
Fabryka ekologicznych mediów
do druku wielkoformatowego
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Polska fabryka IKONOS

Fabryka IKONOS w Opolu

Regeneracyjny dopalacz termiczny

Ekspresowa dostawa

Linia produkcyjna w Opolu

Stosujemy wyłącznie
europejskie surowce

ü polska fabryka

ü europejskie surowce

ü 25 lat doświadczenia

ü certyfikaty eko i PZH

ü platforma B2B 

ü fachowe doradztwo

ü mobilni experci i serwis

ü dział profilowania

ü szkolenia i warsztaty

ü usługa przelewania

ü usługa cięcia płyt na   
      gotowe formatki

ü usługa docinania rolek

ü błyskawiczna dostawa

ü outlet, wyprzedaże,    
      i promocje

Dlaczego warto wybrać IKONOS ?

ü Papier IKONOS Constellation 600 BlueBack

ü Tapeta IKONOS WMT 130 VSC Latex & UV

ü Laminat IKONOS Antigraffiti GPT ANT 75+

ü Folia montażowa IKONOS 4mount IKO-2

ü Blockout IKONOS BLM Lino PP Gray Back

ü Folia o strukt. canvasu IKONOS D160+ Lino

ü Folia typu Wall & Floor IKONOS WF200+

ü Tapeta papierowa 4frame IKONOS CMT200+

Ostatnie nowości z fabryki IKONOS

IKONOS to pierwszy i jedyny, polski producent materiałów 
do druku wielkoformatowego. Linia produkcyjna zlokalizo-
wana jest w Opolu, gdzie znajduje się także siedziba firmy.

Od ponad 25 lat oferta kierowana jest do branży poligraficz-
nej ze szczególnym uwzględnieniem druku wielkoformato-
wego. Długoletnie doświadczenie, stałe podnoszenie kwali-
fikacji pracowników, optymalizowanie oferty, poszukiwanie 
nowych trendów i ich wyznaczanie oraz ukierunkowanie na 
klienta są naszymi głównymi atutami.

Na Państwa sukces codziennie pracuje ponad 100 ekspertów 
z różnych dziedzin: produkcji, druku, logistyki, itd.

Firma dysponuje zaawansowanym parkiem maszynowym, 
wyspecjalizowanym w produkcji materiałów powlekanych 
i samoprzylepnych dedykowanych do druku, dekoracji i la-
minacji. Hala produkcyjna wraz z magazynem wysokiego 
składowania to obszar kilku tysięcy metrów kwadratowych, 
które gwarantują stałą dostępność materiałów.

IKONOS współpracując z liderami branży, ma dostęp do su-
rowców o najwyższej jakości i najnowocześniejszej technolo-
gii, dzięki czemu produkty są często nagradzane na targach i 
wystawach w kraju i zagranicą, a sama marka zdobyła uzna-
nie na całym świecie, trafiając do ponad 50 krajów.

Ważnym aspektem produkcji jest europejskie pochodzenie 
komponentów i rosnący udział mediów typu PVC-free!
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Polska fabryka IKONOS Usługi i produkty dla profesjonalistów

NOWY SKLEP ON-LINE IKONOS 

NIŻSZE CENY DLA ZALOGOWANYCH

Poprzez platformę IKONOS B2B masz dostęp do całej naszej oferty, którą łatwo 
przejrzysz dzięki inteligentnej wyszukiwarce, filtrom i kategoriom produktów. 

Co więcej... po zalogowaniu otrzymasz indywidualne CENY i RABATY. 

OPRÓCZ TWOJEGO... DODATKOWY RABAT -10%
NA PIERWSZE ZAKUPY

Jesteś tu pierwszy raz, a może do tej pory zamawiałeś materiały IKONOS tylko 
w sposób tradycyjny? Mamy dla Ciebie SUPER RABAT NA PIERWSZE ZAKUPY!

Wybierz interesujące Cię produkty w sklepie internetowym à www.ikonos.pl
i obniż kwotę do zapłaty o -10% wpisując kod rabatowy: minus10

Zarządzanie kolorem i profilowanie

Specjaliści zarządzania kolorem IKONOS pomogą przygotować profile 
kolorystyczne pod dany ploter, materiał oraz atrament.

Na naszej stronie internetowej dostępne są także setki bezpłatnych, gotowych 
do użycia profili kolorystycznych. à atrium.com.pl/wsparcie/profile

Masz pytanie? Zadzwoń do nas: 77 458 16 81.
Skontaktuj się ze specjalistą poprzez chat on-line: à www.ikonos.pl

Ostatnia ekoNOWOŚĆ PVC-FREE - IKONOS Superbaner
Trzy ultralekkie i mocne materiały... mocniejsze od najmocniejszych banerów: 
Blockout (140 g/m2), Frontlit (98 g/m2), Backlit (200 g/m2). 
Materiały przeznaczone są do zadruku LED-UV.  Łatwo zgrzewalne. Zastosowa-
nie polietylenu (PE) zamiast PVC, pozwala na poddanie ich łatwemu recyklin-
gowi!

NOWY SKLEP:  www.ikonos.pl

Drukuj ekoLOGICZNIE! Drukuj na materiałach bez PVC!

Materiały niezawierające w swoim składzie PVC (określane jako PVC-FREE), nie 
uwalniają szkodliwych związków. Są dzięki temu bezpieczne dla zdrowia i śro-
dowiska.

Wybór materiałów bez PVC to nie tylko ekologia i odpowiedzialność społeczna, 
ale także szansa na pozyskanie największych zleceń krajowych i zagranicznych.

IKONOS produkuje wiele materiałów PVC-free, m.in. blockouty, laminaty, tapety 
do druku, papiery fotograficzne, folie do dekoracji szkła.

str. 13
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NAZWA SYMBOL POW. KLEJ ROZMIARY GRUB. DRUK

FOLIA PP bez PVC
Profiflex MRT PP100+ MAT BEZB. / bez kleju 1.05, 1.37 x 50 m 100 µ

Profiflex GRT PP100+ BŁ. /BEZB. USUWALNY 1.37 x 50 m 100 µ

FOLIA  POLImerOwA 
O strukt. CAnVAsu "LInO" Profiflex MRT D160+ "LINO" MAT BEZBARWNY 1.05 x 30 m 160 µ

FOLIA tyPu "wALL & FLOOr" Profiflex MRT WF200 AIR+ MAT KANALIKOWY 1.37 x 30 m 200 µ

FOLIA 
mOnOmerOwA
IkOnOs

Ikonos Eco BŁYSK BEZBARWNY 1.07, 1.37, 1.52 x 50 m 80 µ

Profiflex PR0 GPT FX 100+ BŁYSK BEZBARWNY 1.05, 1.27, 1.37, 1.60 x 50 m 100 µ

Profiflex PR0 MPT 100A+ MAT BEZBARWNY 1.05, 1.27, 1.37, 1.60 x 50 m 100 µ

Profiflex PR0 GPG FX 100+ BŁYSK SZARY 1.05, 1.27, 1.37, 1.60 x 50 m 100 µ

Profiflex PR0 MPG 100A+ MAT SZARY 1.05, 1.27, 1.37, 1.60 x 50 m 100 µ

Profiflex PRO GPT CLR 100+ BEZBARW. BEZBARWNY 1.05, 1.27, 1.37, 1.60 x 50 m 100 µ

Profiflex PRO MRT FX 150+ MAT USUWALNY 1.05, 1.37 x 50 m 150 µ

FOLIA mOnOmerOwA 
z kLeJem kAnALIkOwym
IkOnOs FAst & eAsy AIr

Profiflex PRO GPT 100+ AIR BŁYSK KANALIKOWY 1.05, 1.27, 1.37, 1.60 x 50 m 100 µ

Profiflex PRO MPT 100+ AIR MAT KANALIKOWY 1.05, 1.37 x 50 m 100 µ

Profiflex PRO GPG P80+ AIR BŁYSK SZARY, KANAL. 1.05, 1.37 x 50 m 80 µ

FOLIA eLektrOstAtyCznA Ikonos Static CLEAR / WHITE BŁYSK tech. bez kleju 1.00, 1.37 m 100/250

FOLIA POLImerOwA Profiflex PRO GPG P80+ BŁYSK SZARY 1.05, 1.37, 1.60 x 50 m 80 µ

FOLIA QuICk-stICk
z kLeJem PunktOwym Ikonos Quick-Stick

MAT USUWALNY 1.067, 1.37 x 50 m 100 µ

BŁYSK USUWALNY 1.067, 1.37 x 50 m 100 µ

BEZBARW. USUWALNY 1.067, 1.37 x 50 m 100 µ

FOLIA AQuA Profiflex MPT FX-W-100+ MAT BEZBARWNY 1.05 x 30 m 100 µ

Folie samoprzylepne PREMIUM

IKONOS podaje 
prawdziwą grubość 
samego winylu 
(BEZ kleju i BEZ papieru 
podkładowego).

IKONOS jako producent 
może przygotować 
indywidualne długości 
nawojów. 

Czy wiesz, że...

NOWOŚCI !!!

Certyfikat PZH
Nie zawierają metali ciężkich

struktura folii "LINO" struktura folii WF200

IkOnOs Profiflex 4-mOunt BŁYSK
Folia przezroczysta, 2-stronnie powleczona klejem. Idealna do 
różnego rodzaju zastosowań montażowych.

1.27 x 30 m 70 µ

IkOnOs Profiflex GPt FX80+ BŁYSK
Ekonomiczna folia monomerowa, idealna do krótkoterminowych 
aplikacji, z niezwykle przydatną kratką na papierze podkładowym.

1.05, 1.37 x 
50 m

80 µ

IkOnOs Profiflex tytAn MAT
Najwyższej jakości folia monomerowa o wzmocnionej adhezji, 
do aplikowania również na nietypowe powierzchnie.

1.37 x 50 m 100 µ

b1
certyfikat
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Folie samoprzylepne PREMIUM Folie do dekoracji szkła

FOLIE DEKORACYJNE typu "szkło mrożone"

NAZWA SYMBOL POW. KLEJ ROZMIARY GRUB. DRUK

FOLIA 
IkOnOs
FrOsteD
(POLImer)

Frosted FPT P80+ SILVER MROŻONA, SREBRNA BEZBARWNY 1.05, 1.27, 1.37, 1.60 x 25 m 80 µ

Frosted FPT P80+ SILVER AIR MROŻONA, SREBRNA BEZBARWNY, KANALIK. 1.05, 1.27, 1.37, 1.60 x 25 m 80 µ

Frosted FPT P80+
BLUE, GREEN, ROSE

MROŻONA:
NIEBIESKA / ZIELONA 
/ RÓŻOWA

BEZBARWNY 1.05, 1.27 x 25 m 80 µ

NAZWA SYMBOL OPIS ROZMIARY GRUBOŚĆ

FOLIA DO 
PIAskOwAnIA
IkOnOs

BRT 100 GLASS-TECH Przezroczysta folia do płytkiego piaskowania w szkle oraz maskowania. 0.61 x 20 m 100 µ

BRT 200 GLASS-TECH Do płytkiego piaskowania w szkle oraz maskowania powierzchni. 0.61 x 20 m 200 µ

BRT 300 STONE-TECH Do piaskowania w szkle oraz płytkiego piaskowania w kamieniu. 0.61 x 20 m 300 µ

BRT 400 STONE-TECH Do głębokiego piaskowania w kamieniu oraz w szkle. 0.61 x 20 m 400 µ

ZALETY

•	 przeznaczone do branży kamieniarskiej, szklarskiej, dekoratorskiej, budowlanej
•	 4 grubości dla różnych zastosowań
•	 nowa formuła kleju
•	 ślady kleju nie pozostają na maskowanej powierzchni materiału
•	 idealne do cięcia na ploterze tnącym, jak i do wycinania ręcznego
•	 ekologiczna, polska produkcja na bazie europejskich komponentów
•	 atrakcyjna cena z uwagi na zakup bezpośrednio od producenta
•	 sprawdzone w 40 krajach na całym świecie

ZASTOSOWANIE

•	 maskowanie piaskowanych 
powierzchni

•	 piaskowanie kamienia
•	 piaskowanie szkła
•	 piaskowanie metali
•	 piaskowanie drewna
•	 piaskowanie tworzyw

PORADY

•	 Ewentualne ślady kleju zmywaj 
wodą. Nie musisz używac żadnych 
rozpuszczalników. 

•	 Do piaskowania obłych obiektów, 
wypróbuj cieńszą folię.

•	 Użyj folii BRT 100 jako ekonomiczny 
zamiennik folii typu "szkło mrożone".

•	 Do płytkiego piaskowania użyj cień-
szych folii

ZALETY

•	 atest PZH - możliwość stosowania w miejscach użyteczności publicznej
•	 atrakcyjny efekt mrożonego szkła i kryształowych pigmentów
•	 folia polimerowa o długim czasie ekspozycji
•	 możliwość zadruku
•	 atrakcyjna cena z uwagi na zakup bezpośrednio od producenta

ZASTOSOWANIE

•	 szpitale, przychodnie, itp.
•	 dekoracja płaskich powierzchni 

szklanych, jak i z tworzyw (plexi)
•	 przeszklenia, witryny, okna, drzwi
•	 nowoczesne wnętrza

PORADY

•	 Na efekt końcowy poczekaj 72 godz.
•	 Łatwa aplikacja z użyciem wody.
•	 Masz nadal problem z bąbelkami? 

Wybierz folię kanalikową AIR.

GOTOWE FOLIE Z NADRUKIEM IKONOS DECO ART (PET)

LS38+ no. 1 jasno-srebrne pasy 5 i 35 mm

LW38+ no. 2 białe pasy 18 mm

LS38+ no. 3 ciemno-srebrne pasy 10 mm

LS38+ no. 4 jasno-srebrne pasy 44 mm

LS38+ no. 5 jasno-srebrne pasy 18 mm

QW38+ no. 6 białe kwadraty 36 mm

QW38+ no. 7 białe linie 40 mm w kropki

PW38+ no. 8 białe kropki 1.3 mm

wzór 3 wzór 4

wzór 6 wzór 8

Teraz nie musisz tracić kilku 
godzin, żeby wykleić szklane 
drzwi w przychodni lub firmie.

Czy wiesz, że...

Folie do piaskowania szkła i kamienia

ums uV LAtsOL

ums uV LAtsOL

ums uV LAtsOL

srebrna niebieska zielona różowa
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NAZWA SYMBOL KLEJ OPIS ROZMIARY GRUB. DRUK

FOLIA
wyLewAnA 
GrAFItyP

PrOFICAst Gt38sL
Kanalikowy,
pozycjonowalny typ: 
sLIDer

bardzo łatwa aplikacja, „przyjazny 
klej” - swobodne pozycjonowanie 
nawet dla początkujących.

1.37, 1.52 x 50 m 50 µ

PROFICAST S38 PEŁNY Biała, samoprzylepna folia wylewana, 
przeznaczona do aplikacji samochodo-
wych w pełnym 3D. Duża odporność na 
wahania temperatur.

1.37, 1.52 x 50 m 50 µ

PROFICAST AE38C KANALIKOWY 1.37, 1.52 x 50 m 50 µ

Folie wylewane PREMIUM (samochodowe)

FOLIE WYLEWANE

FOLIE WYLEWANE DEKORACYJNE

ZASTOSOWANIEZALETY

•	 oklejanie pojazdów
•	 oklejanie łodzi, samolotów, motorów
•	 powierzchnie z przetłoczeniami
•	 grafika długookresowa

PORADY

•	 Szukasz krótszych rolek? Zadzwoń 
do nas!

•	 Spróbuj także folii z klejem kana-
likowym ułatawiającym usuwanie 
powietrza spod folii.

•	 Używaj profesjonalnych narzędzi do 
oklejania marki IKONOS.

•	 długi czas pozycjonowania - nawet do 45 minut
•	 wysoka rozciągliwość
•	 idealna zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych
•	 podwyższone właściwości aplikacyjne: kształtowanie temperaturą, resetowanie 

pamięci folii w czasie układania, możliwość wielokrotnych poprawek
•	 idealne dopasowanie do przetłoczeń 3D
•	 klej maskujący oklejaną powierzchnię
•	 odporność na czynniki zewnętrzne w połączeniu z laminatem wylewanym
•	 produkowane w Unii Europejskiej zgodnie z najwyższymi standardami

NAZWA SYMBOL KOLORY STRUKTURA ROZMIARY GRUB. DRUK

FOLIA wyLewAnA
GrAFItyP

CARBON CZARNY, ANTRACYT CARBON 3D 1.37, 1.52 x 25 m 135 µ

LEATHER CZARNY, BURGUND SKÓRA 1.37, 1.52 x 25 m 170 µ

ALUMINIUM SREBRNY SZCZOTKOWANE ALUMINIUM 1.37, 1.52 x 25 m 75 µ

CAMELEON ZMIENNY LAKIER CAMELEON 1.37, 1.52 x 25 m 60 µ

METALIC ZIELONY, NIEBIESKI, CZERWONY LAKIER METALIC 1.37, 1.52 x 25 m 60 µ

FOLIA POLImerOwA CRB 150+ AIR CZARNY CARBON 3D 1.52 x 15 m 150 µ

ZALETY

•	 atrakcyjne kolory i struktury - zastosowanie w wielu branżach
•	 folie wylewane z długim okresem trwałości - nawet do 7 lat
•	 idealna zarówno dla poczatkujących, jak i zaawansowanych
•	 atrakcyjna cena

ZASTOSOWANIE

•	 zmiana koloru auta
•	 modelarstwo
•	 dekoracja sprzętów AGD i RTV
•	 dekoracja mebli (np. fronty)

Kilka razy w roku IKONOS 
organizuje szkolenia "Aplika-
cje samochodowe od A do Z"

Czy wiesz, że...

ums uV LAtsOL

ums uV LAtsOL

ums uV LAtsOL

ums uV LAtsOL

ums uV LAtsOL

ums uV LAtsOL

ums uV LAtsOL

ums uV LAtsOL

ums uV LAtsOL

Nasze folie wylewane cechują 
się bardzo długim czasem 
repozycjonowania, do 45 min!

Czy wiesz, że...

SUPER
HIT

Nowość



7www.ikonos.pl                     OPOLE - WARSZAWA - POZNAŃ - KRAKÓW - GDAŃSK                  

NAZWA OPIS ROZMIARY GRUB. DRUK

FOLIA mAGnetyCznA Dwustronna czarna folia magnetyczna.
0.61, 1.27 x 20 m 500 µ

0.61, 1.27 x 20 m 700 µ

FOLIA mAGnetyCznA do druku Biała folia magnetyczna do zadruku. 0.62, 1.27 x 20 m 550 µ

Folie wylewane PREMIUM (samochodowe) Folie odblaskowe i magnetyczne

NAZWA WARIANT ROZMIARY OPIS KOLOR DRUK

IkOLIte
VInyL FX biały gładki 1.24 x 50 m Folia odblaskowa do druku.

IkOLIte
VInyL 410

biały
(plastry miodu)

1.05, 1.27, 1.37,
1.52 x 50m

Folia odblaskowa do druku.

IkOLIte 
reFLeCtIV

niebieski, biały, 
czerwony, żółty, 
zielony

1.24 x 45.7 m
Folia 1-generacji, z klejem aktywowanym przez docisk.
Folia do wycinania, 3-letnia, do oznaczeń
tymczasowych (roboty) i reklamy.

ZASTOSOWANIEZALETY

•	 certyfikowane znaki drogowe 
•	 tymczasowe oznakowanie drogowe
•	 reklamy odblaskowe
•	 oznakowanie informacyjne
•	 oznakowanie pojazdów

PORADY

•	 Wybierz podstawową folię DM3100 
do zastosowań reklamowych.

•	 Wybierz folię foto-luminescencyjną 
do niekonwencjonalnych zastosowań 
reklamowych.

•	 certyfikaty europejskie
•	 wysoki stopień odblaskowości
•	 strukura plastra miodu oparta na szklanych mikrokulkach
•	 powierzchnia odporna na zarysowania, rozpuszczalniki, środki czyszczące
•	 dobra adhezja (mocny klej) na takich powierzchniach jak aluminium, ocynk...
•	 łatwość zastosowania

FOLIE MAGNETYCZNE

EFI H1625-RS Mutoh ValueJet 1638X TJ

ums uV LAtsOL

ums uV LAtsOL

ums uV LAtsOL
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IkOnOs ODtłuszCzACz
Innowacyjny środek do odtuszczania powierzchni, 
idealny do stosowania przed aplikacjami.
700 ml

IkOnOs ODkLeJACz
Profesjonalny preparat przeznaczony do usuwania 
kleju z każdej powierzchni.
400 ml

Folie specjalne i OWV

NAZWA SYMBOL OPIS ROZMIARY GRUB.

FOLIA ŚCIennA IKONOS BRICK STICK
Biała, błyszcząca folia samoprzylepna do aplikacji bezpo-
średnio na ścianę, tynk a nawet cegłę. 

1.27 x 50 m 90 µ

FOLIA tAbLICOwA
kreDOwA IKONOS CHALK BOARD

Zielona lub czarna folia samoprzylepna, umożliwiająca 
pisanie po niej kredą. Idealna do barów, szkół, domów.

1.27 x 30 / 50 m 165 µ

FOLIA tAbLICOwA
suCHOŚCIerALnA IKONOS WHITE BOARD

Biała folia samoprzylepna z szarym klejem, umożliwiająca 
pisanie po niej pisakami suchościeralnymi. Idealna do 
jednostek edukacyjnych, pokojów dziecięcych, itd.

1.27 x 50 m 145 µ

LAmInAt tAbLICOwy
suCHOŚCIerALny IKONOS DW38+

Przezroczysta folia PET, z bezbarwnym klejem, umożliwia-
jąca pisanie po niej pisakami suchościeralnymi. Idealna do 
jednostek edukacyjnych, pokojów dziecięcych, itd.

1.05, 1,24 x 50 m 55 µ

FOLIA Pet rAInbOw IKONOS RAINBOW
Przezroczysta folia okienna, zmieniająca barwę w 
zależności od kąta widzenia. Zapewnia dyskrecję. Idealna 
na wiaty, przeszklenia, okna, witryny, dekoracje, itd.

1.37, 1.52 x 50 / 100 m 58 µ

FOLIA
One wAy VIsIOn 
(OwV)

IKONOS OWV

Perforowana folia do druku. Perforacja folii umożliwiaja 
dobre nasycenie barw od frontu (np. reklamy na witrynach 
i pojazdach) i jednocześnie dobrą widoczność od strony 
pomieszczenia, lub pojazdu.

1.05, 1.27, 1.37, 1.52 x 50 m
120 µ
140 µ
160 µ

IKONOS OWV GP1600
(druk LATEX/UV)

Perforowana folia  z podwójnym podkładem do zadruku 
UV. 

1.05, 1.27, 1.37, 1.52 x 50 m 160 µ

Akcesoria aplikatora

Przykłady zastosowania folii RainbowOdtłuszczacz Odklejacz

Folia Brick Stick Folia  tablicowa suchościeralna - Ikonos White Board
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Laminaty stałe i płynne

NAZWA SYMBOL FILTR POW. OKRES ROZMIARY GRUB.

LAmInAt AntIGrAFFItI LAM-PRO GPT-ANT75+ - BŁYSK do 2 lat 1.05, 1.27 x 50 m 75 µ

LAmInAt wyLewAny GRAFITYP LAM-CAST UV BŁYSK do 7-10 lat 1.37, 1.52 x 50 m 40 µ

LAmInAt POLImerOwy
LAM-PRO GPT LP75+ UV BŁYSK do 4 lat 1.05, 1.25, 1.37, 1.60 x 50 m 75 µ

LAM-PRO MPT LP75+ UV MAT do 4 lat 1.05, 1.37 x 50 m 75 µ

LAmInAt mOnOmerOwy
LAM-PRO GPT L80+ UV BŁYSK do 2 lat 1.05, 1.27, 1.37, 1.60 x 50 m 80 µ

LAM-PRO MPT L80+ UV MAT do 2 lat 1.05, 1.27, 1.37, 1.60 x 50 m 80 µ

ekOnOmICzne
LAmInAty
mOnOmerOwe
bez FILItrA uV

LAM-PRO GPT L50A+ - BŁYSK do 2 lat 1.05, 1.37, 1.60 x 50 m 50 µ

LAM-PRO MPT L20A+ - MAT do 5 lat 1.05, 1.37 x 50 m 20 µ

LAmInAt PODłOGOwy
z atestem r9 LAM-PRO MPT F120+ UV MAT do 2 lat 1.05, 1.37, 1.60 x 50 m 120 µ

ZASTOSOWANIEZALETY

•	 zabezpieczenie wydruków przed 
czynnikami pogodowymi

•	 zabezpieczenie przed utratą barw
•	 zabezpieczenie przed uszkodzeniami 

mechanicznymi

PORADY

•	 Przed laminacją wydruku, odczekaj 
przynajmniej 24 godziny celem usta-
bilizowania się atramentu.

•	 Na laminatorze stosuj wysoką tem-
peraturę i docisk.

•	 posiadają filtr UV
•	 wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne
•	 najwyższa na rynku, europejska jakość i atrakcyjna cena
•	 IKONOS może przygotować fabrycznie dłuższe nawoje (np. 100 m), ograniczające 

zużycie materiału na "rozbiegu" i "dobiegu"
•	 atestowana klasa zdolności antypoślizgowej - R9

LAMINATY PŁYNNE

NAZWA POW. OKRES OPIS OPAK.

IkOnOs bAsIC

BŁYSK
MAT
SATYNA

do 2 lat

Stosowany do folii monomerowej, canvasu, roll-upów, banerów, OWV. Do wydruków wewnętrznych i zewnętrznych. 1 KG / 5 KG

IkOnOs eXtrA Stosowany do folii monomerowej, wylewanej i polimerowej, OWV, banerów. Do wydruków wewnętrznych i zewnętrznych 
narażonych na uszkodzenia mechaniczne (samochody, plandeki).

1 KG / 5 KG

IkOnOs sPeCIAL Stosowany do folii monomerowej, wylewanej i polimerowej, OWV, banerów. Przeznaczony na narażone na uszkodzenia 
powierzchnie (np. podłogi).

1 KG

IkOnOs CAr 
sPeCIAL

Stosowany do zabezpieczania grafik samochodowych (w tym na foliach wylewanych). Wysoka odporność mechaniczna. 
Efektywne absorbery UV.

1 KG / 5 KG

Laminator NeoLam Plus S

Folie specjalne i OWV
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NAZWA SYMBOL OPIS ROZMIARY GRUB. DRUK

bLOCkOut 600 IKONOS BLM 600 SM
Ekonomiczny, 2-warstwowy blockout (PP+PP) do 
rollupów. Znakomite właściwości blok. światła.

0.914, 1.10, 1.27
x 50 m

185 µ

bLOCkOut 605 IKONOS BLM 605 SM
Ekonomiczny, 2-warstwowy blockout (PET+PET) 
do rollupów. Znakomite właściwości blok. światła.

0.914, 1.10, 1.27
x 50 m

240 µ

bLOCkOut 610 IKONOS BLM 610 SM
Najlepszy materiał na rynku do rollupów i innych
grafik za szkłem (wygrzewanych w piecu).

0.914, 1.10, 1.27, 1.52
x 50 m

240 µ

bLOCkOut 610
uV IKONOS BLM 610 UV

Najlepszy materiał na rynku do rollupów i innych 
zastosowań wystawienniczych.

0.914, 1.10, 1.27, 1.52
x 50 m

220 µ

bLOCkOut 620 IKONOS BLM 620 SM
Gruby blockout na ścianki wystawiennicze, posiada 
znakomite właściwości blokowania światła.

0.914, 1.10 x 30 m 360 µ

bLOCkOut 630 IKONOS BLM 630 SM
Bardzo gruby blockout na ścianki wystawiennicze, 
stoiska POS, itd. Bardzo dobre blokowanie światła.

1.10 x 20 m 435 µ

bLOCkOut
FF-330 IKONOS BLM FF-330

Ekonomiczny blockout do rollupów. Szary tył. 
Bardzo dobre właściwości blokowania światła.

0.914, 1.07, 1.27, 1,52
x 50 m

240 µ

bLOCkOut
"LInO"

IKONOS BLM LINO
PP GRAY

Blockout do rollupów, z tylną, atrakcyjną,
szarą warstwą o strukturze canvasu. 

0.914 x 20 m 320 µ

bLOCkOut sIHL
sILVer bACk

SIHL SILVER BACK
SATIN

Blockout do rollupów, z tylną, matową,
srebrną warstwą. 

1.08 x 30 m 205 µ

Blockouty

ZASTOSOWANIEZALETY

•	 rollupy
•	 popupy
•	 ścianki wystawiennicze
•	 dekoracja pomiędzy taflami szkła
•	 grafika sklepowa
•	 grafika targowa

PORADY

•	 Na rollupy wybierz blockout z szarym 
lub białym tyłem

•	 niepodwijające się krawędzie (np. na roll-upach)
•	 znakomite właściwości blokowania światła z obu stron
•	 bardzo szeroki gamut kolorystyczny
•	 dobra wchłanialność atramentu
•	 duży wybór grubości i szerokości
•	 wiele wariantów w zależności od przeznaczenia
•	 IKONOS może przygotować fabrycznie dłuższe nawoje (np. 100 m), ograniczające 

zużycie materiału na "rozbiegu" i "dobiegu" (np. w ploterach HP Latex)

FOLIA SAMOPRZYLEPNA "BLOCKOUTOWA"

NAZWA SYMBOL OPIS ROZMIARY GRUBOŚĆ

FOLIA bLOCkOut IKONOS Profiflex PRO 
GRT BLM 100+

Folia doskonale maskująca podłoże. Klej bezbarwny, 
usuwalny. Idealna do aplikacji na szyldy, witryny, itd.

1.05, 1.37, 1.60 x 50 m 100 µ

Mutoh ValueJet 1324 X

ums uV LAtsOL

ums uV LAtsOL

ums uV LAtsOL

uV

ums uV LAtsOL

ums uV LAtsOL

ums uV LAtsOL

ums uVsOL

ums uV LAtsOL



11www.ikonos.pl                     OPOLE - WARSZAWA - POZNAŃ - KRAKÓW - GDAŃSK                  

NAZWA SYMBOL OPIS ROZMIARY GRUB. DRUK

bACkLIt IKONOS BAM 130SM
Materiał do podświetleń.
Najwyższa jakość druku i nasycone kolory.

0.914, 1.10, 1.27, 1.37, 
1.52 x 50 m

210 µ

bACkLIt uV IKONOS BUV 130SM
Materiał do podświetleń.
Najwyższa jakość druku i nasycone kolory.

0.914, 1.10, 1.27, 1.37, 
1.52 x 50 m

180 µ

FOLIA bACkLIt IKONOS Profiflex PRO
MPT B80+

Biała, matowa, polimeryczna folia samoprzylepna do 
zastosowań przy podświetlanych reklamach.

1.05, 1.37 x 25 m 80 µ

bACkLIt
CLeAr

IKONOS BACKLIT
CSL 200

Przezroczysty materiał do zastosowań podświetlanych. 1.27 x 50 m 200 µ

bACkLIt
CLeAr uV

IKONOS BACKLIT
CUV 175

Przezroczysty materiał do zastosowań podświetlanych.
0.914, 1.10, 1.27, 1.52 
x 50 m

175 µ

bACkLIt
wX 130 BACKLIT WX 130

Materiał do podświetleń.
Najwyższa jakość druku i nasycone kolory.

0.914 x 30 m 130 µ

Blockouty Backlity i membrany

ZASTOSOWANIEZALETY

•	 citylighty
•	 lightboxy
•	 kasetony
•	 panele świetlne
•	 infoboksy
•	 inne podświetlenia

PORADY

•	 Drukuj z wykorzystaniem funkcji 
"podwójnego nakładania" aby uzy-
skać podbite, żywe kolory po pod-
świetleniu.

•	 W reklamach przewijanych, stosuj 
wytrzymały backlit poliestrowy, 
który dodatkowo nie chłonie wilgoci.

•	 atrakcyjna, nasycona kolorystyka po zastosowaniu podświetlenia
•	 perfekcyjne rozproszenie światła
•	 atrakcyjna cena producenta
•	 odporne na wilgoć
•	 wytrzymałe na rozerwania
•	 IKONOS może przygotować fabrycznie dłuższe nawoje (np. 100 m), ograniczające 

zużycie materiału na "rozbiegu" i "dobiegu" (np. w ploterach HP Latex)

NAZWA OPIS ROZMIARY GRAMAT.

IkOnOs membrAnA Elastyczny, wytrzymały mat. do podświetleń. 3.20 x 50 m 180 i 200 g/m2

MEMBRANA BACKLIT - SOFT FILM

ZASTOSOWANIEZALETY

•	 citylighty
•	 lightboxy
•	 kasetony
•	 panele świetlne
•	 sufity basenowe

PORADY

•	 Wykorzystaj możliwość składania do 
obniżenia kosztów transportu

•	 Wykorzystaj możliwości łączenia, 
aby podświetlić wielkogabarytowe 
powierzchnie 

•	 atrakcyjny efekt wizualny po podświetleniu
•	 wysoka wytrzymałość przy zachowaniu niskiej wagi
•	 możliwość podświetlania światłem LED i tradycyjnym
•	 elastyczny - możliwość naciągania na systemach ekspozycyjnych i ramach
•	 najtańszy system backlitowy na rynku

Ploter LED UV - Artemis Pulsar II 3.20 m
z systemem rolkowym do druku membran i plandek

ums uV LAtsOL

uV

ums uV LAtsOL

ums uV LAtsOL

uV

AQ
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Banery

NAZWA SYMBOL OPIS ROZMIARY GRAM. DRUK

bAner
wzmOCnIOny
1000x1000

IKONOS 440 Biały, matowy lub błyszczący, laminowany baner PVC o 
podwyższonej odporności na warunki zewnętrzne oraz uszko-
dzenia mechaniczne. Liczba splotów 1000x1000.

1.10, 1.27, 1.37, 1.60, 
1.90, 2.20, 2.50, 2.60, 
3.20 x 50 m

440 g/m2

IKONOS 510 510 g/m2

bAner 300 IKONOS 300
Lekki baner ekonomiczny o podwyższonej liczbie splotów 
840x840. Możliwość podświetlania.

2.20, 2.60, 3.20 m 300 g/m2

bAner
kLAsyCzny

IKONOS 440 GSM Biały, matowy lub błyszczący, laminowany baner PVC, 
o średniej odporności na warunki zewnętrzne oraz 
uszkodzenia mechaniczne. Liczba splotów: 300x500.

1.10, 1.27, 1.37, 1.60, 
1.90, 2.20, 2.50, 2.60, 
3.20 x 50 m

440 g/m2

IKONOS 510 GSM 510 g/m2

bAner
POwLekAny

IKONOS
COATED 510

Najbardziej wytrzymały baner na rynku z uwagi na liczbę 
splotów 1000x1000 i grubszą osnowę!

1.10, 1.37, 1.60, 2.20, 
2.50, 2.60, 3.20 x 50 m

510 g/m2

IKONOS
COATED 450

Bardzo wytrzymały baner powlekany. Sploty: 1000x1000.
1.10, 1.27, 1.37, 1.60, 
2.20, 3.20 x 50 m

440 g/m2

IKONOS
COATED 440

Wytrzymały baner powlekany. Liczba splotów: 1000x1000. 3.20 x 50 m 440 g/m2

bAner
ODbLAskOwy

IKONOS
ODBLASK

Odblaskowy, błyszczący baner PVC o strukturze plastra miodu. 
Bardzo dobre właściwości zadruku. Wysokie parametry odbla-
skowości po zadruku eko, mild, solwentowymi i UV.

1.10 - 3.20 x 50 m 520 g/m2

bAner
bLOCkOut

IKONOS
BLOCKOUT 440 Biały baner PVC z czarną przekładką w środku, o bardzo 

wysokiej odporności na warunki zewn. oraz uszkodzenia mech. 
Do zadruku 2-stronnego. Trwały i nierozwarstwiający się.

1.10, 1.37, 1.60, 2.20 
x 50 m

440 g/m2

1.10, 1.27, 1.37, 1.60, 
2.20, 2.50, 2.60 x 50 m

610 g/m2IKONOS
BLOCKOUT 610

bAner 
bACkLIt

IKONOS
BANER BACKLIT

Biały, matowy, powlekany baner PVC do podświetleń. 1.10 - 3.20 x 50 m 510 g/m2

Banery IKONOS możesz 
drukować z prędkością 
ponad 250 m2/h.

Fot. Ploter Artemis KM 32xx

Czy wiesz, że...

Artemis KM 3204

ZASTOSOWANIEZALETY

•	 banery reklamowe i szyldy
•	 kasetony (Baner Backlit)
•	 roll-upy (Baner Blockout)

PORADY

•	 Banery IKONOS są owinięte papie-
rem i pakowane w odporne tuby 
zabezpieczające

•	 większa odporność na rozrywanie i rozciąganie od banerów konkurencyjnych
•	 z uwagi na podwyższoną liczbę splotów, grubszą osnowę i gęstszy splot, banery 

IKONOS są wytrzymalsze od podobnych, konkurencyjnych
•	 pełna "rozmiarówka", szeroka gama gramatur i stała dostępność w kraju
•	 nie zawierają szkodliwych związków takich jak kadm
•	 bardzo dobre właściwości zgrzewania
•	 ładne i nasycone kolory z zachowaniem stabilności i powtarzalności
•	 szybki druk - nawet ponad 250 m2/h

•	 W IKONOS możesz zamówić baner 
docięty na wymaganą szerokość! 
Wykorzystujemy do tego profesjonalną 
maszynę, która nie strzępi krawędzi.

ums uV LAtsOL

ums uV LAtsOL

ums uV LAtsOL

ums uV LAtsOL

ums uV LAtsOL

ums uV LAtsOL

ums uV LAtsOL

ums uV LAtsOL

ums uV LAtsOL

ums uV LAtsOL

ums uV LAtsOL

ums uV LAtsOL
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Banery Superbanery

NAZWA OPIS ROZM. GRAM. DRUK

IkOnOs suPerbAner  bLOCkOut 140 ultralekkie i jednocześnie bardzo wytrzymałe materiały... 
mocniejsze od najmocniejszych banerów!

Materiały przeznaczone są do zadruku LED/UV. Zastosowanie polietylenu (PE) 
zamiast PVC, pozwala na poddanie ich łatwemu recyklingowi!

Z uwagi na światowy trend rezygnacji z PVC przez największe korporacje, ma-
teriały te pozwolą zrealizować najbardziej dochodowe zagraniczne zlecenia.

do 5.00 m 140 g/m2

IkOnOs suPerbAner      FrOntLIt 98 do 3.30 m 98 g/m2

IkOnOs suPerbAner      bACkLIt 200 do 5.00 m 200 g/m2

uV

uV

uV

EFI Pro 32r+

Problem z reklamacjami? Problem z utylizacją? Problem z dźwiganiem?

Znane problemy ?

Cieńszy materiał to 2-3 x więcej reklam
w systemie reklamy przewijanej

Lżejszy materiał to łatwiejsze
wnoszenie w trudno dostępne miejsca

Mocniejszy materiał
to mniej reklamacji

IKONOS SUPERBANER - rozwiązanie problemów z banerami

Ikonos Super Banerblockout Ikonos Superbaner Frontlit Ikonos Superbaner Backlit Superbaner przeznaczony jest do druku UV i LATEX
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SIATKI

NAZWA SYMBOL OPIS ROZMIARY GRAM. DRUK

sIAtkA mesH
(z podkładem) MESH 380

Biała, winylowa, powlekana siatka do druku na ploterach 
wymagających podkładu. Na rusztowania, elewacje...

od 1.27 do 3.20 x 50 m 380 g/m2

sIAtkA mesH
(bez podkładu) MESH

Biała winylowa, powlekana siatka do druku na ploterach 
nie wymagających podkładu. Na rusztowania, elewacje...

1.27, 1.37, 3.20 x 50 m 270 g/m2

ZASTOSOWANIEZALETY

•	 rusztowania
•	 elewacje
•	 ściany budynków
•	 zabudowa sceniczna
•	 dekoracje
•	 osłony przeciwwietrzne

PORADY

•	 Dzięki dużej przepuszczalności 
powietrza siatki zastąpią baner w 
miejscach narażonych na podmuchy 
wiatru.

•	 Siatkę najlepiej zgrzewać w tempera-
turze 380 - 440 st. C.

•	 najlepsze właściwości wytrzymałościowe na rynku
•	 dodatkowy przeplot (1000x1000) podwyższający ich wytrzymałość
•	 bardzo dobrze przepuszczają powietrze i w pewnym stopniu światło
•	 dobre parametry zgrzewania pozwalają na łączenie w bryty o dużej powierzchni
•	 powlekana struktura
•	 wysokie nasycenia kolorów po zadruku

ums uV LAtsOL

ums uV LAtsOL

Siatki i papiery billboardowe

PAPIERY BILLBOARDOWE

NAZWA SYMBOL OPIS ROZMIARY GRAM. DRUK

IkOnOs bLue bACk

CONSTELLATION JE
Ekonomiczne papiery BB. Doskonała jakość.

Papier billboardowy typu blueback (BB) z 
niebieskim tyłem, który ma za zadnie masko-
wać prześwitywanie poprzednich warstw nie 
usuniętych grafik.

1.27 x 150/300 m 120 g/m2

CONSTELLATION OFFSET 1.27 x 150/300 m 120 g/m2

ums uV LAtsOL

sOLOFF uV

ZASTOSOWANIE

•	 billboardy
•	 plakaty reklamowe i wyborcze
•	 reklama krótko i średniokresowa

ZALETY

•	 dobra odporność na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne
•	 niebieski tył zapewnia odpowiedni poziom krycia
•	 doskonale nadaje się na duże kampanie reklamowe, wyborcze, itd.
•	 wysoka jakość w niskiej cenie BlueBack

SUPER
HIT

Nowość

SUPER
HIT

Nowość
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Flagi

FLAGI

NAZWA SYMBOL OPIS ROZMIARY GRAM. DRUK

FLAGA
z PODkłADem

FLAGA 
Ikonos SOL

Znakomitej jakości materiał flagowy z podkładem 
papierowym. Dobre nasycenia kolorów.

1.37 x 50 m 110 g/m2

FLAGA bez
PODkłADu

FLAGA 
Ikonos SUB Znakomitej jakości flaga bez podkładu. 

Wysokie nasycenia kolorów po obu stronach.

1.10, 1.37, 1.60, 1.85, 
2.50, 3.20 x 50 / 100 m

110 g/m2

FLAGA 
Ikonos NEW 
110E B1

1.10, 1.37, 1.60, 1.85, 
2.52, 3.20 x 50 / 100 m

110 g/m2

ZASTOSOWANIE

ZALETY

•	 flagi narodowe, sportowe i firmowe
•	 lekkie banery reklamowe
•	 ridery, flyery, itp.
•	 scenografia i  dekoracje

PORADY

•	 Flaga zastąpi baner reklamowy, do-
datkowo jest bezwonna oraz można 
ją wielokrotnie składać i rozwieszać, 
oraz prać.

•	 niska waga, łatwe w transporcie, a jednocześnie wytrzymałe i trwałe
•	 druk jednostronny - kolory z obu stron (rewers do 90% nasycenia awersu)
•	 bardzo dobry stosunek ceny do jakości
•	 brak PVC

b1
certyfikat

ums uVsOL

sub

•	 ekologiczny nośnik grafiki zewnętrznej i wewnętrznej
•	 atrakcyjne uzupełnienie innych form reklamowych
•	 przyciągają wzrok z uwagi na kształt i wielkość oraz na 

ruch na świeżym powietrzu: przed siedzibami firm, na 
koncertach, festiwalach, wydarzeniach sportowych, itp.

•	 sprawdzają się także w dekoracjach wewnętrznych
•	 zadruk jednostronny = atrakcyjna kolorystyka z obu stron
•	 trwałość = możliwość wielokrotnego stosowania
•	 niska waga = łatwość składania i transportowania

DLACZEGO WARTO STOSOWAĆ FLAGI ?

Mutoh ValueJet 1938 TX

sub

Siatki i papiery billboardowe

NOWOŚCI

NAZWA SKŁAD OPIS ROZMIARY GRAM. DRUK

IkOnOs FLAG strOnG 100% POLYESTER Flaga do druku bezpośredniego i sublimacji. 1.10 - 3.20 m 110 g/m2

IkOnOs FLAG bAsIC 100% POLYESTER Możliwość zadruku także w tech. sitodruku. 1.10 - 3.20 m 110 g/m2

IkOnOs FLAG PremIum 100% POLYESTER Bardzo dobre nasycenie z obu stron (rewers 90%). 1.10 - 3.20 m 120 g/m2

IkOnOs FLAG LIGHt 100% POLYESTER Lekka flaga do druku bezpośredniego i sublimacji 1.10 - 3.20 m 75 g/m2

IkOnOs FLAG mesH 100% POLYESTER
Atrakcyjna flaga z owalnymi otworami, stanowią-
cymi dekorację jak i przepuszczającymi powietrze.

1.10 - 3.20 m 120 g/m2

IkOnOs FLAG GLOssy 100% POLYESTER Flaga o 2-stronnej, błyszczącej powierzchni. 1.10 - 3.20 m 110 g/m2

subtXLAtuV

subtXLAtuV

subtXLAtuV

subtXLAtuV

subtXLAtuV

subtXLAtuV
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SIHL: papiery i papiery artystyczne

PAPIERY

NAZWA POW. OPIS ROZMIARY GRAM. DRUK

sIHL 
POstArt SATYNA Uniwersalny, doskonałej jakości papier plakatowy.

1.067, 1.27, 1.37, 
1.60 x 75 m

130 g/m2

sIHL 
PHOtOrOCket

MAT Uniwersalny, błyszczący papier fotograficzny pokryty PE  
do zastosowań plakatowych i fotograficznych.

1.06 x 30 m 190 g/m2

BŁYSK

sIHL ImOLA SATYNA
Samoprzylepny papier fotograficzny do plakatów 
i zastosowań fotograficznych.

1.06 x 30 m 240 g/m2

sIHL
trueCOLOr MAT

Jaskrawy biały, sztywny papier plakatowy do zastosowań 
reklamowych.

1.06 x 30 m 180 g/m2

sIHL
bb trIsOLV SATYNA

Uniwersalny matowy, satynowy, niebieski papier plakatowy 
do zastosowań billboardowych.

1.067, 1.27, 1.37, 
1.60 x 75 m

130 g/m2

sIHL
trIsOLV PLus SATYNA

Uniwersalny papier plakatowy i billboardowy do zastoso-
wań zewnętrznych i wewnętrznych.

1.067, 1.27, 1.37, 
1.60 x 75 m

130 g/m2

sIHL trIsOLV 
PrImeArt BŁYSK

Błyszczący papier plakatowy premium o wysokiej sztywno-
ści do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych.

1.067, 1.27, 1.37, 
1.60 x 75 m

200 g/m2

sIHL 
POsterCOLOr X 180 MAT

Wysokiej jakości papier plakatowy z warstwą blokującą do 
zastosowań reklamowych.

1.06 x 30 m 180 g/m2

sIHL
QuADrAsOrb MAT

Wysokiej jakości, wielofunkcyjny papier plakatowy do 
zastosowań reklamowych.

1.06 x 30 m 150 g/m2

sIHL
POsterPrO MAT

Matowy papier plakatowy do zastosowań zewnętrznych 
i wewnętrznych.

1.06 x 30 m
130 g/m2

200 g/m2

ZASTOSOWANIEZALETY

•	 tapety
•	 plakaty
•	 citylighty
•	 fotografie i reprodukcje
•	 schematy
•	 billboardy

PORADY

•	 Papier WB PRIMEART 200 g/m2 mo-
żesz stosować do jakościowych, jak 
i do ekonomicznych wydruków.

•	 Potrzebujesz dłuższych nawojów? 
Fabryka IKONOS przygotuje Ci role 
dostosowane do Twojej produkcji.

•	 bardzo dobra wchłanialność atramentu bez zalewania wydruku
•	 europejska produkcja - jakość PREMIUM
•	 fotograficzna jakość wydruków
•	 bardzo dobra kolorystyka i wysokie nasycenia
•	 atrakcyjna cena
•	 certyfikat FSC

ums uV LAtsOL

AQ

LAt AQ

LAt AQ

ums uV LAtsOL

ums uV LAtsOL

ums uV LAtsOL

LAt AQ

ums uV LAtsOL AQ

ums uV LAtsOL
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FOLIE

TAPETY

CANVAS

NAZWA POW. OPIS ROZMIARY GRUB. DRUK

FOLIA sIHL MAT
Uniwersalna, trwale samoprzylepna folia do druku 
pigmentowego.

1.06 x 30 m 145 µ

sIHL 
syntIsOL SATYNA

Uniwersalny materiał z polipropylenu satypropylenowego 
do ekranów wewnętrznych i zewnętrznych.

1.06 x 40 m 170 µ

FOLIA sIHL Premium BŁYSK
Folia winylowa premium z trwałym klejem  
do produkcji znaków i nośników reklamowych  
w jakości fotograficznej.

1.06 x 30 m 300 µ

FILm sIHL 
Clearsol wetcling BŁYSK

Transparentny film bardzo łatwy w aplikacji "na mokro", 
przeznaczony do ekspozycji na szkle.

1.08 x 30 m 125 µ

NAZWA POW. OPIS ROZMIARY GRAM. DRUK

tAPetA sIHL 
nOn-wOVen MAT

Tapeta na bazie włókniny naturalnej, o strukturalnej 
powierzchni, przeznaczona do druku UV.

0.75 x 30.5 m 150 g/m2

tAPetA sIHL 
FAberGLAss MAT

Tapeta do zadruku z włókna szklanego. Idealna do miejsc 
publicznych. Maskuje ubytki i pęknięcia.
Posiada klej aktywowany wodą.

1.00 x 30.5 m 270 g/m2

sIHL wALLGrAFX
240 sAtIn SATYNA

Poliestrowy, samoprzylepny materiał, który doskonale 
nadaje się do dekoracji ścian, stoisk targowych, mebli i do 
zastosowań reklamowych. Certyfikat M1.

1.37 x 25 m 240 µ

NAZWA POW. OPIS ROZMIARY GRAM. DRUK

CAnVAs 
sIHL nInA MAT

Uniwersalne, matowe płótno do przemysłowego zadruku 
dzieł sztuki i zdjęć. 

1.06 x 15 m 345 g/m2

SIHL premium: folie, tapety, canvasy

AQ

ums LAtsOL AQ

AQ

ums sOL AQ

ums uV LAtsOL

ums uV LAtsOL

ums uV LAtsOL

AQ
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Tapety do druku

NAZWA SYMBOL OPIS ROZM. GRAM. DRUK

tAPetA
Latex & uV

IKONOS
WMT 130 VSC

Ikonos - europejska produkcja. Papierowa tapeta z linii NON-WOVEN 
do zadruku w technologii lateksowej i UV.

1.10 x 50 m 130 g/m2

tAPetA
z Atestem
PzH

IKONOS
WMT 200+ Ikonos - europejska produkcja. Wysokiej jakości tapeta na bazie 

włókniny, do druku UMS z certyfikatem, solwentem, lateksem i UV. 
Łatwa aplikacja.

1.05 x 30 m
250 µ
130 g/m2

IKONOS
WMT 300+

1.05 x 30 m
300 µ
200 g/m2

FOLIA bIG wALLy IKONOS
MRT FX 150

Gruba, dobrze kryjąca folia ze wzmocnioną formułą kleju,
umowżliwiającą m.in. aplikacje ścienne.

1.05, 1.37
x 30 m

100 µ

tAPety 3D IKONOS
WALL-ART

Tapety strukturalne na bazie włókniny. Cert. trudnopalności Bs1,d0. 
Wzory: LEATHER, ROCK, MOZAIC, FROSTED, SALT, WOOD, STONE. 
Druk UMS, eko-solwentowy, lateksowy i UV.

1.07 x 50 m 200 g/m2

tapeta PVC
z klejem

IKONOS
LINO

3w1. Folia/tapeta samoprzylepna o strukt. płótna canvas. Wiele zasto-
sowań, w tym tapety samoprzylepne. Certyfikat PZH. Klej usuwalny.

1.05 x 30 m 160 µ

ZASTOSOWANIEZALETY

•	 tapety w miejsach użyteczności 
publicznej

•	 restauracje, hotele
•	 szkoły, szpitale
•	 tapety w mieszkaniach
•	 dekoracje ścienne
•	 grafika targowa
•	 wysokomarżowe strukturalne tapety

PORADY

•	 Do zadruku tapet użyj atramentu 
żywicznego UMS z europejskim 
certyfikatem EUROFINS Indoor Air 
Comfort aby uzyskać certyfikowany i 
bezpieczny produkt

•	 Najlepszy efekt uzyskasz klejąc bryty 
"na styk"

•	 Klej nakładaj tylko na ścianę
•	 Zalecane jest gruntowanie ściany

•	 atest higieniczny PZH pozwalający na ich stosowanie w miejscach użyteczności 
publicznej, ośrodkach zdrowia, restauracjach, galeriach, hotelach, itd. 

•	 certyfikat trudnopalności Bs1, d0 i certyfikat FSC
•	 stabilność (nie kurczą się), doskonała absorpcja atramentu oraz odporność na 

blaknięcie i starzenie, wzmocnione włóknami syntetycznymi
•	 wyrazista, atrakcyjna struktura podkreślająca grafikę
•	 ekologiczna i nieszkodliwa dla otoczenia
•	 odporna na zadrapania
•	 pokrywa zanieczyszczenia i nierówności ścian

LEATHER STONE WOOD MOZAIC FROSTED

Mutoh XpertJet z atramentem
ceryfikowanym do wewnątrz

ums uV LAtsOL

ums uV LAtsOL

uV LAt

ums uV LAtsOL

ums uV LAtsOL

ums uV LAtsOL

Canvasy

TAPETY STRUKTURALNE
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Tapety do druku Canvasy

NAZWA SYMBOL OPIS ROZM. GRAMAT. DRUK

PłÓtnA
CAnVAs

IKONOS
POLY COTTON 575

Najwyższej jakości canvas PREMIUM (USA), do reprodukcji obrazów 
oraz wszelkich dekoracji wewnętrznych. Splot imituje płótno malarskie. 
Szeroko używane w domach, hotelach, galeriach, muzeach, centrach 
kulturalnych i handlowych. Żywa kolorystyka. 

0.914, 1.05,
1.37, 1.52
x 25 m

300 µ
200 g/m2

IKONOS POLI 240 
semi-gloss

Bardzo wysokiej jakości, śnieżno-białe, poliestrowe płótno do repro-
dukcji obrazów, fotografii, dekoracji, itd. Żywe kolory bez lakieru.

0.914, 1.07,
1.27, 1.52
x 30 m

240 g/m2

IKONOS POLI 240
mat

Materiał ekonomiczny. Bardzo wysokiej jakości, śnieżno-białe, polie-
strowe płótno do reprodukcji obrazów, fotografii, dekoracji, itd.  
Głębia kolorów. Konkurencyjna cena.

0.914, 1.07,
1.27, 1.52
x 30 m

240 g/m2

ZASTOSOWANIEZALETY

•	 reprodukcje obrazów
•	 dzieła sztuki
•	 fotografia ślubna
•	 dzieła sztuki
•	 grafiki fotorealistyczne
•	 grafiki imitujące malowidła
•	 obrazy w hotelach
•	 obrazy w mieszkaniach
•	 klasyczne i nowoczesne wnętrza

PORADY

•	 Do druku solwentem używaj zawsze 
Canvasu z lekko błyszczącą powłoką. 
Pozwoli to uzyskać nasycone kolory.

•	 Canvas po zadruku pigmentem 
zabezpiecz laminatem płynnym. 
Pozwoli to uzyskać wyraziste kolory 
i zabezpieczy wydruk.

•	 Twoje wydruki są blade i "szare"? 
Zwiększ wydatek CMY i zmniejsz K.

•	 imitacja płótna malarskiego
•	 szlachetna faktura
•	 żywa kolorstyka po zadrukowaniu
•	 szybkie schnięcie wydruku i łatwa wchłanialność atramentu
•	 realistyczna jakość wydruku
•	 idealne do montażu na blejtramach
•	 potwierdzona jakość
•	 wysokomarżowy typ biznesu
•	 ekologiczne i bezzapachowe wydruki

Mutoh ValueJet 1604 X

ums uV LAtsOL

ums uV LAtsOL

uV LAtsOLAQ

Nowość: tapeta FIBROUS Nowość: tapeta GRANITE Nowość: tapeta LEATHER 2 Nowość: tapeta Canvas Nowość: tapeta Textile

TAPETY STRUKTURALNE
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Tkaniny do sublimacji

NAZWA SYMBOL OPIS CERT. GRAM. DRUK

tkanina bLOCkOut BLM 235 OT
Blockout poliestrowy.
Idealny do rollupów, rolet, ekranów projekcyjnych.

B1 235 g/m2

tkanina bACkLIt BAM 165 OT
Backlit poliestrowy.
Dobra kolorystyka i wyrazistość grafiki po podświetleniu.

B1 165 g/m2

tkanina sAtIn SAT 120 OT
Tkanina poliesterowa.
Do produkcji zasłon, poduch, ubrań. Nie gniecie się.

- 120 g/m2

tkanina mesH MESH 220 OT
Mesh na bazie włókna poliestrowego.
Mocna siatka do wyrobu toreb, plecaków, osłon, itp.

B1 220 g/m2

tkanina sun SUN 180 OT
Tkanina wodoodporna z powłoką antygrzybiczną. 
Wysokie nasycenia kolorów. Idealna do parasoli, osłon, itp.

- 180 g/m2

ZASTOSOWANIEZALETY

•	 druk cyfrowy: sublimacja, sito...
•	 reklama
•	 moda: indywidualne projekty i 

prototypy tkanin i wzorów
•	 dekoracje
•	 grafika wystawiennicza i sklepowa
•	 parasole i rolety

PORADY

•	 Tkaniny najprościej zadrukowywać 
w technologii sublimacji, gwaran-
tującej nasycone kolory i trwałość 
wydruku.

•	 Najlepszą jakość uzyskasz stosując 
atrament UltraVision z gotowymi 
profilami ICC.

•	 ekologiczny i bezzapachowy wydruk
•	 fotograficzna jakość wydruków
•	 głębia kolorów i odporność na blaknięcie (UV)
•	 niski ciężar właściwy - oszczędność w transporcie
•	 doskonała kolorystyka i wyrazistość nadrukowanej grafiki
•	 stabilność wymiarowa oraz odporność na rozerwanie
•	 liczne certyfikaty m.in. B1

Mutoh RJ 900

sub

LAt sub

sub

sub

sub

uV

uV

uV

uV

uV

IKONOS ULTRA FLEX to sprawdzona folia poliuretanowa, dostępna w różnych kolorach z 
matowym wykończeniem, może być stosowana do napisów na koszulkach, odzieży sporto-
wej i rekreacyjnej, gadżetów reklamowych i artykułów sportowych.
W ofercie folia biała do zadruku a także folie kolorowe (w tym także metaliczne i fluo).

Zadzwoń i zapytaj: 77 458 16 81

NOWOŚĆ: FOLIE FLEX

PAPIER SUBLIMACYJNY

NAZWA SYMBOL OPIS ROZMIARY GRUBOŚĆ

PAPIery 
trAnsFerOwe

IKONOS TRANS 100 Wysokiej jakości papier termotransferowy umożli-
wiający przenoszenie grafiki w procesie sublimacji.
Bardzo dobre odwzorowanie i nasycenia kolorów.

0.91, 1.10, 1.32, 1.62 x 50 m 100 g/m2

IKONOS TRANS 70 1.07 x 50 m 65 g/m2

Tkaniny dekoracyjne
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Tkaniny do sublimacji Tkaniny dekoracyjne

NAZWA SKŁAD OPIS ROZMIARY GRAM. DRUK

IkOnOs FLAG strOnG 100% POLYESTER Flaga do druku bezpośredniego i sublimacji. 1.10 - 3.20 m 110 g/m2

IkOnOs FLAG bAsIC 100% POLYESTER Możliwość zadruku także w tech. sitodruku. 1.10 - 3.20 m 110 g/m2

IkOnOs FLAG PremIum 100% POLYESTER Bardzo dobre nasycenie z obu stron (rewers 90%). 1.10 - 3.20 m 120 g/m2

IkOnOs FLAG LIGHt 100% POLYESTER Lekka flaga do druku bezpośredniego i sublimacji 1.10 - 3.20 m 75 g/m2

IkOnOs FLAG mesH 100% POLYESTER
Atrakcyjna flaga z owalnymi otworami, stanowią-
cymi dekorację jak i przepuszczającymi powietrze.

1.10 - 3.20 m 120 g/m2

IkOnOs FLAG GLOssy 100% POLYESTER Flaga o 2-stronnej, błyszczącej powierzchni. 1.10 - 3.20 m 110 g/m2

Ikonos Flag Strong

subtX

Ikonos Flag Basic Ikonos Flag Premium Ikonos Flag Light Ikonos Flag Mesh Ikonos Flag Glossy

NAZWA SKŁAD OPIS ROZMIARY GRAM. DRUK

IkOnOs bACkLIt 100% POLYESTER Tkanina dedykowana do podświetleń. 1.10 - 3.20 m 200 g/m2

IkOnOs DIsPLAy
bLOCkOut bLACk bACk 100% POLYESTER

Tkanina z czarnym tyłem blokującym światło. 
Zastosowanie: ekrany projekcyjne, kurtyny, itd.

1.10 - 3.20 m 260 g/m2

IkOnOs DIsPLAy
bLOCkOut wHIte bACk 100% POLYESTER

Tkanina z białym, "mięsistym" tyłem.
Wewnątrz czarna warstwa blokująca światło.

1.10 - 3.20 m 330 g/m2

IkOnOs DIsPLAy
tHICk 100% POLYESTER

Gruba tkanina z obu stron biała do różnego 
rodzaju zastosowań, np. wystawienniczych.

1.10 - 3.20 m 270 g/m2

IkOnOs DIsPLAy
stretCH 100% POLYESTER

Rozciągliwa, z obu stron biała tkanina. Przykłado-
we zastosowanie: naciągane obrusy eventowe.

1.10 - 1.70 m 230 g/m2

Ikonos Backlit Ikonos Blockout Black Back Ikonos Blockout White Back Ikonos Display Thick Ikonos Display Stretch

nOwOŚCI

subtXLAtuV

subtXLAtuV

subtXLAtuV

subtXLAtuV

subtX

LAtuV

subtXLAtuV

subtXLAtuV

subtXLAtuV

subtXLAtuV

subtXLAtuV
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Płyty PVC i kartonowe

NAZWA KOLOR OPIS ROZMIARY GRUB. DRUK

IkOnOs
PVC
CALLIstO

Biały

Płyty ze spienionego PVC przeznaczone są do zadruku 
bezpośredniego w technologii LED / UV, oklejania folią 
samoprzylepną, malowania, itd. 

Szerokie możliwości stosowania płyt PVC powodują, że jest 
to podstawowy materiał w wielu agencjach reklamowych, 
drukarniach wielkoformatowych i zakładach produkcyjnych. 

Charakteryzują się regularną strukturą wewnętrzną o 
zamkniętych komórkach z gładką, twardą powierzchnią 
pozbawioną porów. Zabezpieczone folią ochronną.

2.05 x 3.05 m 1 mm

1.00 x 2.00 m, 1.22 x 2.44 m, 1.22 x 3.05 m, 
2.05 x 3.05 m

2 mm

1.00 x 2.00 m, 1.22 x 2.44 m, 1.22 x 3.05 m, 
1.56 x 3.05 m, 2.05 x 3.05 m

3 mm
5 mm

1.00 x 2.00 m, 2.05 x 3.05 m 4 mm

1.22 x 3.05 m, 1.56 x 3.05 m, 2.05 x 3.05 m 8 mm

1.00 x 2.00 m, 1.22 x 3.05 m, 1.56 x 3.05 m, 
2.05 x 3.05 m

10 mm

PŁYTY PVC

ZASTOSOWANIEZALETY

•	 drukowane szyldy
•	 oklejane szyldy
•	 tablice informacyjne
•	 tabliczki
•	 modele
•	 wypełnienia konstrukcji
•	 grafika wewnętrzna i zewnętrzna

PORADY

•	 Płyty IKONOS PVC możesz zadruko-
wać bezpośrednio w technologii LED 
/ UV, jak i okleić zadrukowaną folią 
samoprzylepną.

•	 Oszczędzaj czas i koszty zamawiając 
płyty IKONOS przycięte na gotowe 
formatki. 

•	 bardzo szerokie możliwości zastosowań
•	 przeznaczone do aplikacji wewnętrznych i zewnętrzynych
•	 gładka i twarda powierzchnia oraz regularna struktura wewnętrzna materiału
•	 dobra dostępność
•	 dostępne w wielu grubościach, od 1 do 10 mm
•	 dostępne w wielu formatach od 1.00 x 2.00 do 2.05 x 3.05 m 
•	 możliwość precyzyjnego pocięcia na gotowe formatki (nawet 6 x 6 cm) w 24h

uV

uV

uV

uV

uV

uV

NOWOŚCI !!!

NAZWA KOLOR OPIS ROZMIARY GRUB. DRUK

IkOnOs
twarde (lite) PVC Biały

Lite (twarde) płyty PVC o jednolitej strukturze. Trudnopalne.
Łatwe w obróbce.  Wysoka odporność na uszkodz. mechaniczne.

1.22 x 2.44 m 0.5, 1, 2, 3 mm

IkObOArD
(plaster miodu) Biały

Lekki panel kompozytowy z rdzeniem tekturowym o strukturze 
komorowej i 2-stronną wierzchnią warstwą z papieru.

1.22 x 2.44 m 10 mm

IkOsPrInt Biały
Lekka płyta kompozytowa z wewnętrznym rdzeniem z wytłacza-
nego białego polistyrenu (XPS). Powleczona białym papierem.

1.22 x 2.44 m 3, 5, 10 mm

IkOnOs PVC 
glossy (do liter)

Przeznaczona do liter przestrzennych. Z wierzchu twarde PVC.
Baza ze spienionego PVC.

1.22 x 2.44 m 14 mm

uV

uV

uV

uV

Płyty PLEXI I KOMPOZYTOWE
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Płyty PVC i kartonowe Płyty PLEXI I KOMPOZYTOWE

PŁYTY PLEXI

PŁYTY KOMPOZYTOWE

NAZWA KOLOR ROZMIARY GRUBOŚĆ OPIS DRUK

IkOnOs
PLeXI
(PmmA)

Transparent 2.05 x 3.05 m 10 mm Wysoki stopień przezroczystości (92%, porównywalny do szkła). 
Odporne na działanie warunków atmosferycznych i chemikaliów. 
łatwe w obróbce (cięcie, frezowanie, klejenie, termoformowanie).Transparent 2.05 x 3.05 m 2, 3, 4, 5 mm

Mleczny 2.05 x 3.05 m 2, 3, 4, 5 mm Idealne do podświetleń. Równomierne rozpraszanie światła.

IkOnOs
PLeXI  wylewana

Transparent 2.05 x 3.05 m 3 mm Płyty o podwyższonych parametrach i jakości powierzchni.

Mleczny 2.05 x 3.05 m 3 mm Idealne do podświetleń LED. Równomierne rozpraszanie światła.

ZASTOSOWANIEZALETY

•	 rekLAmA
•	 szyldy, plansze, tablice informacyjne 
•	 zabudowa stoisk, gabloty, prezenterki, itd.

•	 buDOwnICtwO
•	 wypełnienia stolarki drzwiowej i okiennej 
•	 sufity podwieszane, elementy konstrukcyjne

•	 Przemysł

PORADY

•	 Oszczędzaj czas i koszty zamawiając 
płyty IKONOS przycięte na formatki. 

•	 Użyj plotera laserowego aby uzyskać 
idelanie gładkie krawędzie cięcia.

•	 Do podświetleń stosuj pleksę w kolo-
rze mlecznym, równomiernie rozpra-
szającym światło.

•
•	 łatwe w obróbce: cięcie, rezowanie, klejenie, termoformowanie
•	 zastępują szkło
•	 nietłukące i niepękające
•	 zabezpieczone folią ochronną 
•	 gładka powierzchnia

NAZWA KOLOR ROZMIARY GRUB. POW. OPIS DRUK

IkObOnD

Biało-szary
Biało-biały

1.50 x 3.05 m
1.50 x 4.05 m

3 mm 0.21 mm ALU
Znakomitej jakości płyty ALU-PE-ALU w kolorze ŚNIEŻNOBIAŁYM. 
Do zadruku bezpośredniego lub zastosowań konstrukcyjnych, itd. 
Płyty zabezpieczone folią ochronną.2.00 x 3.05 m

2.00 x 4.05 m
3 mm 0.28 mm ALU

Szczotkowane 
aluminium

1.50 x 4.05 m 3 mm 0.21 mm ALU
Płyta kompozytowa ALU-PE-ALU o powierzchni "SZCZOTKOWANE 
ALUMINIUM".

Czarny mat 1.50 x 4.05 m 3 mm 0.21 mm ALU Płyta kompozytowa ALU-PE-ALU o powierzchni "CZARNY MAT".

Czarny błysk 1.50 x 4.05 m 3 mm 0.21 mm ALU Płyta kompozytowa ALU-PE-ALU o powierzchni "CZARNY BŁYSK".

EFI Pro 24f

uV

uV

uV

uV

uV

uV

Zamawiaj płyty w całości lub cięte 
na formatki... nawet 6 x 6 cm

Usługa formatyzacji (IKONOS eRozkroje) pozwala optymalnie 
rozplanować cięcie całych płyt na gotowe formatki za pomocą 
najnowocześniejszej piły stołowej w Polsce (z chłodzeniem na-
rzędzia). Oznacza to, że formatki zamawiane w IKONOS, cechują 
się wysoką precyzją cięcia krawędzi.

Zarejestruj się na: à ikonos.erozkroje.pl 
lub zadzwoń do nas: 77 458 16 81

uV

uV
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2920

2920

Drop mass range 5.1 - 16.6 pl
Speed Production

720 x 720 dpi - 2
 p

1638X

Built to Perform1638X

485C 021C 109C 368C 355C 321C Reflex Blue 2685C

Sample Text 14 point
Sample Text 12 point
Sample Text 10 point

Sample Text 8 point
Sample Text 6 point

Sample Text 4 point

All trademarks shown and mentioned are property of their respective owners

Atramenty żywiczne Mutoh UMS

kolor
PAntOne®

mutoh
ValueJet

1638X

epson
sureColor
sC-s50600

roland
XF-640

seiko
ColorPainter

m-64s

HP
Designjet

L26500

Pantone 485C
(Czerwony) ∆E 0.6 ∆E 6.8 ∆E 3.0 ∆E 1.2 ∆E 10.7

Pantone 355C
(Ciemnozielony) ∆E 0.0 ∆E 1.0 ∆E 4.1 ∆E 0.2 ∆E 3.0

Pantone 368C
(Jasnozielony) ∆E 0.1 ∆E 1.5 ∆E 1.8 ∆E 0.9 ∆E 1.7

Pantone 109C
(Żółty) ∆E 5.0 ∆E 14 ∆E 7.4 ∆E 11.4 ∆E 15.6

Pantone Reflex BlueC
(Ciemnoniebieski) ∆E 1.0 ∆E 5.1 ∆E 6.8 ∆E 3.6 ∆E 16.5

Pantone 2685C
(Ciemny Fiolet) ∆E 0.1 ∆E 9.9 ∆E 8.5 ∆E 10.9 ∆E 17.0

Wartości w tabeli określają wskaźnik DeltaE (CIE76), wykorzystywany 
w celu zmapowania koloru i określenia odległości lub różnicy pomiędzy 
dwoma kolorami w przestrzeni barw L*a*b*. 

Każda drukarnia chciałaby drukować zlecenia dla największych marek na świecie 
z uwagi na prestiż, wolumen i oczywiście zysk. Jednakże, firmy te mają wysokie 
wymagania co do jakości wydruków, jak i kolorów. Ich znaki firmowe mają ściśle 
określoną barwę, najczęściej zdefiniowaną w palecie Pantone.

Wyjątkowo szeroki gamut atramentów UMS zapobiega zwrotom prac od klientów 
spowodowanych nieodpowiednią kolorystyką prac. Plotery Mutoh drukujące atra-
mentami Mutoh UMS w palecie CMYK, pozwalają uzyskać aż 83% pokrycia całej 

palety Pantone C, w tym kolory wykorzystywane przez największe firmy na świecie 
takie jak: McDonald’s, BP, FedEX, Siemens czy też nawet Unia Europejska!

W tabeli poniżej porównano rzeczywiste, oryginalne kolory znanych firm i instytucji 
z kolorami odtworzonymi na różnych drukarkach atramentowych, odpowiadając 
tym samym na pytanie jak łatwo bądź trudno jest przybliżyć się do zadanych kolo-
rów. Porównanie odbyło się w identycznych bądź zbliżonych warunkach pracy (ten 
sam typ mediów,  ta sama fizyczna rozdzielczość).

KORPORACYJNE KOLORY

EUROPEJSKI CERTYFIKATY EKOLOGICZNE CERTYFIKATY EKOLOGICZNE
ORAZ DO DRUKU DO POMIESZCZEń

Atramenty Mutoh UMS są w pełni ekologiczne, gdyż spełniają rygorystyczne europejskie 
normy i posiadają pisemny certyfikat Eurofins Indoor Air Comfort.

Dobrze wiemy, że największe marże uzyskuje się na wysokojakościowych, bezpiecznych 
wydrukach do wewnątrz. Wybierając ploter Mutoh ValueJet z ekologicznymi, certyfiko-
wanymi atramentami Mutoh UMS, możecie Państwo drukować grafiki (np. tapety, obrazy, 
plakaty, oznakowanie) dla przedszkoli, szkół, szpitali, sklepów i innych miejsc użytecz-
ności publicznej.

Nic nie stoi na przeszkodzie abyście drukowali Państwo także wysokomarżowe grafiki dla 
klientów końcowych do ich mieszkań (np. tapety, obrazy)... Sami takie mamy!

Certyfikat
Jakość Powietrza Wewnętrznego

Atrament Mutoh Universal Mild Solvent (UMS)zadrukowany na materiale zgodnym z normą IAC przy maksymalnym pokryciu atramentem
Produkty, Ci  - 330 - 01 - 1 - 2015Mutoh Belgium nv, Oostende, BelgiaProducent atramentów

Produkt przeszedł z pozytywnym wynikiem program testów i ocen zgodnie z wytycznymi certyfikacji 
Eurofins Jakość Powietrza Wewnętrznego, wersja 5.3 (2015). Zadrukowaną folię zastosowaną jako 
aplikacja ścienna poddano testom w komorze w celu oceny emisji aldehydów, a także poddano ocenie 

miejsce wytwarzania atramentów (DIN 18200).
Pozytywny wynik badań oznacza zgodność z najnowszymi regulacjami prawnymi dotyczącymi 
niskoemisyjnych produktów w Belgii, Francji (klasa A) i Niemczech (AgBB):√ 
√ 
√ 
√ 
√ 

√ 
√ 

Nie wykryto substancji rakotwórczych powyżej ich dopuszczalnych wartości, w tym 4 substancji CMR  regulowa-

nych prawem francuskim.

Wykryto formaldehyd poniżej wartości granicznej wynoszącej 60 μg/m³ i aldehyd octowy poniżej 200 μg/m³.Suma organicznych związków lotnych (TVOC) jest niższa od wartości dopuszczalnej wynoszącej 10.000 μg/m³ po 

3 dniach, a po 28 dniach wynosiła 1.000 μg/m³. Produkt został sklasyfikowany w klasie A+ zgodnie z francuskim 

rozporządzeniem dotyczącym dopuszczalnych wartości lotnych związków organicznych.Sumaryczna zawartość średniolotnych związków organicznych (SVOC) po 28 dniach była niższa od dopuszczal-

nej wartości wynoszącej 100 μg / m³.
Opory cieplne były poniżej dopuszczalnej wartości wynoszącej 1 według niemieckiej normy NIK i belgijskiej normy 

LCI po 28 dniach. Suma lotnych związków organicznych z wyłączeniem niemieckiej normy LCI wynosiła poniżej 

100 μg/m³. (LCI = Lowest Concentration of Interest – dopuszczalne wartości długotrwałej emisji lotnych związków 

organicznych z produktów wyposażenia wnętrz, NIK – niemiecki skrót) System zarządzania jakością oraz program kontroli produkcji atramentu zapewniają ciągłość produkcji o bardzo 

niskiej emisyjności

W związku z powyższym, produkt uzyskał etykietę Jakości Powietrza Wewnętrznego. 

Eurofins Certification Body VOC Am Neuländer Gewerbepark 4 21079 Hamburg, GermanyPhone: +49 40 492 94 6815
IAC-Certification@eurofins.com   www.indoor-air-comfort.comPobór próbek, testy i ocena zostały przeprowadzone zgodnie ze standardami CEN/TS 165165, ISO 16000-3, ISO 16000-6, ISO 16000-9, 

ISO 16000-11, EN 13419 w najnowszej dostępnej wersji.   

Certyfikat No.:           IAC-330-01-02-2015Data:                        2015-05-15Termin ważności:      2020-05-14, z odbywającymi się dwa razy w roku nadzorem i testami

teCHnOLOGIA
ŻywICznA

∆E 0 - 1 Niewidoczna różnica

∆E 1 - 2
Bardzo niewielka różnica, zauważalna jedynie przez

profesjonalistów lub osoby, które mają naturalne zdolno-
ści dostrzegania najmniejszych różnic kolorystycznych

∆E 2 - 3.5
Umiarkowana różnica,

widoczna także dla nieprofesjonalistów

∆E 3.5 - 5 Oczywista różnica

∆E > 6.0 Mocno odznaczająca się różnica

•	 sprawdź czy twoje tusze po-
siadają pisemny, europejski 
certyfikat ekologiczny (jak 
mutoh ums) czy też Green-
Guard (jak mutoh LeD-uV)

     Delta e                      Objaśnienia

Atramenty Premium UltraVision
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Atramenty żywiczne Mutoh UMS Atramenty Premium UltraVision

Łatwe przelanie bez potrzeby
czyszczenia układu!

ZALETY

•	 atrakcyjna cena dopasowana do polskiego odbiorcy
•	 atramenty degazowane i filtrowane - bezpieczne dla plotera
•	 szybkie schnięcie = większa produktywność
•	 ekologiczne - spełniają normy REACH i ROHS
•	 wysoka odporność
•	 szeroki gamut barwny
•	 kompatybilność chemiczna i kolorystyczna z atramentami OEM 
•	 nie są wymagane dodatkowe profile kolorystyczne
•	 nie zatykają dysz - bezpieczne dla głowic plotera

DLACZEGO WARTO ZAMIENIĆ TUSZE NA ULTRAVISION?

•	 stabilny dostawca i szybka dostawa - działamy od 1993 roku
•	 profesjonalny serwis Atrium dokona przelania Państwa plotera, wykonując 

wszystkie niezbędne czynności serwisowe, w tym wymianę filtrów - GRATIS
•	 atramenty posiadają najkorzystniejszą cenę na rynku
•	 internetowa baza profili kolorystycznych
•	 gwarancja na blaknięcie koloru oraz na głowicę

PIONOWE SYSTEMY WORKOWE

ZALETY

•	 najwyższej jakości atramenty Mutoh UMS lub 
UltraVision

•	 czysty i szczelny system
•	 brak rozlanego tuszu
•	 minimalna strata tuszu (maksymalne zużycie worka) 

poprzez pionowo spływający w dół atrament
•	 zajmuje mało miejsca za ploterem
•	 ekonomiczna pojemność (1000 ml)
•	 atramenty odgazowane
•	 brak kontaktu z powietrzem
•	 hermetyczne przechowywanie
•	 nie powodują zatykania dysz i korozji głowic
•	 bardzo szeroki gamut w stosunku do innych 

atramentów na rynku
•	 bezpłatne profile kolorystyczne

PORADY

•	 Wybierając atramenty dostępne w workach 
(np. Mutoh UMS lub UltraVision) przedłużasz 
bezawaryjną pracę plotera i głowic.

•	 Przelanie układu oraz wymianę systemu za-
silania w atrament na worki możesz wykonać 
samodzielnie. Wystarczy jedynie wykorzystać 
do końca wcześniejszy atrament.

Mutoh UMS

BEZPŁATNA WYMIANA

Atramenty w workach Atramenty w butelkach

Nowość: Atrament ULTRAVISION TX
UltraVision Textile to innowacyjne atramenty do druku bezpośredniego na 
różnych materiałach takich jak bawełna, poliester, len, wiskoza, itd. Dzięki nim 
cyfrowa produkcja tkanin jest skrócona o procesy prania i suszenia. Atrament 
jest zgodny z REACH oraz eko-paszportem OEKO-TEX i cechuje się brakiem 
wolnych związków organicznych (VOC-free). 
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Atramenty UltraVision UV / LED

NAZWA KOMPATYBILNOŚĆ KOLORY POJ. OPAK.

ultraVision
LeD uV 260

Atramenty zaprojektowane do pracy w głowicach DX4 i DX5 w drukarkach LED (np. 
Roland). Wykazują doskonałą przyczepność i elastyczność na wielu typowych podłożach.

CMYK, LC, LM, 
BIAŁY, CLEAR

500 ml
1000 ml

butla

ultraVision
LeD uV 710

Najnowszy atrament do drukarek LED-UV. Przeznaczony do druku aplikacji POP/POS, 
trwałych grafik zewnętrznych i wewnętrznych, w których kluczowe znaczenie ma 
wierność kolorów i adhezja do podłoża. Kompatybilne nośniki: akryl, styren, Ikobond, 
płyty piankowe, elastyczne PVC, sztywne PVC.

CMYK, LC, LM, 
BIAŁY, CLEAR

1000 ml butla

ultraVision
uV 720

Najnowszy tusz do drukarek UV. Przeznaczony do druku aplikacji POP/POS, trwałych 
grafik zewnętrznych i wewnętrznych, w których kluczowe znaczenie ma wierność kolorów 
i adhezja do podłoża. Kompatybilne nośniki: akryl, styren, Ikobond, płyty piankowe, 
sztywna i giętka winylowa, elastyczne PVC. Ten rozszerzony zestaw atramentów zawiera 
również kolor pomarańczowy, zielony i fioletowy.

CMYK, LC, LM, LY, LK, 
BIAŁY, CLEAR, 
Orange, Green, Violet, 
HD C, HD M, HD Y, 
HD K, HD Orange

1000 ml
5000 ml

butla

ultraVision
uV 730

Najnowszy i najbardziej uniwersalny atrament do druku UV. Przeznaczony do druku 
aplikacji POP/POS, trwałych grafik zewnętrznych i wewnętrznych, w których kluczowe 
znaczenie ma wierność kolorów i adhezja do podłoża. Kompatybilne nośniki: akryl, styren, 
Ikobond, płyty piankowe, sztywna i giętka winylowa, elastyczne PVC.

CMYK, LC, LM, LY, LK,
BIAŁY

1000 ml
5000 ml

butla

ultraVision 
LeD uV 7300

Atramenty UltraVision UV serii 7300 przeznaczone są do stosowania w drukarkach cyfro-
wych Zund 215C i 250, Agfa Annapurna XL, Rasterprint RP i innych ploterów chińskich z 
głowicami Konica Minolta. Podstawowym zastosowaniem tego produktu są aplikacje typu 
POP, trwała grafika oraz W billboardowy, gdzie elastyczność ma podstawowe znaczenie 
(np. membrany soft-film).

CMYK, LC, LM, LY, LK
1000 ml
5000 ml

butla

ultraVision
uV 7400

Atramenty UltraVision UV 7400 przeznaczone są do stosowania w drukarkach HP Nur 
Tempo I, II i Q, Agfa 1224 i 3150 HP Nur Expedio 3200 i 5000 HP XP2100, XP5100, FB6100 
Durst Rho 160, 205, 600 i 800 i innych ploterów chińskich np. z głowicami Konica Minolta. 
Podstawowym zastosowaniem tej serii atramentu są aplikacje typu POP, trwała grafika i 
banery reklamowe, w których elastyczność ma podstawowe znaczenie. Atrament UV.

CMYK, LC, LM, LY, LK,
BIAŁY, CLEAR

1000 ml
5000 ml

butla

ZALETY

•	 atrakcyjna cena
•	 zgodność chemiczna i kolorystyczna
•	 szeroki gamut barwny
•	 trwałość i odporność mechaniczna
•	 wysoka odporność na blaknięcie
•	 kompatybilność z szerokim spektrum podłoży sztywnych i rolowych
•	 nie pękające na zgięciach
•	 szybka dostawa - produkt europejski

PORADY

•	 Nie wiesz jaki atrament wybrać do Twojego plotera LED / UV? Skontaktuj się z 
ekspertem IKONOS.

•	 Przy zmianie atramentu, najpierw zastosuj płyn czyszczący od wcześniejszego 
atramentu, następnie płyn od nowego atramentu. Warto też wymienić filtry.

BEZPŁATNA WYMIANA

2920

2920

Drop mass range 5.1 - 16.6 pl
Speed Production

720 x 720 dpi - 2
 p

1638X

Built to Perform1638X

485C 021C 109C 368C 355C 321C Reflex Blue 2685C

Sample Text 14 point
Sample Text 12 point
Sample Text 10 point

Sample Text 8 point
Sample Text 6 point

Sample Text 4 point

All trademarks shown and mentioned are property of their respective owners

Pomagamy w dobrze atramentu do Twojego cyklu produkcyjnego i zastosowań!

Atramenty do ploterów wszystkich marek
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Atramenty UltraVision UV / LED

RODZAJ NAZWA KOMPATYBILNOŚĆ KOLORY POJ. OPAK.

Mutoh UMS

Mutoh ValueJet, Spitfire, Blizzard

zALety AtrAmentÓw ŻywICznyCH mutOH ums:
- 83% palety Pantone C - druk kolorów korporacyjnych
- certyfikat ekologiczności - drukuj dla szkół, szpitali, itd.
- hermetyczne worki - bezpieczne dla Ciebie i plotera
więcej informacji na stronie 24 i 25

CMYK
440 ml
1000 ml

kaseta
butla
worek

LeD-uV Mutoh US11 Mutoh ValueJet seria UR, UH, UF. Certyfikat GREENGUARD GOLD. CMYK W V 220, 800 ml kaseta / worek

ekO
sOLwent

Mutoh Eco Ultra Mutoh ValueJet CMYK 220, 440, 1000 ml kaseta / worek

Ikonos Ultravision ECO Mutoh, Mimaki. Do głowic Epson DX4, DX5, DX6, DX7 CMYK LC LM 1 L butla/worek/kas.

Ikonos Ultravision MAX Roland. Do głowic Epson DX4, DX5, DX6, DX7 CMYK 1 L butla

Ikonos NAKEMI Ekonomiczne tusze do głowic Epson DX5, DX6, DX7, DX9 CMYK 1 L butla

mILD
sOLwent

Mutoh MSU Mutoh ValueJet, Spitfire, Blizzard CMYK 1 L butla

Ikonos Mild do głowic Epson DX4, DX5, DX6, DX7 CMYK LC LM 1 L butla

Ikonos 1302 do głowic Epson DX4, Mimaki JV3 (kompat. z oryg. atram. SS2) CMYK LC LM 1 L butla

sOLwent

UltraVision KMS II
New Formula

do głowic Konica Minolta, Xaar, Spectra (o kropli powyżej 30 pl) CMYK 5 L butla

UltraVision SUPERB do głowic Konica Minolta, Spectra (o kropli poniżej 40 pl) CMYK LC LM 5 L butla

Ikonos 517 do głowic Xaar 126 / 128 / Proton 35 pl, Seiko 510 35 pl, KM 42 pl CMYK LC LM 5 L butla

Ikonos 518 do głowic Konica Minolta 14 pl, Spectra Skywalker, Spectra Polaris CMYK LC LM 5 L butla

subLImACJA
Mutoh DS2 Mutoh CMYK 1 L butla

Ultravision SUB Mutoh, Roland, Mimaki do głowic DX4, DX5, DX6 CMYK 1 L butla /worek

Atramenty do ploterów wszystkich marek

teCHnOLOGIA
ŻywICznA

SUBLIMACJA

•	 głęboki KOLOR CZARNY
•	 CMY + 19 kolorów spotowych, m.in.:  

RGB, fluorescencyjny żółty,  fioletowy, 
różowy, niebieski i czerwony...

•	 brak VOC (lotnych związków org.)
•	 nie pieni się, brak efektu wypadania 

dysz
•	 certyfikat G7

PORADY

•	 Pamiętaj o codziennym zalewaniu stacji serwisowej. Spowoduje to przedłużenie 
żywotności głowicy.

•	 Mało drukujesz? Zmień system atramentowy z otwartego na zamknięty.
•	 Masz pytania dotyczące atramentów? Znajdź odpowiedź tutaj lub skontaktuj się!

Zobacz na atrium.com.pl/wsparcie/FAQ
 lub zapytaj przez CHAT ONLINE na www.ikonos.pl

ZALETY

•	 atrakcyjna cena
•	 stała dostępność
•	 szeroki gamut kolorystyczny
•	 bezpieczne dla głowic plotera
•	 baza gotowych profili kolorystycznych
•	 wsparcie ekspertów IKONOS
•	 kompatybilność z materiałami IKONOS

NOWOŚĆ

Elastyczne atramenty LeD-uV mutoh us11 
uzyskały certyfikat GreenGuArD GOLD.

Wydruki wykonane w technologii LED, atra-
mentami Mutoh US11 nadają się do zasto-
sowań wewnętrznych, w tym biurowych, 
szkolnych i opieki zdrowotnej.



Centrala

45-446 Opole
ul. Gosławicka 2d
tel.: 77 458 16 81
biuro@atrium.com.pl

Oddział - Warszawa

tel.: 22 751 91 52
warszawa@atrium.com.pl

Oddział - Kraków

tel.: 12 222 07 89
krakow@atrium.com.pl

Oddział - Poznań

tel.: 61 611 00 09
poznan@atrium.com.pl

Oddział - Gdańsk

tel.: 58 522 94 21
gdansk@atrium.com.pl

* Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki handlowe są własnością odpowiednich firm. Informacje zawarte w niniejszej publikacji mogą bez uprzedzenia ulec 
zmianie. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego. Podane ceny są cenami netto i obowiązują do odwołania lub 
wyczerpania zapasów. Kupujący decyduje o przeznaczeniu produktu i jego przydatności do prowadzonej działalności. Druk: 2020.02

Fabryka IKONOS dostarcza swoje produkty do kilkudziesięciu krajów na całym świecie.


