






1.  Płyty kompozytowe DILITE® , HYLITE® i TKEbond

Kompozytowe płyty o aluminiowych okładzinach z rdzeniem 
polietylenowym DILITE® i polipropylenowym HYLITE®. Plastyczny 
stop aluminium oraz perfekcyjne wykończenie powierzchni tych płyt 
wpływają na bardzo szerokie spektrum zastosowań. Różnorodność 
wykończeń powierzchni tych płyt pozwala na wykorzystanie materiału 
w branży reklamowej, drukarskiej, budowlanej, przemysłowej oraz 
wielu innych pokrewnych branżach.

Zastosowania:

• Płaskie powierzchnie reklamowe • Zabudowa stoisk targowych • 
Aranżacja i wystrój wnętrz • Podłoża drukarskie • Tablice reklamowe • 
Pylony reklamowe • Ekskluzywne opakowania • Wewnętrzne elewacje 
ekskluzywnych powierzchni • Wykończenie sklepów i stoisk 
handlowych • Elementy oznaczeń komunikacyjnych
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2. Płyty kompozytowe DIBOND®

Kompozytowe płyty o aluminiowych okładzinach z polietylenowym 
rdzeniem. Dzięki spójnej kombinacji tych dwóch materiałów uzyskuje 
się wyjątkową sztywność materiału przy jednoczesnym zachowaniu 
niskiej wagi. Plastyczny stop aluminium oraz perfekcyjne wykończenie 
powierzchni płyt znajdują bardzo szerokie spektrum zastosowań. 
Różnorodność wykończeń powierzchni płyt kompozytowych umożliwia 
wykorzystanie materiału w branży reklamowej, drukarskiej, 
budowlanej, przemysłowej oraz wielu innych pokrewnych branżach.

Zastosowania:

• Szyldy reklamowe • Budowa stoisk reklamowych • Podłoża 
drukarskie • Wystrój wnętrz sklepów • Pylony reklamowe • Kasetony i 
reklamy iluminowane 
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3. Płyty z PCW swobodnie spienionego

Płyty ze spienionego polichlorku winylu dostępne w szerokim zakresie 
grubości i zróżnicowanej gamie barw. Posiadają uporządkowaną 
strukturę wewnętrzną o zamkniętych komórkach z gładką i twardą 
powierzchnią. Dzięki swoim specyficznym właściwościom oraz bardzo 
korzystnemu stosunkowi ceny do jakości mają bardzo szeroką gamę 
zastosowań, od aplikacji reklamowych poprzez drukarskie aż do 
budowlanych, czy przemysłowych. Dzięki nieustannemu rozwojowi 
technologii wykorzystywanych przy produkcji tego typu materiału 
możliwe staje się stosowanie go zarówno do tradycyjnych celów jak i 
przy nowoczesnych rozwiązaniach, takich jak druk cyfrowy. 
Produkt - Grubość (mm) 1 2 3 4 5.

Zastosowania:

 Lekkie konstrukcje w reklamie zewnętrznej, zabudowa stoisk targowych 
i sklepów • Podłoża drukarskie, druk cyfrowy, sitodruk • Elementy 
konstrukcji POS (standy, potykacze, stojaki, prezentery) • Litery i 
elementy przestrzenne • Lekkie elementy ochronne maszyn • Elementy 
oznaczeń ewakuacyjnych
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4. Płyty z twardego PCW

Płyty twarde z polichlorku winylu są materiałem litym, bez porów, o 
jednorodnej strukturze. Dostępne są w szerokim zakresie grubości, 
standardowo bezbarwne o bardzo wysokiej przejrzystości oraz białe, 
matowe i z połyskiem. Półprodukty te są szeroko stosowane w branży 
reklamowej, budowlanej oraz przemysłowej. Dzięki zaawansowanej 
technologii produkcji zakres zastosowań rozszerza się o te 
szczególnie narażone na szkodliwe działanie promieniowania UV czy 
wymagające certyfikatów higienicznych. Płyty doskonale poddają się 
obróbce mechanicznej, takiej jak: wiercenie, cięcie piłą i frezem, gięcie 
i termoformowanie, klejenie, spawanie i zgrzewanie. Wysoka 
odporność na czynniki atmosferyczne oraz na uderzenia pozwala 
stosować twarde płyty z PCW w miejscach, gdzie istnieje ryzyko 
łatwego uszkodzenia. 

Zastosowania:

• Elementy kasetonów świetlnych • Zadrukowane powierzchnie 
reklamy wizualnej • Litery przestrzenne 3D • Druk cyfrowy i sitodruk
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5.Folie do druku solventowego

Folie samoprzylepne dedykowane do wielkoformatowych wydruków 
cyfrowych. Odpowiednie do zadruku tuszem solventowym przy 
pomocy większości dostępnych na rynku ploterów drukujących. W 
ofercie znajduje się bardzo szeroki wachlarz produktów wykonanych w 
technologii monomerycznej i polimerycznej – do krótko oraz 
długookresowych zastosowań.

Folie promocyjne – do krótkookresowych zastosowań promocyjnych, 
przeznaczone wyłącznie na płaskie powierzchnie. Folie średnio- i 
długookresowe – folie o podwyższonej trwałości na działanie 
warunków atmosferycznych, do stosowania na płaskie lub lekko 
zakrzywione powierzchnie.

Folie okienne – specjalne folie typu „one way vision” znajdują swoje 
zastosowanie wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność zachowania 
widoczności od wewnątrz. W swojej konstrukcji folie mają małe otworki 
przepuszczające światło, tak, aby z jednej strony widoczna była 
grafika, a z drugiej strony można przez nie swobodnie patrzeć.

Zastosowania:

• Zewnętrzne wydruki reklamowe • Reklama mobilna • Aplikacje i 
oznaczenia punktów sprzedaży • Wystrój sklepów • Dekoracje okien i 
witryn • Elementy scenografii • Reklama na środkach transportu 
publicznego
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