Sítotisk a reklamní technika

EZ Erase
Potisknutelná a popisovatelná lesklá bílá tabulová fólie

EZ Erase je snímatelná potisknutelná a popisovatelná bílá tabulová fólie pro široké spektrum
kreativních a propagačních aplikací. Aplikujte EZ Erase na jakýkoliv rovný, hladký a čistý povrch nebo
přímo na vymalovaný sádrokarton, kuchyňskou linku nebo lednici. Když pak chcete změnu, jednoduše
fólii sloupněte bez potřeby použití nešetrných chemikálií.
Potisknutelnost: Potisknutelná na solvent, eko-solvent,
latex a UV tiskárnách.
Snímatelné lepidlo: Metalizovaná vinylová fólie potažená
snímatelným lepidlem.
Lesklý povrch: Lesklý povrch zaručuje snadné popisování
a kreslení různými mazatelnými fixy.
Ekologické: Ekologická a pro děti nezávadná fólie.
Použití: Restaurační tabule na menu, seznamy úkolů,
propagační výlohy

Číslo artiklu: CWIS-TW-50100NR135-50-AK
Vlastnosti a výhody
• Potisknutelná
• Snímatelná
• Lesklý povrch
• Popisovatelná low-odor suchými smazatelnými fixy
• Snadno mazatelná měkkým suchým hadříkem
nebo čistící tekutinou
• Ekologická a nezávadná
• Snadná aplikace a odstranění

Dostupné formáty
Šíře: 135, návin 50 m
Tloušťka: 101 mikronů

Sítotisk a reklamní technika

ChalkTalk
Potisknutelná snímatelná tabulová fólie

Chalk Talk je přemístitelná tabulová fólie, která může být použitá na široké spektrum kreativních
a propagačních aplikací. ChalkTakl se snadno vyřezává na plotru a může být použita na jakýkoliv rovný,
hladký a čistý povrch nebo přímo na vymalovaný sádrokarton, kuchyňskou linku nebo lednici. Když
pak chcete změnu, jednoduše fólii sloupněte bez potřeby použití nešetrných chemikálií.
Potisknutelnost: Potisknutelná na UV a latexové
tiskárně.
Snímatelné lepidlo: Non-PVC fólie se snímatelným
lepidlem.
Texturovaný povrch: Texturovaný břidlicově šedý povrch
zaručuje výjimečné zachycení křídy a křídových inkoustů
* Pro nejlepší výsledek pište na ChalkTalk perem s křídovým inkoustem.

Šetrné vůči životnímu prostředí (Ekologické): Ekologická
a pro děti nezávadná fólie - splňuje požadavky CPSIA,
neobsahuje olovo, změkčovadla ani ftaláty.
Použití: Restaurační tabule na menu, seznamy úkolů,
propagační výlohy

Číslo artiklu: PRT-CHTR-122-46-AK
Vlastnosti a výhody
• Potisknutelná
• Snímatelná
• Textura šedé břidlice
• Popisovatelná
• Očistitelná gumou nebo vlhkým hadříkem
• Ekologická a nezávadná
• Snadná aplikace a odstranění

Dostupné formáty
Šíře: 122, návin 46 m
Tloušťka: 150 mikronů

Igepa velkoobchod papírem spol. s r.o.
Ke Stadionu 400
250 70 Odolena Voda
Tel.: 283 970 121
Fax: 283 971 996
marketing@igepagroup.com
objednavky@igepagroup.com
www.igepagroup.com
www.top-autofolie.cz

