
„Stan dar do wa” ro dzi na cer ty fi ko wa nych

fo lii Iko nos ro śnie z każ dym mie sią cem o ko -

lej ne wa rian ty. Ostat nio pro du cent za pre -

zen to wał 2 no wo ści: GRG i MRG, czy li fo lie

z kle jem usu wal nym w ko lo rze sza rym

i błysz czą cym oraz z ma to wym po wle cze -

niem war stwy dru ko wal nej. 

Ko lej ną no wo ścią w port fo lio Iko nos są

fo lie w tech no lo gii Qu ick -Stick. No we ma te -

ria ły cha rak te ry zu ją się spe cjal nym na ło że -

niem kle ju na fo lię. Dzię ki gę sto i re gu lar nie

uło żo nym hek sa go nom fo lia jest nie zwy kle

ła twa w apli ka cji i moż na ją bez pro ble mo wo

prze kle jać z miej sca na miej sce. 

In ną no wo ścią bę dzie fo lia Iko nos 

„Ty tan”. Jest to sa mo przy lep na fo lia do dru -

ku na plo te rach sol wen to wych, eko sol wen -

to wych, la tek so wych oraz UV cha rak te ry zu -

ją ca się spe cjal nym, ul tra moc nym kle jem.

Dzię ki za sto so wa niu spe cjal nej for mu la cji

kle ju „Ty tan” jest ide al ny do apli ka cji szcze -

gól nie wy ma ga ją cych, np. do po wierzch ni

chro po wa tych lub po wierzch ni o ni skiej

ener gii po wierzch nio wej (pod ło ża na ba zie

po li pro py le nu lub po li ety le nu). Pro dukt jest

prze zna czo ny do apli ka cji we wnętrz nych, jak

rów nież krót ko okre so wych za sto so wań ze -

wnętrz nych.

Cie ka wą pro po zy cją, do stęp ną na sto -

isku Iko nos, bę dą fo lie ma gne tycz ne. Są to

go to we fo lie z pod kła dem ma gne tycz nym

i wierzch nią, dru ko wal ną bia łą war stwą. Fo -

lie te po zwo lą w szyb ki spo sób przy go to wy -

wać ma łe i wiel ko ga ba ry to we „ma gne sy”

na lo dów ki, tym cza so we ozna ko wa nie sa -

mo cho dów, ga dże ty re kla mo we itd.

Iko nos roz sze rzył tak że pro duk cję o nie -

dro gą fo lię po li me ro wą ty pu Car bon 3D, prze -

zna czo ną do de ko ra cji we wnętrz nych, de ko -

ra cji sprzę tów i apli ka cji sa mo cho do wych. To

fo lia PVC o trój wy mia ro wej struk tu rze imi tu -

ją cej kar bon, do stęp na w ko lo rze czar nym

o po wło ce ma to wej. Gru bość fo lii wy no si 

150 mi kro nów i jest ona za bez pie czo na przez

pa pier si li ko no wa ny. Fo lia jest od por na na

dzia ła nie czyn ni ków ze wnętrz nych.

In na no wość – Iko nos Smart – to uni kal -

ny ma te riał o efek tow nej i cha rak te ry stycz -

nej struk tu rze. Umoż li wia druk w naj wyż -

szych roz dziel czo ściach i pręd ko ściach

atra men ta mi eko lo gicz ny mi. Znaj dzie on za -

sto so wa nie w de ko ra tor stwie we wnętrz nym. 

Ko lej ną no wo ścią z opol skiej fa bry ki 

Iko nos bę dzie no wa ro dzi na ma te ria łów do

za dru ku atra men ta mi wod ny mi i pig men to -

wy mi. Pierw szy mi ma te ria ła mi z gru py pro -

duk tów „AQUA” są pa pier fo to gra ficz ny

o gra ma tu rze 245 g/m2 i 100-mi kro no wa

sa mo przy lep na fo lia ma to wa.

Na to miast atra men ty UltraVision to no-

wa li nia atra men tów „pre mium” pro duk cji

ame ry kań skiej i bry tyj skiej w ofer cie Iko nos.

Te atra men ty pro po no wa ne są użyt kow-

ni kom plo te rów eko sol wen to wych, sub li ma -

cyj nych, LED, UV i la tek so wych róż nych ma rek.

Mar ka IKONOS zo sta ła też wy łącz nym

przed sta wi cie lem w Pol sce uzna nej na ca łym

świe cie mar ki SIHL, któ ra spe cja li zu je się

w pro duk cji m.in. naj wyż szej ja ko ści ma te ria -

łów do dru ku wiel ko for ma to we go. 

Ko lej ną no wo ścią z lo go Iko nos bę dą

spe cjal ne pły ty alu mi nio we do sub li ma cji.

Gra fi ki prze nie sio ne w tej tech no lo gii ce chu -

ją się spek ta ku lar nie sze ro kim ga mu tem

barw i znaj dą za sto so wa nie w fo to gra fii, 

wy po sa że niu wnętrz ga le rii, skle pów, sa lo -

nów, re stau ra cji, ho te li itd. Oprócz so-

czy stych ko lo rów waż ny mi ce cha mi są wy-

jąt ko wa trwa łość gra fi ki i od por ność na

che mi ka lia. Pły ty do stęp ne są w wie lu go to -

wych roz mia rach i for mat kach, rów nież z za -

okrą glo ny mi ro ga mi. 

Dys try bu to rem pol skich ma te ria łów Iko -

nos jest Atrium Cen trum Plo te ro we.

Opra co wa no na pod sta wie 

ma te ria łów fir my Atrium

IKONOS NA TARGACH REMADAYS 2018

Nowe materiały
do druku i dekoracji

Na stoisku Ikonos można będzie zapoznać się z ofertą tego 
polskiego producenta i dystrybutora mediów do druku wielkoformatowego.
Można też będzie przetestować na blisko 20 drukarkach wielkoformatowych
wiele rodzimych oraz wyselekcjonowanych materiałów europejskich marek.
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NA STOISKU IKONOS MOŻNA BĘDZIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z OFERTĄ TEGO POLSKIEGO PRODUCENTA

I DYSTRYBUTORA MEDIÓW DO DRUKU WIELKOFORMATOWEGO. MOŻNA TEŻ BĘDZIE PRZETESTOWAĆ

NA BLISKO 20 DRUKARKACH WIELKOFORMATOWYCH WIELE RODZIMYCH ORAZ WYSELEKCJONOWANYCH

MATERIAŁÓW EUROPEJSKICH MAREK


