanych do druku ciekłotonerowego HP Indigo. Wszystkie materiały mają powierzchnię przygotowaną do zadruku w tej technologii oraz spełniają najwyższe wymogi certyfikacji Hewlett-Packard.520247 1000 ARK 250,06 EUR 1085,24 PLN

Digital - specjalistyczne (88)PAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGOPAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGO INDIGOWychodząc naprzeciw szybko rozwijającym się trendom w druku cyfrowym Antalis Poland wprowadził do oferty gamę papierów ozdobnych dedykowanych do druku ciekłotonerowego HP Indigo. Wszystkie materiały mają powierzchnię przygotowaną do zadruku w tej technologii oraz spełniają najwyższe wymogi certyfikacji Hewlett-Packard.520249 1000 ARK 300,08 EUR 1302,35 PLN

Digital - specjalistyczne (88)PAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGOPAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGO INDIGOWychodząc naprzeciw szybko rozwijającym się trendom w druku cyfrowym Antalis Poland wprowadził do oferty gamę papierów ozdobnych dedykowanych do druku ciekłotonerowego HP Indigo. Wszystkie materiały mają powierzchnię przygotowaną do zadruku w tej technologii oraz spełniają najwyższe wymogi certyfikacji Hewlett-Packard.520254 1000 ARK 250,06 EUR 1085,24 PLN

Digital - specjalistyczne (88)PAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGOPAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGO INDIGOWychodząc naprzeciw szybko rozwijającym się trendom w druku cyfrowym Antalis Poland wprowadził do oferty gamę papierów ozdobnych dedykowanych do druku ciekłotonerowego HP Indigo. Wszystkie materiały mają powierzchnię przygotowaną do zadruku w tej technologii oraz spełniają najwyższe wymogi certyfikacji Hewlett-Packard.520257 1000 ARK 300,08 EUR 1302,35 PLN

Digital - specjalistyczne (88)PAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGOPAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGO INDIGOWychodząc naprzeciw szybko rozwijającym się trendom w druku cyfrowym Antalis Poland wprowadził do oferty gamę papierów ozdobnych dedykowanych do druku ciekłotonerowego HP Indigo. Wszystkie materiały mają powierzchnię przygotowaną do zadruku w tej technologii oraz spełniają najwyższe wymogi certyfikacji Hewlett-Packard.520263 1000 ARK 103,82 EUR 450,56 PLN

Digital - specjalistyczne (88)PAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGOPAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGO INDIGOWychodząc naprzeciw szybko rozwijającym się trendom w druku cyfrowym Antalis Poland wprowadził do oferty gamę papierów ozdobnych dedykowanych do druku ciekłotonerowego HP Indigo. Wszystkie materiały mają powierzchnię przygotowaną do zadruku w tej technologii oraz spełniają najwyższe wymogi certyfikacji Hewlett-Packard.520264 1000 ARK 103,81 EUR 450,54 PLN

Digital - specjalistyczne (88)PAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGOPAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGO INDIGOWychodząc naprzeciw szybko rozwijającym się trendom w druku cyfrowym Antalis Poland wprowadził do oferty gamę papierów ozdobnych dedykowanych do druku ciekłotonerowego HP Indigo. Wszystkie materiały mają powierzchnię przygotowaną do zadruku w tej technologii oraz spełniają najwyższe wymogi certyfikacji Hewlett-Packard.520265 1000 ARK 130,23 EUR 565,21 PLN

Digital - specjalistyczne (88)PAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGOPAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGO INDIGOWychodząc naprzeciw szybko rozwijającym się trendom w druku cyfrowym Antalis Poland wprowadził do oferty gamę papierów ozdobnych dedykowanych do druku ciekłotonerowego HP Indigo. Wszystkie materiały mają powierzchnię przygotowaną do zadruku w tej technologii oraz spełniają najwyższe wymogi certyfikacji Hewlett-Packard.520259 1000 ARK 348,72 EUR 1513,46 PLN

Novatech, Digital silk, Silk, 2-str. powl., biały, ECF, 135g, 320mm x 450mm, SRA3, LG, ryza 500 
ark.,FSC

Novatech, Digital silk, Silk, 2-str. powl., biały, ECF, 150g, 320mm x 450mm, SRA3, LG, ryza 500 
ark.,FSC

Novatech, Digital silk, Silk, 2-str. powl., biały, ECF, 200g, 450mm x 320mm, SRA3, SG, ryza 250 
ark.,FSC

Novatech, Digital silk, Silk, 2-str. powl., biały, ECF, 250g, 450mm x 320mm, SRA3, SG, ryza 250 
ark.,FSC

Novatech, Digital silk, Silk, 2-str. powl., biały, ECF, 300g, 450mm x 320mm, SRA3, SG, ryza 250 
ark.,FSC

Novatech, Digital silk, Silk, 2-str. powl., biały,bezdrzewny ECF, 300g, 488mm x 330mm, SG, ryza 250 
ark., FSC

Novatech, Digital silk, Silk, 2-str. powl., biały, ECF, 350g, 450mm x 320mm, SRA3, SG, ryza 125 
ark.,FSC

Novatech, Digital silk, Silk,2-str. powl., biały,bezdrzewny ECF, 350g, 488mm x 330mm, SG, ryza 125 
ark., FSC

Digital - specjalistyczne (88)

Całkiem nowa kolekcja papierów i kartonów ozdobnych dedykowana do druku cyfrowego laserowego. Wszystkie materiały spełniają najwyższe wymagania nowoczesnych maszyn 
kolorowych laserowych (tj. Xerox, Konica Minolta, Ricoh, Canon, Kodak Nexpress) i gwarantują perfekcyjną jakość wydruku.

Wychodząc naprzeciw szybko rozwijającym się trendom w druku cyfrowym Antalis Poland wprowadził do oferty gamę papierów ozdobnych dedykowanych do druku ciekłotonerowego 
HP Indigo. Wszystkie materiały mają powierzchnię przygotowaną do zadruku w tej technologii oraz spełniają najwyższe wymogi certyfikacji Hewlett-Packard.

Mohawk, Superfine, Smooth i-Tone®,ultra white, satyna, supergładki, 118g, 320mm x 460mm, LG, 
ryza 500 ark.

Mohawk, Superfine, Smooth i-Tone®,ultra white, satyna, supergładki, 270g, 460mm x 320mm, SG, 
ryza 125 ark.

Mohawk, Superfine, Smooth i-Tone®,ultra white, satyna, supergładki, 324g, 460mm x 320mm, SG, 
ryza 125 ark.

Mohawk, Superfine, Eggshell i-Tone®,biały, mat, embossed eggshell, 270g, 460mm x 320mm, SG, 
ryza 125 ark.

Mohawk, Superfine, Eggshell i-Tone®,biały, mat, embossed eggshell, 324g, 460mm x 320mm, SG, 
ryza 125 ark.

Mohawk, Superfine, Eggshell i-Tone®,biały, mat, embossed eggshell, 118g, 320mm x 460mm, LG, 
ryza 500 ark.

Mohawk, Superfine, Eggshell i-Tone®,ultra white, mat, embossed eggshell, 118g, 320mm x 460mm, 
LG, ryza 250 ark.

Mohawk, Superfine, Eggshell i-Tone®,ultra white, mat, embossed eggshell, 148g, 320mm x 460mm, 
LG, ryza 250 ark.

Mohawk, Superfine, Eggshell i-Tone® biały, mat, embossed eggshell bezdrzewny ECF, 148g/m2 
748mm x 527mm, SG, ryza 250 ark.

file:///E:/


o Ceny netto.
o Opłata za zamówienie poniżej 500zł : 50 zł, poniżej 1000zł : 35zł.
o Do zamówienia doliczana będzie opłata dystrybucyjna  w wysokości 1% jego wartości.
o Ceny mogą ulec zmianie. Prosimy o ich potwierdzenie przed zamówieniem.

Strona 49

Digital - specjalistyczne (88)PAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGOPAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGO INDIGOWychodząc naprzeciw szybko rozwijającym się trendom w druku cyfrowym Antalis Poland wprowadził do oferty gamę papierów ozdobnych dedykowanych do druku ciekłotonerowego HP Indigo. Wszystkie materiały mają powierzchnię przygotowaną do zadruku w tej technologii oraz spełniają najwyższe wymogi certyfikacji Hewlett-Packard.520267 1000 ARK 200,07 EUR 868,32 PLN

Digital - specjalistyczne (88)PAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGOPAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGO INDIGOWychodząc naprzeciw szybko rozwijającym się trendom w druku cyfrowym Antalis Poland wprowadził do oferty gamę papierów ozdobnych dedykowanych do druku ciekłotonerowego HP Indigo. Wszystkie materiały mają powierzchnię przygotowaną do zadruku w tej technologii oraz spełniają najwyższe wymogi certyfikacji Hewlett-Packard.520269 1000 ARK 250,06 EUR 1085,24 PLN

Digital - specjalistyczne (88)PAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGOPAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGO INDIGOWychodząc naprzeciw szybko rozwijającym się trendom w druku cyfrowym Antalis Poland wprowadził do oferty gamę papierów ozdobnych dedykowanych do druku ciekłotonerowego HP Indigo. Wszystkie materiały mają powierzchnię przygotowaną do zadruku w tej technologii oraz spełniają najwyższe wymogi certyfikacji Hewlett-Packard.520271 1000 ARK 300,08 EUR 1302,35 PLN

Digital - specjalistyczne (88)PAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGOPAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGO INDIGOWychodząc naprzeciw szybko rozwijającym się trendom w druku cyfrowym Antalis Poland wprowadził do oferty gamę papierów ozdobnych dedykowanych do druku ciekłotonerowego HP Indigo. Wszystkie materiały mają powierzchnię przygotowaną do zadruku w tej technologii oraz spełniają najwyższe wymogi certyfikacji Hewlett-Packard.469198 Popset Digital Lime Tonic, 320g/m2, 460mm x 320mm, SG, ryza 100 ark. 1000 ARK 312,64 EUR 1356,85 PLN

Digital - specjalistyczne (88)PAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGOPAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGO INDIGOWychodząc naprzeciw szybko rozwijającym się trendom w druku cyfrowym Antalis Poland wprowadził do oferty gamę papierów ozdobnych dedykowanych do druku ciekłotonerowego HP Indigo. Wszystkie materiały mają powierzchnię przygotowaną do zadruku w tej technologii oraz spełniają najwyższe wymogi certyfikacji Hewlett-Packard.469197 Popset Digital Urban Grey, 320g/m2, 460mm x 320mm, SG, ryza 100 ark. 1000 ARK 312,64 EUR 1356,85 PLN

Digital - specjalistyczne (88)PAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGOPAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGO INDIGOWychodząc naprzeciw szybko rozwijającym się trendom w druku cyfrowym Antalis Poland wprowadził do oferty gamę papierów ozdobnych dedykowanych do druku ciekłotonerowego HP Indigo. Wszystkie materiały mają powierzchnię przygotowaną do zadruku w tej technologii oraz spełniają najwyższe wymogi certyfikacji Hewlett-Packard.469323 Rives Digital Tradition Biały jasny 120g/m2, 460mm x 320mm, SG, ryza 250 ark. 1000 ARK 91,26 EUR 396,07 PLN

Digital - specjalistyczne (88)PAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGOPAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGO INDIGOWychodząc naprzeciw szybko rozwijającym się trendom w druku cyfrowym Antalis Poland wprowadził do oferty gamę papierów ozdobnych dedykowanych do druku ciekłotonerowego HP Indigo. Wszystkie materiały mają powierzchnię przygotowaną do zadruku w tej technologii oraz spełniają najwyższe wymogi certyfikacji Hewlett-Packard.469324 Rives Digital Tradition Biały jasny 250g/m2, 460mm x 320mm, SG, ryza 100 ark. 1000 ARK 196,82 EUR 854,19 PLN

Digital - specjalistyczne (88)PAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGOPAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGO INDIGOWychodząc naprzeciw szybko rozwijającym się trendom w druku cyfrowym Antalis Poland wprowadził do oferty gamę papierów ozdobnych dedykowanych do druku ciekłotonerowego HP Indigo. Wszystkie materiały mają powierzchnię przygotowaną do zadruku w tej technologii oraz spełniają najwyższe wymogi certyfikacji Hewlett-Packard.467404 Rives Dot Digital Biały jasny, 250g/m2, 460mm x 320mm, SG, ryza 100 ark. 1000 ARK 196,82 EUR 854,19 PLN

Digital - specjalistyczne (88)PAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGOPAPIERY OZDOBNE DO DRUKU CYFROWEGO INDIGOWychodząc naprzeciw szybko rozwijającym się trendom w druku cyfrowym Antalis Poland wprowadził do oferty gamę papierów ozdobnych dedykowanych do druku ciekłotonerowego HP Indigo. Wszystkie materiały mają powierzchnię przygotowaną do zadruku w tej technologii oraz spełniają najwyższe wymogi certyfikacji Hewlett-Packard.468555 Rives Shetland Digital Biały jasny 250g/m2, 460mm x 320mm, SG, ryza 100 ark. 1000 ARK 196,82 EUR 854,19 PLN

Digital - specjalistyczne (88)
PAPIERY SAMOKOPIUJĄCE DO DRUKU CYFROWEGO

Digital - specjalistyczne (88)PAPIERY SAMOKOPIUJĄCE DO DRUKU CYFROWEGO506055 Idem, CB, Digital, biały, 80g, 450mm x 320mm, SRA3, SG, ryza 500 ark, FSC 1 PK 22,38 EUR 97,15 PLN

Digital - specjalistyczne (88)PAPIERY SAMOKOPIUJĄCE DO DRUKU CYFROWEGO514731 1 OP 11,22 EUR 48,70 PLN

Digital - specjalistyczne (88)PAPIERY SAMOKOPIUJĄCE DO DRUKU CYFROWEGO506066 Idem, CF, Digital, biały, 80g, 450mm x 320mm, SRA3, SG, ryza 500 ark, FSC 1 PK 22,24 EUR 96,52 PLN

Digital - specjalistyczne (88)PAPIERY SAMOKOPIUJĄCE DO DRUKU CYFROWEGO506067 Idem, CF, Digital, żółty, 80g, 450mm x 320mm, SRA3, SG, ryza 500 ark, FSC 1 PK 23,27 EUR 101,01 PLN

Digital - specjalistyczne (88)PAPIERY SAMOKOPIUJĄCE DO DRUKU CYFROWEGO506068 Idem, CF, Digital, różowy, 80g, 450mm x 320mm, SRA3, SG, ryza 500 ark, FSC 1 PK 23,27 EUR 101,01 PLN

Digital - specjalistyczne (88)PAPIERY SAMOKOPIUJĄCE DO DRUKU CYFROWEGO514732 1 OP 12,45 EUR 54,02 PLN

Digital - specjalistyczne (88)PAPIERY SAMOKOPIUJĄCE DO DRUKU CYFROWEGO506061 Idem, CFB, Digital, biały, 80g, 450mm x 320mm, SRA3, SG, ryza 500 ark, FSC 1 PK 28,43 EUR 123,39 PLN

Digital - specjalistyczne (88)PAPIERY SAMOKOPIUJĄCE DO DRUKU CYFROWEGO506062 Idem, CFB, Digital, żółty, 80g, 450mm x 320mm, SRA3, SG, ryza 500 ark, FSC 1 PK 29,76 EUR 129,17 PLN

Digital - specjalistyczne (88)PAPIERY SAMOKOPIUJĄCE DO DRUKU CYFROWEGO506063 Idem, CFB, Digital, różowy, 80g, 450mm x 320mm, SRA3, SG, ryza 500 ark, FSC 1 PK 29,76 EUR 129,17 PLN

Digital - specjalistyczne (88)
KARTONY DO DRUKU CYFROWEGO

Digital - specjalistyczne (88)KARTONY DO DRUKU CYFROWEGO
METALIZOWANE

Digital - specjalistyczne (88)KARTONY DO DRUKU CYFROWEGOMETALIZOWANE 529996 1 KRT 58,52 EUR 253,97 PLN

Digital - specjalistyczne (88)KARTONY DO DRUKU CYFROWEGOMETALIZOWANE 530001 1 KRT 58,52 EUR 253,97 PLN

Digital - specjalistyczne (88)FOLIE ADHEZYJNE

Digital - specjalistyczne (88)FOLIE ADHEZYJNE
FOLIE ADHEZYJNE ELEKTROSTATYCZNE - zadruk Offset i Offset UV

Digital - specjalistyczne (88)FOLIE ADHEZYJNEFOLIE ADHEZYJNE ELEKTROSTATYCZNE - zadruk Offset i Offset UV519297 1 PL 2520,00 EUR 10936,80 PLN

Digital - specjalistyczne (88)FOLIE ADHEZYJNE
FOLIE ADHEZYJNE BEZKLEJOWE - zadruk ECO SILVENT, LATEX, UV INKJET

Digital - specjalistyczne (88)FOLIE ADHEZYJNEFOLIE ADHEZYJNE BEZKLEJOWE - zadruk ECO SILVENT, LATEX, UV INKJET527807 1 RL 2078,95 PLN 2078,95 PLN

Digital - specjalistyczne (88)FOLIE ADHEZYJNEFOLIE ADHEZYJNE BEZKLEJOWE - zadruk ECO SILVENT, LATEX, UV INKJET527808 1 RL 2474,94 PLN 2474,94 PLN

Digital - specjalistyczne (88)FOLIE ADHEZYJNE
FOLIE ADHEZYJNE BEZKLEJOWE - zadruk DRY Toner

Digital - specjalistyczne (88)FOLIE ADHEZYJNEFOLIE ADHEZYJNE BEZKLEJOWE - zadruk DRY Toner519006 1 PK 848,47 PLN 848,47 PLN

Digital - specjalistyczne (88)FOLIE ADHEZYJNE
FOLIE ADHEZYJNE BEZKLEJOWE - zadruk OFFSET, SITO, HP-INDIGO, DRY Toner

Digital - specjalistyczne (88)FOLIE ADHEZYJNEFOLIE ADHEZYJNE BEZKLEJOWE - zadruk OFFSET, SITO, HP-INDIGO, DRY Toner527846 1 PK 1089,56 PLN 1089,56 PLN

Digital - specjalistyczne (88)FOLIE ADHEZYJNEFOLIE ADHEZYJNE BEZKLEJOWE - zadruk OFFSET, SITO, HP-INDIGO, DRY Toner527847 1 PK 1089,56 PLN 1089,56 PLN

Digital - specjalistyczne (88)
ETYKIETY PLOMBOWE

Digital - specjalistyczne (88)ETYKIETY PLOMBOWE 528016 1 PK 563,55 PLN 563,55 PLN

Digital - specjalistyczne (88)ETYKIETY PLOMBOWE 528017 1 PK 563,55 PLN 563,55 PLN

Digital - specjalistyczne (88)
FOLIE BEZKLEJOWE REGULARNE 

Digital - specjalistyczne (88)FOLIE BEZKLEJOWE REGULARNE 

Digital - specjalistyczne (88)FOLIE BEZKLEJOWE REGULARNE 
FOLIE BEZKLEJOWE REGULARNE -  folia poliestrowa przeźroczysta, drukarki  monochromatyczne, laserowe

Digital - specjalistyczne (88)FOLIE BEZKLEJOWE REGULARNE FOLIE BEZKLEJOWE REGULARNE -  folia poliestrowa przeźroczysta, drukarki  monochromatyczne, laseroweUniwersalna, przezroczysta folia poliestrowa do druku cyfrowego atramentowego, dedykowana do profesjonalnych prezentacji. Wydruki charakteryzuje szybkie wysychanie i odporność na ścieranie oraz wierne odwzorowanie kolorów. Odporna na rozerwanie, zachowuje stabilność wymiarową, zadruk po lekko szorstkiej stronie, 100 mic, formaty A4, na zamówienie A3. Chronić przed wilgocią i pozostawianiem odcisków palców, otwarte opakowanie przechwywać w temp. 15-25°C i wilgotności względnej 30-60%, w zamkniętych opakowaniach folii nie przechowywać dłużej niż rok. Zastosowanie: przezrocza do rzutników, prezentacje, wykresy do podświetleń, okładki i przekładki materiałów konferencyjnych, etc.Techniki zadruku: - druk cyfrowy atramentowy (ink-jet).323071 1 PK 48,57 PLN 48,57 PLN

Digital - specjalistyczne (88)FOLIE BEZKLEJOWE REGULARNE FOLIE BEZKLEJOWE REGULARNE -  folia poliestrowa przeźroczysta, drukarki  monochromatyczne, laseroweUniwersalna, przezroczysta folia poliestrowa do druku cyfrowego atramentowego, dedykowana do profesjonalnych prezentacji. Wydruki charakteryzuje szybkie wysychanie i odporność na ścieranie oraz wierne odwzorowanie kolorów. Odporna na rozerwanie, zachowuje stabilność wymiarową, zadruk po lekko szorstkiej stronie, 100 mic, formaty A4, na zamówienie A3. Chronić przed wilgocią i pozostawianiem odcisków palców, otwarte opakowanie przechwywać w temp. 15-25°C i wilgotności względnej 30-60%, w zamkniętych opakowaniach folii nie przechowywać dłużej niż rok. Zastosowanie: przezrocza do rzutników, prezentacje, wykresy do podświetleń, okładki i przekładki materiałów konferencyjnych, etc.Techniki zadruku: - druk cyfrowy atramentowy (ink-jet).323073 1 PK 26,47 EUR 114,89 PLN

Digital - specjalistyczne (88)FOLIE BEZKLEJOWE REGULARNE FOLIE BEZKLEJOWE REGULARNE -  folia poliestrowa przeźroczysta, drukarki  monochromatyczne, laseroweUniwersalna, przezroczysta folia poliestrowa do druku cyfrowego atramentowego, dedykowana do profesjonalnych prezentacji. Wydruki charakteryzuje szybkie wysychanie i odporność na ścieranie oraz wierne odwzorowanie kolorów. Odporna na rozerwanie, zachowuje stabilność wymiarową, zadruk po lekko szorstkiej stronie, 100 mic, formaty A4, na zamówienie A3. Chronić przed wilgocią i pozostawianiem odcisków palców, otwarte opakowanie przechwywać w temp. 15-25°C i wilgotności względnej 30-60%, w zamkniętych opakowaniach folii nie przechowywać dłużej niż rok. Zastosowanie: przezrocza do rzutników, prezentacje, wykresy do podświetleń, okładki i przekładki materiałów konferencyjnych, etc.Techniki zadruku: - druk cyfrowy atramentowy (ink-jet).457184 1 PK 28,63 EUR 124,24 PLN

Digital - specjalistyczne (88)FOLIE BEZKLEJOWE REGULARNE FOLIE BEZKLEJOWE REGULARNE -  folia poliestrowa przeźroczysta, drukarki  monochromatyczne, laseroweUniwersalna, przezroczysta folia poliestrowa do druku cyfrowego atramentowego, dedykowana do profesjonalnych prezentacji. Wydruki charakteryzuje szybkie wysychanie i odporność na ścieranie oraz wierne odwzorowanie kolorów. Odporna na rozerwanie, zachowuje stabilność wymiarową, zadruk po lekko szorstkiej stronie, 100 mic, formaty A4, na zamówienie A3. Chronić przed wilgocią i pozostawianiem odcisków palców, otwarte opakowanie przechwywać w temp. 15-25°C i wilgotności względnej 30-60%, w zamkniętych opakowaniach folii nie przechowywać dłużej niż rok. Zastosowanie: przezrocza do rzutników, prezentacje, wykresy do podświetleń, okładki i przekładki materiałów konferencyjnych, etc.Techniki zadruku: - druk cyfrowy atramentowy (ink-jet).457185 1 PK 32,94 EUR 142,95 PLN

Digital - specjalistyczne (88)FOLIE BEZKLEJOWE REGULARNE FOLIE BEZKLEJOWE REGULARNE -  folia poliestrowa przeźroczysta, drukarki laserowe monochromatyczne i kolorowe

Digital - specjalistyczne (88)FOLIE BEZKLEJOWE REGULARNE FOLIE BEZKLEJOWE REGULARNE -  folia poliestrowa przeźroczysta, drukarki laserowe monochromatyczne i koloroweUniwersalna, przezroczysta folia poliestrowa do druku cyfrowego atramentowego, dedykowana do profesjonalnych prezentacji. Wydruki charakteryzuje szybkie wysychanie i odporność na ścieranie oraz wierne odwzorowanie kolorów. Odporna na rozerwanie, zachowuje stabilność wymiarową, zadruk po lekko szorstkiej stronie, 100 mic, formaty A4, na zamówienie A3. Chronić przed wilgocią i pozostawianiem odcisków palców, otwarte opakowanie przechwywać w temp. 15-25°C i wilgotności względnej 30-60%, w zamkniętych opakowaniach folii nie przechowywać dłużej niż rok. Zastosowanie: przezrocza do rzutników, prezentacje, wykresy do podświetleń, okładki i przekładki materiałów konferencyjnych, etc.Techniki zadruku: - druk cyfrowy atramentowy (ink-jet).429538 1 PK 10,85 EUR 47,11 PLN

Digital - specjalistyczne (88)FOLIE BEZKLEJOWE REGULARNE OPASKI EVENTOWE

Digital - specjalistyczne (88)FOLIE BEZKLEJOWE REGULARNE OPASKI EVENTOWE

Mohawk, Superfine, Eggshell i-Tone®,ultra white, mat, embossed eggshell, 216g, 460mm x 320mm, 
SG, ryza 125 ark.

Mohawk, Superfine, Eggshell i-Tone®,ultra white, mat, embossed eggshell, 270g, 460mm x 320mm, 
SG, ryza 125 ark.

Mohawk, Superfine, Eggshell i-Tone®,ultra white, mat, embossed eggshell, 324g, 460mm x 320mm, 
SG, ryza 125 ark.

Idem, wstępnie ułożony 1+1, Digital CB white, CF yellow, 80-80-80g/m2 210mm x 297mm, A4, 
LG,  karton 250 kompletów.

Idem, wstępnie ułożony, 1+2 Digital CB white, CFB yellow, CF pink, 80-80-80g/m2 210mm x 
297mm, A4, LG karton 167 kompletów.

KernowPrint, MetaliK, Silver, metalizowany, 1-str. lam., supergładki, Paper/PET/Paper, 330g, 320mm 
x 450mm, SRA3, karton 50 ark.

KernowPrint, MetaliK, Gold, metalizowany, 1-str. lam., supergładki, Paper/PET/Paper, 330g, 320mm x 
450mm, SRA3, karton 50 ark

Stafix, Offset, błysk, elektrostatyczny, polipropylen, biały, 36g/m2, 50mikron,480mm x 650mm, pal. 
2000 ark.,

Stafix, Grip, matowy, biały elektrostatyczny, polipropylen, 165g, 230 mikron 1370mm x 30m, karton 1 
rolka 

Stafix, Grip, błysk, przezroczysty elektrostatyczny, poliester, 210g, 175 mikron 1370mm x 30m, 
karton 1 rolka 

Stafix, Grip, mat, adhezyjna, bezklejowa, poliester, transparentna, 215g, 180mikron 320mm x 
450mm, SRA3, ryza 100 ark. 

PCL3, folia adhezyjna bezklejowa Avery, przezroczysty, błyszczący, GCCPET poliester, przezroczysty, 
145mikron 320mm x 450mm, SRA3, repozycjonowany bez nacięć, ryza 100 ark.

PCL3, folia adhezyjna bezklejowa Avery,, błysk, GWCPET poliester, biały, 145mikron 320mm x 
450mm, SRA3, repozycjonowany bez nacięć, ryza 100 ark.

Colourvoid, Security Label, 27 etykiet L6114, Biały UV pre-polymer, hot melt, bez nacięć 37g, 
297mmx210mm, zaokr. rogi, ryza 100 ark.

Colourvoid, Security Label, 27 etykiet L6114, niebieski UV pre-polymer, hot melt, bez nacięć, 25g, 
297mmx210mm, zaokr. rogi, A4, ryza 100 ark.

Uniwersalna, przezroczysta folia poliestrowa do druku cyfrowego atramentowego, dedykowana do profesjonalnych prezentacji. Wydruki charakteryzuje szybkie wysychanie i odporność 
na ścieranie oraz wierne odwzorowanie kolorów. Odporna na rozerwanie, zachowuje stabilność wymiarową, zadruk po lekko szorstkiej stronie, 100 mic, formaty A4, na zamówienie A3. 

Chronić przed wilgocią i pozostawianiem odcisków palców, otwarte opakowanie przechwywać w temp. 15-25°C i wilgotności względnej 30-60%, w zamkniętych opakowaniach folii nie 
przechowywać dłużej niż rok. Zastosowanie: przezrocza do rzutników, prezentacje, wykresy do podświetleń, okładki i przekładki materiałów konferencyjnych, etc.Techniki zadruku: - 

druk cyfrowy atramentowy (ink-jet).

Folex, X10.0, transparentny, poliester,transparentny, 100mikron,210mm x 297mm, A4, karton 100 
ark.

Folex, X10.0, transparentny, poliester,transparentny, 100mikron,297mm x 420mm, A3, karton 100 
ark.

Folex Folaproof Laser Film F, folia bezklejowa, transparentna mat 2str., 90mic, 120g/m2, A4/100ryza

Folex Folaproof Laser Film F, folia bezklejowa transparentna mat 2str., 115mic, 155g/m2, 
A4/100ryza

Folex, BG67, transparentny, poliester,transparentny, błysk,145g/m2, 0.100mm,210mm x 297mm, 
A4, ryza 50 ark.

Uniwersalna, przezroczysta folia poliestrowa do druku cyfrowego atramentowego, dedykowana do profesjonalnych prezentacji. Wydruki charakteryzuje szybkie wysychanie i odporność 
na ścieranie oraz wierne odwzorowanie kolorów. Odporna na rozerwanie, zachowuje stabilność wymiarową, zadruk po lekko szorstkiej stronie, 100 mic, formaty A4, na zamówienie A3. 

Chronić przed wilgocią i pozostawianiem odcisków palców, otwarte opakowanie przechwywać w temp. 15-25°C i wilgotności względnej 30-60%, w zamkniętych opakowaniach folii nie 
przechowywać dłużej niż rok. Zastosowanie: przezrocza do rzutników, prezentacje, wykresy do podświetleń, okładki i przekładki materiałów konferencyjnych, etc.Techniki zadruku: - 

druk cyfrowy atramentowy (ink-jet).



o Ceny netto.
o Opłata za zamówienie poniżej 500zł : 50 zł, poniżej 1000zł : 35zł.
o Do zamówienia doliczana będzie opłata dystrybucyjna  w wysokości 1% jego wartości.
o Ceny mogą ulec zmianie. Prosimy o ich potwierdzenie przed zamówieniem.

Strona 50

Digital - specjalistyczne (88)FOLIE BEZKLEJOWE REGULARNE OPASKI EVENTOWEUniwersalna, przezroczysta folia poliestrowa do druku cyfrowego atramentowego, dedykowana do profesjonalnych prezentacji. Wydruki charakteryzuje szybkie wysychanie i odporność na ścieranie oraz wierne odwzorowanie kolorów. Odporna na rozerwanie, zachowuje stabilność wymiarową, zadruk po lekko szorstkiej stronie, 100 mic, formaty A4, na zamówienie A3. Chronić przed wilgocią i pozostawianiem odcisków palców, otwarte opakowanie przechwywać w temp. 15-25°C i wilgotności względnej 30-60%, w zamkniętych opakowaniach folii nie przechowywać dłużej niż rok. Zastosowanie: przezrocza do rzutników, prezentacje, wykresy do podświetleń, okładki i przekładki materiałów konferencyjnych, etc.Techniki zadruku: - druk cyfrowy atramentowy (ink-jet).531402 1 KRT 119,52 EUR 518,72 PLN

Digital - specjalistyczne (88)FOLIE BEZKLEJOWE REGULARNE OPASKI EVENTOWEUniwersalna, przezroczysta folia poliestrowa do druku cyfrowego atramentowego, dedykowana do profesjonalnych prezentacji. Wydruki charakteryzuje szybkie wysychanie i odporność na ścieranie oraz wierne odwzorowanie kolorów. Odporna na rozerwanie, zachowuje stabilność wymiarową, zadruk po lekko szorstkiej stronie, 100 mic, formaty A4, na zamówienie A3. Chronić przed wilgocią i pozostawianiem odcisków palców, otwarte opakowanie przechwywać w temp. 15-25°C i wilgotności względnej 30-60%, w zamkniętych opakowaniach folii nie przechowywać dłużej niż rok. Zastosowanie: przezrocza do rzutników, prezentacje, wykresy do podświetleń, okładki i przekładki materiałów konferencyjnych, etc.Techniki zadruku: - druk cyfrowy atramentowy (ink-jet).531403 1 KRT 124,02 EUR 538,25 PLN

Digital - specjalistyczne (88)FOLIE BEZKLEJOWE REGULARNE FOLIA REGULARNA KOLOROWA

Digital - specjalistyczne (88)FOLIE BEZKLEJOWE REGULARNE FOLIA REGULARNA KOLOROWA

Digital - specjalistyczne (88)FOLIE BEZKLEJOWE REGULARNE FOLIA REGULARNA KOLOROWAUniwersalna, przezroczysta folia poliestrowa do druku cyfrowego atramentowego, dedykowana do profesjonalnych prezentacji. Wydruki charakteryzuje szybkie wysychanie i odporność na ścieranie oraz wierne odwzorowanie kolorów. Odporna na rozerwanie, zachowuje stabilność wymiarową, zadruk po lekko szorstkiej stronie, 100 mic, formaty A4, na zamówienie A3. Chronić przed wilgocią i pozostawianiem odcisków palców, otwarte opakowanie przechwywać w temp. 15-25°C i wilgotności względnej 30-60%, w zamkniętych opakowaniach folii nie przechowywać dłużej niż rok. Zastosowanie: przezrocza do rzutników, prezentacje, wykresy do podświetleń, okładki i przekładki materiałów konferencyjnych, etc.Techniki zadruku: - druk cyfrowy atramentowy (ink-jet).531408 1 KRT 73,15 EUR 317,48 PLN

Digital - specjalistyczne (88)FOLIE BEZKLEJOWE REGULARNE FOLIA REGULARNA KOLOROWAUniwersalna, przezroczysta folia poliestrowa do druku cyfrowego atramentowego, dedykowana do profesjonalnych prezentacji. Wydruki charakteryzuje szybkie wysychanie i odporność na ścieranie oraz wierne odwzorowanie kolorów. Odporna na rozerwanie, zachowuje stabilność wymiarową, zadruk po lekko szorstkiej stronie, 100 mic, formaty A4, na zamówienie A3. Chronić przed wilgocią i pozostawianiem odcisków palców, otwarte opakowanie przechwywać w temp. 15-25°C i wilgotności względnej 30-60%, w zamkniętych opakowaniach folii nie przechowywać dłużej niż rok. Zastosowanie: przezrocza do rzutników, prezentacje, wykresy do podświetleń, okładki i przekładki materiałów konferencyjnych, etc.Techniki zadruku: - druk cyfrowy atramentowy (ink-jet).531411 1 KRT 73,15 EUR 317,48 PLN

Digital - specjalistyczne (88)FOLIE BEZKLEJOWE REGULARNE FOLIA REGULARNA KOLOROWAUniwersalna, przezroczysta folia poliestrowa do druku cyfrowego atramentowego, dedykowana do profesjonalnych prezentacji. Wydruki charakteryzuje szybkie wysychanie i odporność na ścieranie oraz wierne odwzorowanie kolorów. Odporna na rozerwanie, zachowuje stabilność wymiarową, zadruk po lekko szorstkiej stronie, 100 mic, formaty A4, na zamówienie A3. Chronić przed wilgocią i pozostawianiem odcisków palców, otwarte opakowanie przechwywać w temp. 15-25°C i wilgotności względnej 30-60%, w zamkniętych opakowaniach folii nie przechowywać dłużej niż rok. Zastosowanie: przezrocza do rzutników, prezentacje, wykresy do podświetleń, okładki i przekładki materiałów konferencyjnych, etc.Techniki zadruku: - druk cyfrowy atramentowy (ink-jet).531413 1 KRT 73,15 EUR 317,48 PLN

Digital - specjalistyczne (88)FOLIE BEZKLEJOWE REGULARNE FOLIA REGULARNA KOLOROWAUniwersalna, przezroczysta folia poliestrowa do druku cyfrowego atramentowego, dedykowana do profesjonalnych prezentacji. Wydruki charakteryzuje szybkie wysychanie i odporność na ścieranie oraz wierne odwzorowanie kolorów. Odporna na rozerwanie, zachowuje stabilność wymiarową, zadruk po lekko szorstkiej stronie, 100 mic, formaty A4, na zamówienie A3. Chronić przed wilgocią i pozostawianiem odcisków palców, otwarte opakowanie przechwywać w temp. 15-25°C i wilgotności względnej 30-60%, w zamkniętych opakowaniach folii nie przechowywać dłużej niż rok. Zastosowanie: przezrocza do rzutników, prezentacje, wykresy do podświetleń, okładki i przekładki materiałów konferencyjnych, etc.Techniki zadruku: - druk cyfrowy atramentowy (ink-jet).531415 1 KRT 68,38 EUR 296,78 PLN

Digital - specjalistyczne (88)FOLIE BEZKLEJOWE REGULARNE FOLIA REGULARNA KOLOROWAUniwersalna, przezroczysta folia poliestrowa do druku cyfrowego atramentowego, dedykowana do profesjonalnych prezentacji. Wydruki charakteryzuje szybkie wysychanie i odporność na ścieranie oraz wierne odwzorowanie kolorów. Odporna na rozerwanie, zachowuje stabilność wymiarową, zadruk po lekko szorstkiej stronie, 100 mic, formaty A4, na zamówienie A3. Chronić przed wilgocią i pozostawianiem odcisków palców, otwarte opakowanie przechwywać w temp. 15-25°C i wilgotności względnej 30-60%, w zamkniętych opakowaniach folii nie przechowywać dłużej niż rok. Zastosowanie: przezrocza do rzutników, prezentacje, wykresy do podświetleń, okładki i przekładki materiałów konferencyjnych, etc.Techniki zadruku: - druk cyfrowy atramentowy (ink-jet).531417 1 KRT 68,38 EUR 296,78 PLN

Digital - specjalistyczne (88)FOLIE BEZKLEJOWE REGULARNE FOLIA REGULARNA GLOSS/ BŁYSK

Digital - specjalistyczne (88)FOLIE BEZKLEJOWE REGULARNE FOLIA REGULARNA GLOSS/ BŁYSK

Digital - specjalistyczne (88)FOLIE BEZKLEJOWE REGULARNE FOLIA REGULARNA GLOSS/ BŁYSKUniwersalna, przezroczysta folia poliestrowa do druku cyfrowego atramentowego, dedykowana do profesjonalnych prezentacji. Wydruki charakteryzuje szybkie wysychanie i odporność na ścieranie oraz wierne odwzorowanie kolorów. Odporna na rozerwanie, zachowuje stabilność wymiarową, zadruk po lekko szorstkiej stronie, 100 mic, formaty A4, na zamówienie A3. Chronić przed wilgocią i pozostawianiem odcisków palców, otwarte opakowanie przechwywać w temp. 15-25°C i wilgotności względnej 30-60%, w zamkniętych opakowaniach folii nie przechowywać dłużej niż rok. Zastosowanie: przezrocza do rzutników, prezentacje, wykresy do podświetleń, okładki i przekładki materiałów konferencyjnych, etc.Techniki zadruku: - druk cyfrowy atramentowy (ink-jet).531418 1 KRT 108,41 EUR 470,52 PLN

Digital - specjalistyczne (88)FOLIE BEZKLEJOWE REGULARNE FOLIE POLIPROPYLENOWE

Digital - specjalistyczne (88)FOLIE BEZKLEJOWE REGULARNE FOLIE POLIPROPYLENOWE

Digital - specjalistyczne (88)FOLIE BEZKLEJOWE REGULARNE FOLIE POLIPROPYLENOWEUniwersalna, przezroczysta folia poliestrowa do druku cyfrowego atramentowego, dedykowana do profesjonalnych prezentacji. Wydruki charakteryzuje szybkie wysychanie i odporność na ścieranie oraz wierne odwzorowanie kolorów. Odporna na rozerwanie, zachowuje stabilność wymiarową, zadruk po lekko szorstkiej stronie, 100 mic, formaty A4, na zamówienie A3. Chronić przed wilgocią i pozostawianiem odcisków palców, otwarte opakowanie przechwywać w temp. 15-25°C i wilgotności względnej 30-60%, w zamkniętych opakowaniach folii nie przechowywać dłużej niż rok. Zastosowanie: przezrocza do rzutników, prezentacje, wykresy do podświetleń, okładki i przekładki materiałów konferencyjnych, etc.Techniki zadruku: - druk cyfrowy atramentowy (ink-jet).531419 1 KRT 55,84 EUR 242,33 PLN

Digital - specjalistyczne (88)FOLIE BEZKLEJOWE REGULARNE FOLIE POLIPROPYLENOWEUniwersalna, przezroczysta folia poliestrowa do druku cyfrowego atramentowego, dedykowana do profesjonalnych prezentacji. Wydruki charakteryzuje szybkie wysychanie i odporność na ścieranie oraz wierne odwzorowanie kolorów. Odporna na rozerwanie, zachowuje stabilność wymiarową, zadruk po lekko szorstkiej stronie, 100 mic, formaty A4, na zamówienie A3. Chronić przed wilgocią i pozostawianiem odcisków palców, otwarte opakowanie przechwywać w temp. 15-25°C i wilgotności względnej 30-60%, w zamkniętych opakowaniach folii nie przechowywać dłużej niż rok. Zastosowanie: przezrocza do rzutników, prezentacje, wykresy do podświetleń, okładki i przekładki materiałów konferencyjnych, etc.Techniki zadruku: - druk cyfrowy atramentowy (ink-jet).531420 1 KRT 70,29 EUR 305,06 PLN

Digital - specjalistyczne (88)FOLIE BEZKLEJOWE REGULARNE FOLIE POLIPROPYLENOWEUniwersalna, przezroczysta folia poliestrowa do druku cyfrowego atramentowego, dedykowana do profesjonalnych prezentacji. Wydruki charakteryzuje szybkie wysychanie i odporność na ścieranie oraz wierne odwzorowanie kolorów. Odporna na rozerwanie, zachowuje stabilność wymiarową, zadruk po lekko szorstkiej stronie, 100 mic, formaty A4, na zamówienie A3. Chronić przed wilgocią i pozostawianiem odcisków palców, otwarte opakowanie przechwywać w temp. 15-25°C i wilgotności względnej 30-60%, w zamkniętych opakowaniach folii nie przechowywać dłużej niż rok. Zastosowanie: przezrocza do rzutników, prezentacje, wykresy do podświetleń, okładki i przekładki materiałów konferencyjnych, etc.Techniki zadruku: - druk cyfrowy atramentowy (ink-jet).531421 1 KRT 90,27 EUR 391,77 PLN

Digital - specjalistyczne (88)FOLIE BEZKLEJOWE REGULARNE KARTY WIZYTÓWKOWE / IDENTYFIKATORY

Digital - specjalistyczne (88)FOLIE BEZKLEJOWE REGULARNE KARTY WIZYTÓWKOWE / IDENTYFIKATORY

Digital - specjalistyczne (88)FOLIE BEZKLEJOWE REGULARNE KARTY WIZYTÓWKOWE / IDENTYFIKATORYUniwersalna, przezroczysta folia poliestrowa do druku cyfrowego atramentowego, dedykowana do profesjonalnych prezentacji. Wydruki charakteryzuje szybkie wysychanie i odporność na ścieranie oraz wierne odwzorowanie kolorów. Odporna na rozerwanie, zachowuje stabilność wymiarową, zadruk po lekko szorstkiej stronie, 100 mic, formaty A4, na zamówienie A3. Chronić przed wilgocią i pozostawianiem odcisków palców, otwarte opakowanie przechwywać w temp. 15-25°C i wilgotności względnej 30-60%, w zamkniętych opakowaniach folii nie przechowywać dłużej niż rok. Zastosowanie: przezrocza do rzutników, prezentacje, wykresy do podświetleń, okładki i przekładki materiałów konferencyjnych, etc.Techniki zadruku: - druk cyfrowy atramentowy (ink-jet).#N/D 1 PK 28,35 EUR 123,06 PLN

Digital - specjalistyczne (88)FOLIE BEZKLEJOWE REGULARNE KARTY WIZYTÓWKOWE / IDENTYFIKATORYUniwersalna, przezroczysta folia poliestrowa do druku cyfrowego atramentowego, dedykowana do profesjonalnych prezentacji. Wydruki charakteryzuje szybkie wysychanie i odporność na ścieranie oraz wierne odwzorowanie kolorów. Odporna na rozerwanie, zachowuje stabilność wymiarową, zadruk po lekko szorstkiej stronie, 100 mic, formaty A4, na zamówienie A3. Chronić przed wilgocią i pozostawianiem odcisków palców, otwarte opakowanie przechwywać w temp. 15-25°C i wilgotności względnej 30-60%, w zamkniętych opakowaniach folii nie przechowywać dłużej niż rok. Zastosowanie: przezrocza do rzutników, prezentacje, wykresy do podświetleń, okładki i przekładki materiałów konferencyjnych, etc.Techniki zadruku: - druk cyfrowy atramentowy (ink-jet).#N/D 1 PK 28,35 EUR 123,06 PLN

Digital - specjalistyczne (88)FOLIE BEZKLEJOWE REGULARNE KARTY WIZYTÓWKOWE / IDENTYFIKATORYUniwersalna, przezroczysta folia poliestrowa do druku cyfrowego atramentowego, dedykowana do profesjonalnych prezentacji. Wydruki charakteryzuje szybkie wysychanie i odporność na ścieranie oraz wierne odwzorowanie kolorów. Odporna na rozerwanie, zachowuje stabilność wymiarową, zadruk po lekko szorstkiej stronie, 100 mic, formaty A4, na zamówienie A3. Chronić przed wilgocią i pozostawianiem odcisków palców, otwarte opakowanie przechwywać w temp. 15-25°C i wilgotności względnej 30-60%, w zamkniętych opakowaniach folii nie przechowywać dłużej niż rok. Zastosowanie: przezrocza do rzutników, prezentacje, wykresy do podświetleń, okładki i przekładki materiałów konferencyjnych, etc.Techniki zadruku: - druk cyfrowy atramentowy (ink-jet).#N/D 1 PK 148,34 EUR 643,80 PLN

Digital - specjalistyczne (88)FOLIE BEZKLEJOWE REGULARNE KARTY WIZYTÓWKOWE / IDENTYFIKATORYUniwersalna, przezroczysta folia poliestrowa do druku cyfrowego atramentowego, dedykowana do profesjonalnych prezentacji. Wydruki charakteryzuje szybkie wysychanie i odporność na ścieranie oraz wierne odwzorowanie kolorów. Odporna na rozerwanie, zachowuje stabilność wymiarową, zadruk po lekko szorstkiej stronie, 100 mic, formaty A4, na zamówienie A3. Chronić przed wilgocią i pozostawianiem odcisków palców, otwarte opakowanie przechwywać w temp. 15-25°C i wilgotności względnej 30-60%, w zamkniętych opakowaniach folii nie przechowywać dłużej niż rok. Zastosowanie: przezrocza do rzutników, prezentacje, wykresy do podświetleń, okładki i przekładki materiałów konferencyjnych, etc.Techniki zadruku: - druk cyfrowy atramentowy (ink-jet).#N/D 1 PK 148,34 EUR 643,80 PLN

Digital - specjalistyczne (88)FOLIE BEZKLEJOWE REGULARNE KARTY WIZYTÓWKOWE / IDENTYFIKATORYUniwersalna, przezroczysta folia poliestrowa do druku cyfrowego atramentowego, dedykowana do profesjonalnych prezentacji. Wydruki charakteryzuje szybkie wysychanie i odporność na ścieranie oraz wierne odwzorowanie kolorów. Odporna na rozerwanie, zachowuje stabilność wymiarową, zadruk po lekko szorstkiej stronie, 100 mic, formaty A4, na zamówienie A3. Chronić przed wilgocią i pozostawianiem odcisków palców, otwarte opakowanie przechwywać w temp. 15-25°C i wilgotności względnej 30-60%, w zamkniętych opakowaniach folii nie przechowywać dłużej niż rok. Zastosowanie: przezrocza do rzutników, prezentacje, wykresy do podświetleń, okładki i przekładki materiałów konferencyjnych, etc.Techniki zadruku: - druk cyfrowy atramentowy (ink-jet).#N/D 1 PK 121,76 EUR 528,43 PLN

Digital - specjalistyczne (88)FOLIE BEZKLEJOWE REGULARNE FOLIE BEZKLEJOWE REGULARNE -  folia poliestrowa przeźroczysta i biała, kolorowy druk laserowy

Digital - specjalistyczne (88)FOLIE BEZKLEJOWE REGULARNE FOLIE BEZKLEJOWE REGULARNE -  folia poliestrowa przeźroczysta i biała, kolorowy druk laserowyUniwersalna, przezroczysta folia poliestrowa do druku cyfrowego atramentowego, dedykowana do profesjonalnych prezentacji. Wydruki charakteryzuje szybkie wysychanie i odporność na ścieranie oraz wierne odwzorowanie kolorów. Odporna na rozerwanie, zachowuje stabilność wymiarową, zadruk po lekko szorstkiej stronie, 100 mic, formaty A4, na zamówienie A3. Chronić przed wilgocią i pozostawianiem odcisków palców, otwarte opakowanie przechwywać w temp. 15-25°C i wilgotności względnej 30-60%, w zamkniętych opakowaniach folii nie przechowywać dłużej niż rok. Zastosowanie: przezrocza do rzutników, prezentacje, wykresy do podświetleń, okładki i przekładki materiałów konferencyjnych, etc.Techniki zadruku: - druk cyfrowy atramentowy (ink-jet).389549 1 PK 159,69 EUR 693,06 PLN

Digital - specjalistyczne (88)FOLIE BEZKLEJOWE REGULARNE FOLIE BEZKLEJOWE REGULARNE -  folia poliestrowa przeźroczysta i biała, kolorowy druk laserowyUniwersalna, przezroczysta folia poliestrowa do druku cyfrowego atramentowego, dedykowana do profesjonalnych prezentacji. Wydruki charakteryzuje szybkie wysychanie i odporność na ścieranie oraz wierne odwzorowanie kolorów. Odporna na rozerwanie, zachowuje stabilność wymiarową, zadruk po lekko szorstkiej stronie, 100 mic, formaty A4, na zamówienie A3. Chronić przed wilgocią i pozostawianiem odcisków palców, otwarte opakowanie przechwywać w temp. 15-25°C i wilgotności względnej 30-60%, w zamkniętych opakowaniach folii nie przechowywać dłużej niż rok. Zastosowanie: przezrocza do rzutników, prezentacje, wykresy do podświetleń, okładki i przekładki materiałów konferencyjnych, etc.Techniki zadruku: - druk cyfrowy atramentowy (ink-jet).389553 1 PK 142,40 EUR 618,03 PLN

Digital - specjalistyczne (88)FOLIE BEZKLEJOWE REGULARNE FOLIE BEZKLEJOWE REGULARNE -  folia poliestrowa przeźroczysta i biała, kolorowy druk laserowyUniwersalna, przezroczysta folia poliestrowa do druku cyfrowego atramentowego, dedykowana do profesjonalnych prezentacji. Wydruki charakteryzuje szybkie wysychanie i odporność na ścieranie oraz wierne odwzorowanie kolorów. Odporna na rozerwanie, zachowuje stabilność wymiarową, zadruk po lekko szorstkiej stronie, 100 mic, formaty A4, na zamówienie A3. Chronić przed wilgocią i pozostawianiem odcisków palców, otwarte opakowanie przechwywać w temp. 15-25°C i wilgotności względnej 30-60%, w zamkniętych opakowaniach folii nie przechowywać dłużej niż rok. Zastosowanie: przezrocza do rzutników, prezentacje, wykresy do podświetleń, okładki i przekładki materiałów konferencyjnych, etc.Techniki zadruku: - druk cyfrowy atramentowy (ink-jet).429539 1 PK 15,40 EUR 66,85 PLN

Digital - specjalistyczne (88)FOLIE BEZKLEJOWE REGULARNE FOLIE BEZKLEJOWE REGULARNE -  folia poliestrowa przeźroczysta i biała, kolorowy druk laserowyUniwersalna, przezroczysta folia poliestrowa do druku cyfrowego atramentowego, dedykowana do profesjonalnych prezentacji. Wydruki charakteryzuje szybkie wysychanie i odporność na ścieranie oraz wierne odwzorowanie kolorów. Odporna na rozerwanie, zachowuje stabilność wymiarową, zadruk po lekko szorstkiej stronie, 100 mic, formaty A4, na zamówienie A3. Chronić przed wilgocią i pozostawianiem odcisków palców, otwarte opakowanie przechwywać w temp. 15-25°C i wilgotności względnej 30-60%, w zamkniętych opakowaniach folii nie przechowywać dłużej niż rok. Zastosowanie: przezrocza do rzutników, prezentacje, wykresy do podświetleń, okładki i przekładki materiałów konferencyjnych, etc.Techniki zadruku: - druk cyfrowy atramentowy (ink-jet).429540 1 PK 11,92 EUR 51,72 PLN

Digital - specjalistyczne (88)FOLIE BEZKLEJOWE REGULARNE PAPIER SYNTETYCZNY - DRY TONER

Digital - specjalistyczne (88)FOLIE BEZKLEJOWE REGULARNE PAPIER SYNTETYCZNY - DRY TONERUniwersalna, przezroczysta folia poliestrowa do druku cyfrowego atramentowego, dedykowana do profesjonalnych prezentacji. Wydruki charakteryzuje szybkie wysychanie i odporność na ścieranie oraz wierne odwzorowanie kolorów. Odporna na rozerwanie, zachowuje stabilność wymiarową, zadruk po lekko szorstkiej stronie, 100 mic, formaty A4, na zamówienie A3. Chronić przed wilgocią i pozostawianiem odcisków palców, otwarte opakowanie przechwywać w temp. 15-25°C i wilgotności względnej 30-60%, w zamkniętych opakowaniach folii nie przechowywać dłużej niż rok. Zastosowanie: przezrocza do rzutników, prezentacje, wykresy do podświetleń, okładki i przekładki materiałów konferencyjnych, etc.Techniki zadruku: - druk cyfrowy atramentowy (ink-jet).521872 1 PK 246,96 PLN 246,96 PLN

Digital - specjalistyczne (88)FOLIE BEZKLEJOWE REGULARNE PAPIER SYNTETYCZNY - DRY TONERUniwersalna, przezroczysta folia poliestrowa do druku cyfrowego atramentowego, dedykowana do profesjonalnych prezentacji. Wydruki charakteryzuje szybkie wysychanie i odporność na ścieranie oraz wierne odwzorowanie kolorów. Odporna na rozerwanie, zachowuje stabilność wymiarową, zadruk po lekko szorstkiej stronie, 100 mic, formaty A4, na zamówienie A3. Chronić przed wilgocią i pozostawianiem odcisków palców, otwarte opakowanie przechwywać w temp. 15-25°C i wilgotności względnej 30-60%, w zamkniętych opakowaniach folii nie przechowywać dłużej niż rok. Zastosowanie: przezrocza do rzutników, prezentacje, wykresy do podświetleń, okładki i przekładki materiałów konferencyjnych, etc.Techniki zadruku: - druk cyfrowy atramentowy (ink-jet).521873 1 PK 155,65 PLN 155,65 PLN

Digital - specjalistyczne (88)FOLIE SAMOPRZYLEPNE 

Digital - specjalistyczne (88)FOLIE SAMOPRZYLEPNE 
Digital - specjalistyczne (88)FOLIE SAMOPRZYLEPNE FOLIE SAMOPRZYLEPNE -  folia poliestrowa przeźroczysta i biała, druk kolorowy InkJet 

Digital - specjalistyczne (88)FOLIE SAMOPRZYLEPNE FOLIE SAMOPRZYLEPNE -  folia poliestrowa przeźroczysta i biała, druk kolorowy InkJet 429537 1 PK 149,67 PLN 149,67 PLN

Digital - specjalistyczne (88)FOLIE SAMOPRZYLEPNE FOLIE SAMOPRZYLEPNE - FOLEX CLP ADHESIVE

Digital - specjalistyczne (88)FOLIE SAMOPRZYLEPNE FOLIE SAMOPRZYLEPNE - FOLEX CLP ADHESIVE429663 1 PK 123,06 PLN 123,06 PLN

Digital - specjalistyczne (88)FOLIE SAMOPRZYLEPNE FOLIE SAMOPRZYLEPNE - FOLEX CLP ADHESIVE429664 1 PK 123,06 PLN 123,06 PLN

Digital - specjalistyczne (88)FOLIE SAMOPRZYLEPNE FOLIE SAMOPRZYLEPNE - FOLEX CLP ADHESIVE389550 1 PK 643,80 PLN 643,80 PLN

Digital - specjalistyczne (88)FOLIE SAMOPRZYLEPNE FOLIE SAMOPRZYLEPNE - FOLEX CLP ADHESIVE389551 1 PK 643,80 PLN 643,80 PLN

Hydroprint, Tear-resistant, Opaski, mat, supergładki, poliester, biały, 160g, 210mm x 297mm, A4, 
karton 100 ark.
Hydroprint, Tear-resistant, Opaski, mat, supergładki, poliester, żółty, 160g, 210mm x 297mm, A4, 
karton 100 ark.

Uniwersalna, przezroczysta folia poliestrowa do druku cyfrowego atramentowego, dedykowana do profesjonalnych prezentacji. Wydruki charakteryzuje szybkie wysychanie i odporność 
na ścieranie oraz wierne odwzorowanie kolorów. Odporna na rozerwanie, zachowuje stabilność wymiarową, zadruk po lekko szorstkiej stronie, 100 mic, formaty A4, na zamówienie A3. 

Chronić przed wilgocią i pozostawianiem odcisków palców, otwarte opakowanie przechwywać w temp. 15-25°C i wilgotności względnej 30-60%, w zamkniętych opakowaniach folii nie 
przechowywać dłużej niż rok. Zastosowanie: przezrocza do rzutników, prezentacje, wykresy do podświetleń, okładki i przekładki materiałów konferencyjnych, etc.Techniki zadruku: - 

druk cyfrowy atramentowy (ink-jet).

Hydroprint, Tear-resistant, Pastelowy, mat, supergładki, poliester, żółty,170g, 320mm x 450mm, 
SRA3, karton 100 ark
Hydroprint, Tear-resistant, Intensywny, mat, supergładki, poliester, czarny,170g, 123mikron, 320mm 
x 450mm, SRA3, karton 100 ark.
Hydroprint, Tear-resistant, Intensywny, mat, supergładki, poliester, czerwony,170g, 123mikron, 
320mm x 450mm, SRA3, karton 100 ark.
Hydroprint, Tear-resistant, Pastelowy, mat, supergładki, poliester, żółty,170g, 130mikron, 320mm x 
450mm, SRA3, karton 100 ark.
Hydroprint, Tear-resistant, Pastelowy, mat, supergładki, poliester, lila,170g, 130mikron, 320mm x 
450mm, SRA3, karton 100 ark.

Uniwersalna, przezroczysta folia poliestrowa do druku cyfrowego atramentowego, dedykowana do profesjonalnych prezentacji. Wydruki charakteryzuje szybkie wysychanie i odporność 
na ścieranie oraz wierne odwzorowanie kolorów. Odporna na rozerwanie, zachowuje stabilność wymiarową, zadruk po lekko szorstkiej stronie, 100 mic, formaty A4, na zamówienie A3. 

Chronić przed wilgocią i pozostawianiem odcisków palców, otwarte opakowanie przechwywać w temp. 15-25°C i wilgotności względnej 30-60%, w zamkniętych opakowaniach folii nie 
przechowywać dłużej niż rok. Zastosowanie: przezrocza do rzutników, prezentacje, wykresy do podświetleń, okładki i przekładki materiałów konferencyjnych, etc.Techniki zadruku: - 

druk cyfrowy atramentowy (ink-jet).

Hydroprint, Tear-resistant, Folia syntetyczna, 1-stron.mat/1-stron.błysk, supergładki, poliester, biały, 
255g, 320mm x 450mm, SRA3, karton 100 ark

Uniwersalna, przezroczysta folia poliestrowa do druku cyfrowego atramentowego, dedykowana do profesjonalnych prezentacji. Wydruki charakteryzuje szybkie wysychanie i odporność 
na ścieranie oraz wierne odwzorowanie kolorów. Odporna na rozerwanie, zachowuje stabilność wymiarową, zadruk po lekko szorstkiej stronie, 100 mic, formaty A4, na zamówienie A3. 

Chronić przed wilgocią i pozostawianiem odcisków palców, otwarte opakowanie przechwywać w temp. 15-25°C i wilgotności względnej 30-60%, w zamkniętych opakowaniach folii nie 
przechowywać dłużej niż rok. Zastosowanie: przezrocza do rzutników, prezentacje, wykresy do podświetleń, okładki i przekładki materiałów konferencyjnych, etc.Techniki zadruku: - 

druk cyfrowy atramentowy (ink-jet).

Hydroprint, Tear-resistant, Folia syntetyczna, mat, supergładki, polipropylen, biały, 220g, 190mikron, 
320mm x 450mm, SRA3, karton 100 ark.
Hydroprint, Tear-resistant,Folia syntetyczna, mat, supergładki, polipropylen, biały, 285g, 250mikron, 
320mm x 450mm, SRA3, karton 100 ark.
Hydroprint, Tear-resistant,Folia syntetyczna, mat, supergładki, polipropylen, biały, 470g, 400mikron, 
320mm x 450mm, SRA3, karton 100 ark.

Uniwersalna, przezroczysta folia poliestrowa do druku cyfrowego atramentowego, dedykowana do profesjonalnych prezentacji. Wydruki charakteryzuje szybkie wysychanie i odporność 
na ścieranie oraz wierne odwzorowanie kolorów. Odporna na rozerwanie, zachowuje stabilność wymiarową, zadruk po lekko szorstkiej stronie, 100 mic, formaty A4, na zamówienie A3. 

Chronić przed wilgocią i pozostawianiem odcisków palców, otwarte opakowanie przechwywać w temp. 15-25°C i wilgotności względnej 30-60%, w zamkniętych opakowaniach folii nie 
przechowywać dłużej niż rok. Zastosowanie: przezrocza do rzutników, prezentacje, wykresy do podświetleń, okładki i przekładki materiałów konferencyjnych, etc.Techniki zadruku: - 

druk cyfrowy atramentowy (ink-jet).

Folex, BG72 WO, błysk, poliester,biały kryjący, błysk,0.125mm,320mm x 450mm, SRA3, ryza 200 
ark.
Folex, BG72 WO, błysk, poliester,biały kryjący, błysk, 0.250mm,320mm x 450mm, SRA3, ryza 100 
ark.
Folex, BG72 WO, poliester, biały kryjący,błysk, 175g/m2, 0.125mm,210mm x 297mm, A4, ryza 50 
ark.
Folex, BG72, transparentny, poliester,transparentny, błysk, 165g/m2, 0.125mm,210mm x 297mm, 
A4, ryza 50 ark.

Symbio, Sport Water Improved, Paper/PP/Paper, biały, 100g,100mikron, 320mm x 450mm, SRA3, 
ryza 200 ark.,FSC
Symbio, Sport Water Improved, Paper/PP/Paper, biały, 140g,188mikron, 320mm x 450mm, SRA3, 
ryza 100 ark.,FSC

Samoprzylepna, klarownie przroczysta folia poliestrowa, po stronie przeciwnej do druku pokryta niewysychającym klejem osłoniętym
papierem silikonowym. Chrakteryzuje się szybkością wysychania zadruku, możliwe wydruki o wysokiej rodzielczości. Grubość folii

50 mm, total 155 mm, format A4, A3 dostępny na zamówienie.Zastosowanie: naklejki, etykiety, infografika, instrukcje obsługi itp. do ekspozycji wewnątrz pomieszczeń.Techniki zadruku: 
druk cyfrowy atramentowy (ink-jet).

Samoprzylepna, klarownie przroczysta folia poliestrowa, po stronie przeciwnej do druku pokryta niewysychającym klejem osłoniętym
papierem silikonowym. Chrakteryzuje się szybkością wysychania zadruku, możliwe wydruki o wysokiej rodzielczości. Grubość folii

50 mm, total 155 mm, format A4, A3 dostępny na zamówienie.Zastosowanie: naklejki, etykiety, infografika, instrukcje obsługi itp. do ekspozycji wewnątrz pomieszczeń.Techniki zadruku: druk cyfrowy atramentowy (ink-jet).

Folex, Sticky jet CL, transparentny,poliester, transparentny, 180g/m2,0.050mm,210mm x 297mm, 
A4, ryza 50 ark.

Samoprzylepna, klarownie przroczysta folia poliestrowa, po stronie przeciwnej do druku pokryta niewysychającym klejem osłoniętym
papierem silikonowym. Chrakteryzuje się szybkością wysychania zadruku, możliwe wydruki o wysokiej rodzielczości. Grubość folii

50 mm, total 155 mm, format A4, A3 dostępny na zamówienie.Zastosowanie: naklejki, etykiety, infografika, instrukcje obsługi itp. do ekspozycji wewnątrz pomieszczeń.Techniki zadruku: druk cyfrowy atramentowy (ink-jet).

Folex, CLP, ADHESIVE P CL, transparentny,poliester, transparentny, 
błysk,185g/m2,0.050mm,210mm x 297mm, A4, ryza 50 ark.

Samoprzylepna, klarownie przroczysta folia poliestrowa, po stronie przeciwnej do druku pokryta niewysychającym klejem osłoniętym
papierem silikonowym. Chrakteryzuje się szybkością wysychania zadruku, możliwe wydruki o wysokiej rodzielczości. Grubość folii

50 mm, total 155 mm, format A4, A3 dostępny na zamówienie.Zastosowanie: naklejki, etykiety, infografika, instrukcje obsługi itp. do ekspozycji wewnątrz pomieszczeń.Techniki zadruku: druk cyfrowy atramentowy (ink-jet).

Folex, CLP, ADHESIVE P WO, poliester,biały kryjący, błysk,165g/m2, 0.050mm,210mm x 297mm, 
A4, ryza 50 ark.

Samoprzylepna, klarownie przroczysta folia poliestrowa, po stronie przeciwnej do druku pokryta niewysychającym klejem osłoniętym
papierem silikonowym. Chrakteryzuje się szybkością wysychania zadruku, możliwe wydruki o wysokiej rodzielczości. Grubość folii

50 mm, total 155 mm, format A4, A3 dostępny na zamówienie.Zastosowanie: naklejki, etykiety, infografika, instrukcje obsługi itp. do ekspozycji wewnątrz pomieszczeń.Techniki zadruku: druk cyfrowy atramentowy (ink-jet).

Folex, CLP, błysk, samoprzylepny,poliester, transparentny, błysk,0.050mm,320mm x 450mm, SRA3, 
ryza 100 ark.

Samoprzylepna, klarownie przroczysta folia poliestrowa, po stronie przeciwnej do druku pokryta niewysychającym klejem osłoniętym
papierem silikonowym. Chrakteryzuje się szybkością wysychania zadruku, możliwe wydruki o wysokiej rodzielczości. Grubość folii

50 mm, total 155 mm, format A4, A3 dostępny na zamówienie.Zastosowanie: naklejki, etykiety, infografika, instrukcje obsługi itp. do ekspozycji wewnątrz pomieszczeń.Techniki zadruku: druk cyfrowy atramentowy (ink-jet).

Folex, CLP, błysk, samoprzylepny,poliester, biały kryjący, błysk, 0.050mm,320mm x 450mm, SRA3, 
ryza 100 ark.



o Ceny netto.
o Opłata za zamówienie poniżej 500zł : 50 zł, poniżej 1000zł : 35zł.
o Do zamówienia doliczana będzie opłata dystrybucyjna  w wysokości 1% jego wartości.
o Ceny mogą ulec zmianie. Prosimy o ich potwierdzenie przed zamówieniem.

Strona 51

Digital - specjalistyczne (88)FOLIE SAMOPRZYLEPNE FOLIE SAMOPRZYLEPNE - FOLEX CLP ADHESIVE389580 1 PK 528,43 PLN 528,43 PLN

Digital - specjalistyczne (88)FOLIE SAMOPRZYLEPNE FOLIE SAMOPRZYLEPNE - FOLEX CLP ADHESIVE389581 1 PK 528,43 PLN 528,43 PLN

Digital - specjalistyczne (88)FOLIE SAMOPRZYLEPNE FOLIE SAMOPRZYLEPNE - UPM-RAFLATAC

Digital - specjalistyczne (88)FOLIE SAMOPRZYLEPNE FOLIE SAMOPRZYLEPNE - UPM-RAFLATAC427342 1 PK 495,84 PLN 495,84 PLN

Digital - specjalistyczne (88)FOLIE SAMOPRZYLEPNE FOLIE SAMOPRZYLEPNE - UPM-RAFLATAC469952 1 PK 568,93 PLN 568,93 PLN

Digital - specjalistyczne (88)FOLIE SAMOPRZYLEPNE FOLIE SAMOPRZYLEPNE - UPM-RAFLATAC476865 1 PK 624,50 PLN 624,50 PLN

Digital - specjalistyczne (88)FOLIE SAMOPRZYLEPNE FOLIE SAMOPRZYLEPNE - UPM-RAFLATAC427343 1 PK 567,93 PLN 567,93 PLN

Digital - specjalistyczne (88)FOLIE SAMOPRZYLEPNE FOLIE SAMOPRZYLEPNE - UPM-RAFLATAC527251 1 PK 315,55 PLN 315,55 PLN

Digital - specjalistyczne (88)FOLIE SAMOPRZYLEPNE FOLIE SAMOPRZYLEPNE - folia poliestrowa przeźroczysta i biała, kolorowy druk laserowy, ciekłotonerowy do HP INDIGO

Digital - specjalistyczne (88)FOLIE SAMOPRZYLEPNE FOLIE SAMOPRZYLEPNE - folia poliestrowa przeźroczysta i biała, kolorowy druk laserowy, ciekłotonerowy do HP INDIGO389544 1 PK 1262,21 PLN 1262,21 PLN

Digital - specjalistyczne (88)FOLIE SAMOPRZYLEPNE FOLIE SAMOPRZYLEPNE - folia poliestrowa przeźroczysta i biała, kolorowy druk laserowy, ciekłotonerowy do HP INDIGO389545 1 PK 1190,41 PLN 1190,41 PLN

Digital - specjalistyczne (88)PAPIERY SAMOPRZYLEPNE 

Digital - specjalistyczne (88)PAPIERY SAMOPRZYLEPNE 

Digital - specjalistyczne (88)PAPIERY SAMOPRZYLEPNE 
PAPIERY SAMOPRZYLEPNE - biały, z trwałym klejem, papier podkłaowy silikonowany,  kolorowy druk laserowy

Digital - specjalistyczne (88)PAPIERY SAMOPRZYLEPNE PAPIERY SAMOPRZYLEPNE - biały, z trwałym klejem, papier podkłaowy silikonowany,  kolorowy druk laserowy525634 1 PK 176,67 PLN 176,67 PLN

Digital - specjalistyczne (88)PAPIERY SAMOPRZYLEPNE PAPIERY SAMOPRZYLEPNE - biały, z trwałym klejem, papier podkłaowy silikonowany,  kolorowy druk laserowy522108 1 PK 247,90 PLN 247,90 PLN

Digital - specjalistyczne (88)PAPIERY SAMOPRZYLEPNE PAPIERY SAMOPRZYLEPNE - biały, z trwałym klejem, papier podkłaowy silikonowany,  kolorowy druk laserowy522109 1 PK 213,87 PLN 213,87 PLN

Digital - specjalistyczne (88)PAPIERY SAMOPRZYLEPNE PAPIERY SAMOPRZYLEPNE - biały, z trwałym klejem, papier podkłaowy silikonowany,  kolorowy druk laserowy522110 1 PK 209,18 PLN 209,18 PLN

Digital - specjalistyczne (88)PAPIERY SAMOPRZYLEPNE PAPIERY SAMOPRZYLEPNE - biały, z trwałym klejem, papier podkłaowy silikonowany,  kolorowy druk laserowy528588 1 PK 48,20 EUR 209,18 PLN

Digital - specjalistyczne (88)PAPIERY SAMOPRZYLEPNE PAPIERY SAMOPRZYLEPNE - biały, z trwałym klejem, papier podkłaowy silikonowany,  kolorowy druk laserowy526397 1 PK 63,18 EUR 274,19 PLN

Digital - specjalistyczne (88)PAPIERY SAMOPRZYLEPNE PAPIER TRANSFEROWY  - DO PRZENOSZENIA WYDRUKÓW DRUKAREK INKJET NA TKANINY

Digital - specjalistyczne (88)PAPIERY SAMOPRZYLEPNE PAPIER TRANSFEROWY  - DO PRZENOSZENIA WYDRUKÓW DRUKAREK INKJET NA TKANINY

Digital - specjalistyczne (88)PAPIERY SAMOPRZYLEPNE PAPIER TRANSFEROWY  - DO PRZENOSZENIA WYDRUKÓW DRUKAREK INKJET NA TKANINY429542 1 PK 207,23 PLN 207,23 PLN

Digital - specjalistyczne (88)PAPIERY SAMOPRZYLEPNE PAPIER TRANSFEROWY  - DO PRZENOSZENIA WYDRUKÓW DRUKAREK INKJET NA TKANINY429541 1 PK 110,17 PLN 110,17 PLN

Digital - specjalistyczne (88)PAPIERY FOTOGRAFICZNE 
Digital - specjalistyczne (88)PAPIERY FOTOGRAFICZNE PAPIER FOTOGRAFICZNY - biały, błysk, bezdrzewny, do zadruku kolowego, laserowego

Digital - specjalistyczne (88)PAPIERY FOTOGRAFICZNE PAPIER FOTOGRAFICZNY - biały, błysk, bezdrzewny, do zadruku kolowego, laserowego

Digital - specjalistyczne (88)PAPIERY FOTOGRAFICZNE PAPIER FOTOGRAFICZNY - biały, błysk, bezdrzewny, do zadruku kolowego, laserowego429665 Folex, CLP, PHOTO PAPER, błysk, biały,bezdrzewny, 130g/m2,210mm x 297mm, A4, ryza 100 ark. 1 PK 28,33 PLN 28,33 PLN

Digital - specjalistyczne (88)PAPIERY FOTOGRAFICZNE PAPIER FOTOGRAFICZNY - biały, błysk, bezdrzewny, do zadruku kolowego, laserowego429667 Folex, CLP, PHOTO PAPER, błysk, biały,bezdrzewny, 170g/m2,210mm x 297mm, A4, ryza 100 ark. 1 PK 33,35 PLN 33,35 PLN

Digital - specjalistyczne (88)PAPIERY FOTOGRAFICZNE PAPIER FOTOGRAFICZNY - biały, błysk, bezdrzewny, do zadruku kolowego, laserowego429668 Folex, CLP, PHOTO PAPER, błysk, biały,bezdrzewny, 200g/m2,210mm x 297mm, A4, ryza 100 ark. 1 PK 38,81 PLN 38,81 PLN

Digital - specjalistyczne (88)PAPIERY FOTOGRAFICZNE MAGNECOTE - produkt magnetyczny do zadruku laserowego.

Digital - specjalistyczne (88)PAPIERY FOTOGRAFICZNE MAGNECOTE - produkt magnetyczny do zadruku laserowego.480627 1 ARK 4,01 PLN 4,01 PLN

Samoprzylepna, klarownie przroczysta folia poliestrowa, po stronie przeciwnej do druku pokryta niewysychającym klejem osłoniętym
papierem silikonowym. Chrakteryzuje się szybkością wysychania zadruku, możliwe wydruki o wysokiej rodzielczości. Grubość folii

50 mm, total 155 mm, format A4, A3 dostępny na zamówienie.Zastosowanie: naklejki, etykiety, infografika, instrukcje obsługi itp. do ekspozycji wewnątrz pomieszczeń.Techniki zadruku: druk cyfrowy atramentowy (ink-jet).

Folex, CLP Adhesive P WO, błysk samoprzylepny, poliester, biały kryjący 0.050mm, 190g,  297mm x 
420mm, A3, ryza 100 ark.

Samoprzylepna, klarownie przroczysta folia poliestrowa, po stronie przeciwnej do druku pokryta niewysychającym klejem osłoniętym
papierem silikonowym. Chrakteryzuje się szybkością wysychania zadruku, możliwe wydruki o wysokiej rodzielczości. Grubość folii

50 mm, total 155 mm, format A4, A3 dostępny na zamówienie.Zastosowanie: naklejki, etykiety, infografika, instrukcje obsługi itp. do ekspozycji wewnątrz pomieszczeń.Techniki zadruku: druk cyfrowy atramentowy (ink-jet).

Folex, CLP Adhesive P CL, błysk samoprzylepny, poliester, transparentny 0.050mm, 190g, 297mm x 
420mm, A3, ryza 100 ark.

Samoprzylepna, klarownie przroczysta folia poliestrowa, po stronie przeciwnej do druku pokryta niewysychającym klejem osłoniętym
papierem silikonowym. Chrakteryzuje się szybkością wysychania zadruku, możliwe wydruki o wysokiej rodzielczości. Grubość folii

50 mm, total 155 mm, format A4, A3 dostępny na zamówienie.Zastosowanie: naklejki, etykiety, infografika, instrukcje obsługi itp. do ekspozycji wewnątrz pomieszczeń.Techniki zadruku: druk cyfrowy atramentowy (ink-jet).

Raflatac, Polylaser, HS, mat transparentny=szkło mrożone, trwały, bez nacięć,neutralna strona 
spodnia, 56g/m2,320mmx450mm, SRA3, LG, ryza 250 ark.

Samoprzylepna, klarownie przroczysta folia poliestrowa, po stronie przeciwnej do druku pokryta niewysychającym klejem osłoniętym
papierem silikonowym. Chrakteryzuje się szybkością wysychania zadruku, możliwe wydruki o wysokiej rodzielczości. Grubość folii

50 mm, total 155 mm, format A4, A3 dostępny na zamówienie.Zastosowanie: naklejki, etykiety, infografika, instrukcje obsługi itp. do ekspozycji wewnątrz pomieszczeń.Techniki zadruku: druk cyfrowy atramentowy (ink-jet).

Raflatac, Polylaser, HS, gloss bezbarwny, trwały, bez nacięć, 71g/m2 320mmx450mm, SRA3, LG, 
ryza 250 ark.

Samoprzylepna, klarownie przroczysta folia poliestrowa, po stronie przeciwnej do druku pokryta niewysychającym klejem osłoniętym
papierem silikonowym. Chrakteryzuje się szybkością wysychania zadruku, możliwe wydruki o wysokiej rodzielczości. Grubość folii

50 mm, total 155 mm, format A4, A3 dostępny na zamówienie.Zastosowanie: naklejki, etykiety, infografika, instrukcje obsługi itp. do ekspozycji wewnątrz pomieszczeń.Techniki zadruku: druk cyfrowy atramentowy (ink-jet).

Raflatac, Polylaser, HS, gloss, biały trwały, bez nacięć neutralna strona spodnia, 72g/m2 
320mmx450mm, SRA3, LG, ryza 250 ark. 

Samoprzylepna, klarownie przroczysta folia poliestrowa, po stronie przeciwnej do druku pokryta niewysychającym klejem osłoniętym
papierem silikonowym. Chrakteryzuje się szybkością wysychania zadruku, możliwe wydruki o wysokiej rodzielczości. Grubość folii

50 mm, total 155 mm, format A4, A3 dostępny na zamówienie.Zastosowanie: naklejki, etykiety, infografika, instrukcje obsługi itp. do ekspozycji wewnątrz pomieszczeń.Techniki zadruku: druk cyfrowy atramentowy (ink-jet).

Raflatac, Polylaser, HS, mat, biały,trwały, bez nacięć,neutralna strona spodnia, 
75g/m2,320mmx450mm, SRA3, LG, ryza 250 ark.

Samoprzylepna, klarownie przroczysta folia poliestrowa, po stronie przeciwnej do druku pokryta niewysychającym klejem osłoniętym
papierem silikonowym. Chrakteryzuje się szybkością wysychania zadruku, możliwe wydruki o wysokiej rodzielczości. Grubość folii

50 mm, total 155 mm, format A4, A3 dostępny na zamówienie.Zastosowanie: naklejki, etykiety, infografika, instrukcje obsługi itp. do ekspozycji wewnątrz pomieszczeń.Techniki zadruku: druk cyfrowy atramentowy (ink-jet).

Raflatac, PE Laser, HS, mat, white, trwały, z nacięciami, zadruk strony spodniej, 115g, 
320mmx450mm, SRA3, LG, ryza 125 ark.

Samoprzylepna, klarownie przroczysta folia poliestrowa, po stronie przeciwnej do druku pokryta niewysychającym klejem osłoniętym
papierem silikonowym. Chrakteryzuje się szybkością wysychania zadruku, możliwe wydruki o wysokiej rodzielczości. Grubość folii

50 mm, total 155 mm, format A4, A3 dostępny na zamówienie.Zastosowanie: naklejki, etykiety, infografika, instrukcje obsługi itp. do ekspozycji wewnątrz pomieszczeń.Techniki zadruku: druk cyfrowy atramentowy (ink-jet).

Folex, Digiprint, błysk, samoprzylepny,poliester, biały kryjący, 0.075mm,320mm x 450mm, SRA3, 
ryza 200 ark.Samoprzylepna, klarownie przroczysta folia poliestrowa, po stronie przeciwnej do druku pokryta niewysychającym klejem osłoniętym

papierem silikonowym. Chrakteryzuje się szybkością wysychania zadruku, możliwe wydruki o wysokiej rodzielczości. Grubość folii
50 mm, total 155 mm, format A4, A3 dostępny na zamówienie.Zastosowanie: naklejki, etykiety, infografika, instrukcje obsługi itp. do ekspozycji wewnątrz pomieszczeń.Techniki zadruku: druk cyfrowy atramentowy (ink-jet).

Folex, Digiprint, błysk, samoprzylepny,poliester, transparentny, 0.080mm,320mm x 450mm, SRA3, 
ryza 200 ark.

Białe, powlekane i niepowlekane, samoprzylepne papiery dedykowane do kolorowego druku cyfrowego laserowego, klej trwały, powleczenie
mat, semi-mat, gloss, supergloss; papier podkładowy Kraft silikonowany nadaje produktowi wiekszą sztywność i zabezpieczaprzed przegrzaniem podczas utrwalania, nacinany co 31 

mm lub nienacinany, zadrukowany. Format SRA3 (320 x 450 mm), grubośćtotal ca 200 g/m2 (papier wierzchni +/- 85-90 g/m2 plus klej plus papier podkładowy).Zastosowanie: 
wysokojakościowe etykiety do zadruku kolorowego, z drobnymi elementami graficznymi, personalizacja, naklejki naprodukty audio-video, zaproszenia, dekoracje, naklejki 

okolicznościowe. druk w technologii ciekło tonerowej HP Indigo.

mat, semi-mat, gloss, supergloss; papier podkładowy Kraft silikonowany nadaje produktowi wiekszą sztywność i zabezpieczaprzed przegrzaniem podczas utrwalania, nacinany co 31 mm lub nienacinany, zadrukowany. Format SRA3 (320 x 450 mm), grubośćtotal ca 200 g/m2 (papier wierzchni +/- 85-90 g/m2 plus klej plus papier podkładowy).Zastosowanie: wysokojakościowe etykiety do zadruku kolorowego, z drobnymi elementami graficznymi, personalizacja, naklejki naprodukty audio-video, zaproszenia, dekoracje, naklejki okolicznościowe. druk w technologii ciekło tonerowej HP Indigo.
Raflatac, Jetlaser, HS, satyna, biały trwały, z nacięciami zadruk strony spodniej, 70g, 320mmx450mm, 
SRA3, ryza 250 ark.

mat, semi-mat, gloss, supergloss; papier podkładowy Kraft silikonowany nadaje produktowi wiekszą sztywność i zabezpieczaprzed przegrzaniem podczas utrwalania, nacinany co 31 mm lub nienacinany, zadrukowany. Format SRA3 (320 x 450 mm), grubośćtotal ca 200 g/m2 (papier wierzchni +/- 85-90 g/m2 plus klej plus papier podkładowy).Zastosowanie: wysokojakościowe etykiety do zadruku kolorowego, z drobnymi elementami graficznymi, personalizacja, naklejki naprodukty audio-video, zaproszenia, dekoracje, naklejki okolicznościowe. druk w technologii ciekło tonerowej HP Indigo.
Raflatac, Jetlaser, niepowlekany Compatible dry Toner, biały, trwały bez nacięć, zadruk strony spodniej 
70g, 640mmx450mm, SRA2, SG, karton 150 ark.

mat, semi-mat, gloss, supergloss; papier podkładowy Kraft silikonowany nadaje produktowi wiekszą sztywność i zabezpieczaprzed przegrzaniem podczas utrwalania, nacinany co 31 mm lub nienacinany, zadrukowany. Format SRA3 (320 x 450 mm), grubośćtotal ca 200 g/m2 (papier wierzchni +/- 85-90 g/m2 plus klej plus papier podkładowy).Zastosowanie: wysokojakościowe etykiety do zadruku kolorowego, z drobnymi elementami graficznymi, personalizacja, naklejki naprodukty audio-video, zaproszenia, dekoracje, naklejki okolicznościowe. druk w technologii ciekło tonerowej HP Indigo.
Raflatac, Lasergloss, HS, 1-str. powl., błysk, white,trwały, z nacięciami, zadruk strony spodniej, 80g, 
320mmx450mm, ryza 250 ark.

mat, semi-mat, gloss, supergloss; papier podkładowy Kraft silikonowany nadaje produktowi wiekszą sztywność i zabezpieczaprzed przegrzaniem podczas utrwalania, nacinany co 31 mm lub nienacinany, zadrukowany. Format SRA3 (320 x 450 mm), grubośćtotal ca 200 g/m2 (papier wierzchni +/- 85-90 g/m2 plus klej plus papier podkładowy).Zastosowanie: wysokojakościowe etykiety do zadruku kolorowego, z drobnymi elementami graficznymi, personalizacja, naklejki naprodukty audio-video, zaproszenia, dekoracje, naklejki okolicznościowe. druk w technologii ciekło tonerowej HP Indigo.
Raflatac, Lasersilk, HS, 1-str. powl., półbłysk, white,trwały, z nacięciami, zadruk strony spodniej, 85g, 
320mmx450mm, ryza 250 ark.

mat, semi-mat, gloss, supergloss; papier podkładowy Kraft silikonowany nadaje produktowi wiekszą sztywność i zabezpieczaprzed przegrzaniem podczas utrwalania, nacinany co 31 mm lub nienacinany, zadrukowany. Format SRA3 (320 x 450 mm), grubośćtotal ca 200 g/m2 (papier wierzchni +/- 85-90 g/m2 plus klej plus papier podkładowy).Zastosowanie: wysokojakościowe etykiety do zadruku kolorowego, z drobnymi elementami graficznymi, personalizacja, naklejki naprodukty audio-video, zaproszenia, dekoracje, naklejki okolicznościowe. druk w technologii ciekło tonerowej HP Indigo.
Raflatac, Lasersilk, HS 1-str.powl, półbłysk, white trwały, bez nacięć zadruk strony spodniej, 85g, 
320mmx450mm, SRA3, LG, ryza 250 ark.

mat, semi-mat, gloss, supergloss; papier podkładowy Kraft silikonowany nadaje produktowi wiekszą sztywność i zabezpieczaprzed przegrzaniem podczas utrwalania, nacinany co 31 mm lub nienacinany, zadrukowany. Format SRA3 (320 x 450 mm), grubośćtotal ca 200 g/m2 (papier wierzchni +/- 85-90 g/m2 plus klej plus papier podkładowy).Zastosowanie: wysokojakościowe etykiety do zadruku kolorowego, z drobnymi elementami graficznymi, personalizacja, naklejki naprodukty audio-video, zaproszenia, dekoracje, naklejki okolicznościowe. druk w technologii ciekło tonerowej HP Indigo.
Raflatac, Lasergloss, Opaque HS 1-str. powl, błysk, white trwały, z nacięciami zadruk strony spodniej, 
80g, 320mmx450mm, SRA3, LG, ryza 250 ark. 

FOLEX TRANSFER JET BLACK
Papier ze specjalna powłoką umożliwiającą transfer (przenoszenie) wydruków na bawełniane tkaniny czarne, kolorowe i białe. Wydruk należy wykonywać z najwyższą możliwą 

rozdzielczością. Transfer na materiał za pomocą żelazka (metoda domowa) lub za pomocą profesjonalnej prasy termicznej. Produkt charakteryzuje krótki czas wysychania wydruku, po 
wprasowaniu jego powierzchnia pozostaje matowa. Zadruk po stronie białej (lustrzany/lewoczytelny), verso papier nośny z z zadrukowaną siatką kwadratów. Produkt należy chronić 

przed wilgocią i odciskami palców. Dostępny format A4, format A3 na zamówienie. Zastosowanie: wydruki reklamowe i inne do przenoszenia na materiały naturalne czarne i ciemne 
(koszulki, bluzy, czapki, upominki itp.). Techniki zadruku: drukarki atramentowe (ink-jet). FOLEX TRANSFER JET ST Papier do przenoszenia wydruków na tekstylia naturalne białe i jasne, 
pokryty powłoką przyjmującą zaruk atramentowy. Druk należy wykonywać lewoczytelnie (zadruk lustrzany), do przenoszenia na tkaniny za pomocą żelazka (w warunkach domowych) 
lub przemysłowych prasach termicznych. Produkt charakteryzuje krótki czas wysychania wydruku, nadrukowany obraz po wprasowaniu jest matowy, papier nośny może być zdjęty po 
całkowitym wystygnięciu. Strona zadruku biała, verso papier nośny. Produkt należy chronić przed wilgocią i odciskami palców. Grubość 200 mic, 165g/m2, format A4, A3 dostępny na 

zamówienie. Zastosowanie: wydruki reklamowe i inne do przenoszenia na materiały naturalne czarne i ciemne (koszulki, bluzy, czaki, upominki itp.). Techniki zadruku: druk cyfrowy, 
drukarki atramentowe (ink-jet).

Papier ze specjalna powłoką umożliwiającą transfer (przenoszenie) wydruków na bawełniane tkaniny czarne, kolorowe i białe. Wydruk należy wykonywać z najwyższą możliwą rozdzielczością. Transfer na materiał za pomocą żelazka (metoda domowa) lub za pomocą profesjonalnej prasy termicznej. Produkt charakteryzuje krótki czas wysychania wydruku, po wprasowaniu jego powierzchnia pozostaje matowa. Zadruk po stronie białej (lustrzany/lewoczytelny), verso papier nośny z z zadrukowaną siatką kwadratów. Produkt należy chronić przed wilgocią i odciskami palców. Dostępny format A4, format A3 na zamówienie. Zastosowanie: wydruki reklamowe i inne do przenoszenia na materiały naturalne czarne i ciemne (koszulki, bluzy, czapki, upominki itp.). Techniki zadruku: drukarki atramentowe (ink-jet). FOLEX TRANSFER JET ST Papier do przenoszenia wydruków na tekstylia naturalne białe i jasne, pokryty powłoką przyjmującą zaruk atramentowy. Druk należy wykonywać lewoczytelnie (zadruk lustrzany), do przenoszenia na tkaniny za pomocą żelazka (w warunkach domowych) lub przemysłowych prasach termicznych. Produkt charakteryzuje krótki czas wysychania wydruku, nadrukowany obraz po wprasowaniu jest matowy, papier nośny może być zdjęty po całkowitym wystygnięciu. Strona zadruku biała, verso papier nośny. Produkt należy chronić przed wilgocią i odciskami palców. Grubość 200 mic, 165g/m2, format A4, A3 dostępny na zamówienie. Zastosowanie: wydruki reklamowe i inne do przenoszenia na materiały naturalne czarne i ciemne (koszulki, bluzy, czaki, upominki itp.). Techniki zadruku: druk cyfrowy, drukarki atramentowe (ink-jet).
Folex, Transfer Jet black,Folia transferowa, poliester, biały,210g/m2,210mm x 297mm, A4, ryza 50 
ark.

Papier ze specjalna powłoką umożliwiającą transfer (przenoszenie) wydruków na bawełniane tkaniny czarne, kolorowe i białe. Wydruk należy wykonywać z najwyższą możliwą rozdzielczością. Transfer na materiał za pomocą żelazka (metoda domowa) lub za pomocą profesjonalnej prasy termicznej. Produkt charakteryzuje krótki czas wysychania wydruku, po wprasowaniu jego powierzchnia pozostaje matowa. Zadruk po stronie białej (lustrzany/lewoczytelny), verso papier nośny z z zadrukowaną siatką kwadratów. Produkt należy chronić przed wilgocią i odciskami palców. Dostępny format A4, format A3 na zamówienie. Zastosowanie: wydruki reklamowe i inne do przenoszenia na materiały naturalne czarne i ciemne (koszulki, bluzy, czapki, upominki itp.). Techniki zadruku: drukarki atramentowe (ink-jet). FOLEX TRANSFER JET ST Papier do przenoszenia wydruków na tekstylia naturalne białe i jasne, pokryty powłoką przyjmującą zaruk atramentowy. Druk należy wykonywać lewoczytelnie (zadruk lustrzany), do przenoszenia na tkaniny za pomocą żelazka (w warunkach domowych) lub przemysłowych prasach termicznych. Produkt charakteryzuje krótki czas wysychania wydruku, nadrukowany obraz po wprasowaniu jest matowy, papier nośny może być zdjęty po całkowitym wystygnięciu. Strona zadruku biała, verso papier nośny. Produkt należy chronić przed wilgocią i odciskami palców. Grubość 200 mic, 165g/m2, format A4, A3 dostępny na zamówienie. Zastosowanie: wydruki reklamowe i inne do przenoszenia na materiały naturalne czarne i ciemne (koszulki, bluzy, czaki, upominki itp.). Techniki zadruku: druk cyfrowy, drukarki atramentowe (ink-jet).
Folex, Transfer Jet ST, transparentny,poliester, transparentny, 165g/m2,0.125mm,210mm x 297mm, 
A4, ryza 50 ark.

Biały, błyszczący, możliwy do zadruku w duplexie papier fotograficzny, dedykowany do kopiowania i drukowania w drukarkach i kopiarkach
laserowych, gwarantuje kontrastowe i wierne kolorystycznie wydruki. Dostępny w formacie A4, gramatury 130, 150, 170, 200

i 250 g/m2. Format A3 dostępny na życzenie klienta. Zastosowanie: druk i kopiowanie fotografii, grafik, obrazów, ilustracji itp. Techniki zadruku: kopiarki laserowe monochromatyczne i 
kolorowe.

Biały, błyszczący, możliwy do zadruku w duplexie papier fotograficzny, dedykowany do kopiowania i drukowania w drukarkach i kopiarkach
laserowych, gwarantuje kontrastowe i wierne kolorystycznie wydruki. Dostępny w formacie A4, gramatury 130, 150, 170, 200

i 250 g/m2. Format A3 dostępny na życzenie klienta. Zastosowanie: druk i kopiowanie fotografii, grafik, obrazów, ilustracji itp. Techniki zadruku: kopiarki laserowe monochromatyczne i kolorowe.
Biały, błyszczący, możliwy do zadruku w duplexie papier fotograficzny, dedykowany do kopiowania i drukowania w drukarkach i kopiarkach

laserowych, gwarantuje kontrastowe i wierne kolorystycznie wydruki. Dostępny w formacie A4, gramatury 130, 150, 170, 200
i 250 g/m2. Format A3 dostępny na życzenie klienta. Zastosowanie: druk i kopiowanie fotografii, grafik, obrazów, ilustracji itp. Techniki zadruku: kopiarki laserowe monochromatyczne i kolorowe.

Biały, błyszczący, możliwy do zadruku w duplexie papier fotograficzny, dedykowany do kopiowania i drukowania w drukarkach i kopiarkach
laserowych, gwarantuje kontrastowe i wierne kolorystycznie wydruki. Dostępny w formacie A4, gramatury 130, 150, 170, 200

i 250 g/m2. Format A3 dostępny na życzenie klienta. Zastosowanie: druk i kopiowanie fotografii, grafik, obrazów, ilustracji itp. Techniki zadruku: kopiarki laserowe monochromatyczne i kolorowe.
MagneCote, Digital, satyna, Magnetic,biały, bezdrzewny ECF, 688g/m2,320mm x 450mm, SRA3, LG, 
ryza 50 ark.,FSC mix credit



o Ceny netto.
o Opłata za zamówienie poniżej 500zł : 50 zł, poniżej 1000zł : 35zł.
o Do zamówienia doliczana będzie opłata dystrybucyjna  w wysokości 1% jego wartości.
o Ceny mogą ulec zmianie. Prosimy o ich potwierdzenie przed zamówieniem.

Strona 52

Digital - specjalistyczne (88)PAPIER SYNTETYCZNY DO HP INDIGO

Digital - specjalistyczne (88)PAPIER SYNTETYCZNY DO HP INDIGO

Digital - specjalistyczne (88)PAPIER SYNTETYCZNY DO HP INDIGO440578 Polyart Digital HP Indigo, papier syntetyczny, SRA3, 224g/m2, 320x460mm, 125ark./ryza 1 PK 223,20 PLN 223,20 PLN

Papiery dwustronnie powlekane (01)NOVATECH w formatach cyfrowych, RYZ
Papiery dwustronnie powlekane (01)NOVATECH w formatach cyfrowych, RYZWysokiej jakości bezdrzewny papier powlekany o wykończeniu błyszczącym i matowym charakteryzujący się niezrównaną białością.

Papiery dwustronnie powlekane (01)NOVATECH w formatach cyfrowych, RYZWysokiej jakości bezdrzewny papier powlekany o wykończeniu błyszczącym i matowym charakteryzujący się niezrównaną białością.506480 Novatech, Gloss, 2-str. powl., biały, 150g, 488mm x 330mm, SG, ryza 250 ark., 1 PK 9,78 EUR 42,43 PLN

Do kopiowania i wydruków - specjalistyczne (31)
Do kopiowania i wydruków - specjalistyczne (31)IMAGE IMPACT PLUS 

Do kopiowania i wydruków - specjalistyczne (31)IMAGE IMPACT PLUS 

Do kopiowania i wydruków - specjalistyczne (31)IMAGE IMPACT PLUS Niepowlekany papier do kolorowego druku laserowego, połączenie wyjątkowo gładkiej powierzchni i wysokiej białości gwarantuje wydruki o wysokim nasyceniu kolorystycznym i doskonałym odwzorowaniu grafiki.487352 Image, Impact Plus, white, Copier paper, 80g/m2, 210mm x 297mm, A4, LG, pack of 500 sheets, 1 PK 4,04 EUR 17,55 PLN

Do kopiowania i wydruków - specjalistyczne (31)IMAGE IMPACT PLUS Niepowlekany papier do kolorowego druku laserowego, połączenie wyjątkowo gładkiej powierzchni i wysokiej białości gwarantuje wydruki o wysokim nasyceniu kolorystycznym i doskonałym odwzorowaniu grafiki.486365 Image, Impact Plus, white, Copier paper, 90g/m2, 210mm x 297mm, A4, LG, pack of 500 sheets, 1 PK 4,55 EUR 19,73 PLN

Do kopiowania i wydruków - specjalistyczne (31)IMAGE IMPACT PLUS Niepowlekany papier do kolorowego druku laserowego, połączenie wyjątkowo gładkiej powierzchni i wysokiej białości gwarantuje wydruki o wysokim nasyceniu kolorystycznym i doskonałym odwzorowaniu grafiki.487353 Image, Impact Plus, white, Copier paper, 100g/m2, 210mm x 297mm, A4, LG, pack of 500 sheets, 1 PK 4,97 EUR 21,56 PLN

Do kopiowania i wydruków - specjalistyczne (31)IMAGE IMPACT PLUS Niepowlekany papier do kolorowego druku laserowego, połączenie wyjątkowo gładkiej powierzchni i wysokiej białości gwarantuje wydruki o wysokim nasyceniu kolorystycznym i doskonałym odwzorowaniu grafiki.486366 Image, Impact Plus, white, Copier paper, 120g/m2, 210mm x 297mm, A4, LG, pack of 250 sheets, 1 PK 3,03 EUR 13,14 PLN

Do kopiowania i wydruków - specjalistyczne (31)IMAGE IMPACT PLUS Niepowlekany papier do kolorowego druku laserowego, połączenie wyjątkowo gładkiej powierzchni i wysokiej białości gwarantuje wydruki o wysokim nasyceniu kolorystycznym i doskonałym odwzorowaniu grafiki.489601 Image, Impact Plus, white, Copier paper, 160g/m2, 210mm x 297mm, A4, LG, pack of 250 sheets, 1 PK 4,16 EUR 18,04 PLN

Kartony graficzne i opakowaniowe (GC1 I SBS) (10)ARKTIKA

Kartony graficzne i opakowaniowe (GC1 I SBS) (10)ARKTIKA

Kartony graficzne i opakowaniowe (GC1 I SBS) (10)ARKTIKA 436992 Arktika, półmat, biały spód, GC1, 300g/m2 1000mm x 1400mm, LG 1 KG 8,07 PLN 8,07 PLN

Kartony graficzne i opakowaniowe (GC1 I SBS) (10)ARKTIKA 454949 Arktika, półmat, biały spód, GC1, 300g/m2 1600mm x 2000mm, LG 1 KG 8,16 PLN 8,16 PLN

Kartony graficzne i opakowaniowe (GC1 I SBS) (10)ARKTIKA 454950 Arktika, półmat, biały spód, GC1, 300g/m2 1600mm x 1200mm, SG 1 KG 8,16 PLN 8,16 PLN

Biały papier syntetyczny o wysokiej nieprzezroczystości, zawierający warstwę polietylenu o dużej gęstości, obustronnie wykończony
specjalnym matowym powleczeniem nadającym mu unikalnej gładkości w dotyku. Produkt stabilny wymiarowo, optymalny do wydruków

wymagających wysokiej odporności na rozdarcie i częste używanie, odporny na działanie wody, tłuszczu, substancji chemicznych.
Papier bez widocznego kierunku włókna, znakomicie poddaje się składaniu, bigowaniu, nacinaniu czy wytłaczaniu. Format SRA3

(320 x 460 mm), gramatury 124, 224 i 274 g/m2. Zastosowanie: karnety, ulotki promocyjne, menu i maty stołowe, instrukcje obsługi, plakaty, luksusowe katalogi i raporty, mapy, 
numery startowe, metki i etykiety (ogrodnicze, bagażowe, etykiety z kodem kreskowym), przywieszki na półki sklepowe itp. druk kolorowy cyfrowy w technice ciekłotonerowej HP Indigo.

Biały papier syntetyczny o wysokiej nieprzezroczystości, zawierający warstwę polietylenu o dużej gęstości, obustronnie wykończony
specjalnym matowym powleczeniem nadającym mu unikalnej gładkości w dotyku. Produkt stabilny wymiarowo, optymalny do wydruków

wymagających wysokiej odporności na rozdarcie i częste używanie, odporny na działanie wody, tłuszczu, substancji chemicznych.
Papier bez widocznego kierunku włókna, znakomicie poddaje się składaniu, bigowaniu, nacinaniu czy wytłaczaniu. Format SRA3

(320 x 460 mm), gramatury 124, 224 i 274 g/m2. Zastosowanie: karnety, ulotki promocyjne, menu i maty stołowe, instrukcje obsługi, plakaty, luksusowe katalogi i raporty, mapy, numery startowe, metki i etykiety (ogrodnicze, bagażowe, etykiety z kodem kreskowym), przywieszki na półki sklepowe itp. druk kolorowy cyfrowy w technice ciekłotonerowej HP Indigo.
Papiery dwustronnie powlekane (01)

Niepowlekany papier do kolorowego druku laserowego, połączenie wyjątkowo gładkiej powierzchni i wysokiej białości gwarantuje wydruki o wysokim nasyceniu kolorystycznym i 
doskonałym odwzorowaniu grafiki.

Kartony graficzne i opakowaniowe (GC1 I SBS) (10)

Wielowarstwowa powlekana tektura pudełkowa z białym spodem. Odznacza się wysoką sztywnością oraz bardzo dobrą drukownością.
Posiada atest do bezpośredniego kontaktu z żywnością suchą i nietłustą. Produkcja opakowań spożywczych, farmaceutycznych, kosmetycznych,

okładek książek i zeszytów oraz galanterii biurowej.Techniki zadruku: druk offsetowy, sitodruk, fleksografia.Wykończenie i obróbka: złocenie, tłoczenie, lakierowanie, 
sztancowanie.Certyfikaty: PZH, ISEGA (bezpieczeństwo zabawek, bezpośredni kontakt z żywnością suchą i nietłustą), ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Wielowarstwowa powlekana tektura pudełkowa z białym spodem. Odznacza się wysoką sztywnością oraz bardzo dobrą drukownością.
Posiada atest do bezpośredniego kontaktu z żywnością suchą i nietłustą. Produkcja opakowań spożywczych, farmaceutycznych, kosmetycznych,

okładek książek i zeszytów oraz galanterii biurowej.Techniki zadruku: druk offsetowy, sitodruk, fleksografia.Wykończenie i obróbka: złocenie, tłoczenie, lakierowanie, sztancowanie.Certyfikaty: PZH, ISEGA (bezpieczeństwo zabawek, bezpośredni kontakt z żywnością suchą i nietłustą), ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.
Wielowarstwowa powlekana tektura pudełkowa z białym spodem. Odznacza się wysoką sztywnością oraz bardzo dobrą drukownością.

Posiada atest do bezpośredniego kontaktu z żywnością suchą i nietłustą. Produkcja opakowań spożywczych, farmaceutycznych, kosmetycznych,
okładek książek i zeszytów oraz galanterii biurowej.Techniki zadruku: druk offsetowy, sitodruk, fleksografia.Wykończenie i obróbka: złocenie, tłoczenie, lakierowanie, sztancowanie.Certyfikaty: PZH, ISEGA (bezpieczeństwo zabawek, bezpośredni kontakt z żywnością suchą i nietłustą), ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Wielowarstwowa powlekana tektura pudełkowa z białym spodem. Odznacza się wysoką sztywnością oraz bardzo dobrą drukownością.
Posiada atest do bezpośredniego kontaktu z żywnością suchą i nietłustą. Produkcja opakowań spożywczych, farmaceutycznych, kosmetycznych,

okładek książek i zeszytów oraz galanterii biurowej.Techniki zadruku: druk offsetowy, sitodruk, fleksografia.Wykończenie i obróbka: złocenie, tłoczenie, lakierowanie, sztancowanie.Certyfikaty: PZH, ISEGA (bezpieczeństwo zabawek, bezpośredni kontakt z żywnością suchą i nietłustą), ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.
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