REMADAYS 2018

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.

papier silikonowany. Folia jest odporna na
działanie czynników zewnętrznych.
Inna nowość – Ikonos Smart – to unikalny materiał o efektownej i charakterystycznej strukturze. Umożliwia druk w najwyższych rozdzielczościach i prędkościach

IKONOS NA TARGACH REMADAYS 2018

atramentami ekologicznymi. Znajdzie on zastosowanie w dekoratorstwie wewnętrznym.
Kolejną nowością z opolskiej fabryki

Nowe materiały
do druku i dekoracji

Ikonos będzie nowa rodzina materiałów do
zadruku atramentami wodnymi i pigmentowymi. Pierwszymi materiałami z grupy produktów „AQUA” są papier fotograﬁczny
o gramaturze 245 g/m2 i 100-mikronowa
samoprzylepna folia matowa.
Natomiast atramenty UltraVision to nowa linia atramentów „premium” produkcji
amerykańskiej i brytyjskiej w ofercie Ikonos.

„Standardowa” rodzina certyﬁkowanych

jąca się specjalnym, ultramocnym klejem.

Te atramenty proponowane są użytkow-

folii Ikonos rośnie z każdym miesiącem o ko-

Dzięki zastosowaniu specjalnej formulacji

nikom ploterów ekosolwentowych, sublima-

lejne warianty. Ostatnio producent zapre-

kleju „Tytan” jest idealny do aplikacji szcze-

cyjnych, LED, UV i lateksowych różnych marek.

zentował 2 nowości: GRG i MRG, czyli folie

gólnie wymagających, np. do powierzchni

Marka IKONOS została też wyłącznym

z klejem usuwalnym w kolorze szarym

chropowatych lub powierzchni o niskiej

przedstawicielem w Polsce uznanej na całym

i błyszczącym oraz z matowym powlecze-

energii powierzchniowej (podłoża na bazie

świecie marki SIHL, która specjalizuje się

niem warstwy drukowalnej.

polipropylenu lub polietylenu). Produkt jest

w produkcji m.in. najwyższej jakości materiałów do druku wielkoformatowego.

Kolejną nowością w portfolio Ikonos są

przeznaczony do aplikacji wewnętrznych, jak

folie w technologii Quick-Stick. Nowe mate-

również krótkookresowych zastosowań ze-

riały charakteryzują się specjalnym nałoże-

wnętrznych.

Kolejną nowością z logo Ikonos będą
specjalne płyty aluminiowe do sublimacji.

niem kleju na folię. Dzięki gęsto i regularnie

Ciekawą propozycją, dostępną na sto-

Graﬁki przeniesione w tej technologii cechu-

ułożonym heksagonom folia jest niezwykle

isku Ikonos, będą folie magnetyczne. Są to

ją się spektakularnie szerokim gamutem

łatwa w aplikacji i można ją bezproblemowo

gotowe folie z podkładem magnetycznym

barw i znajdą zastosowanie w fotograﬁi,

przeklejać z miejsca na miejsce.

i wierzchnią, drukowalną białą warstwą. Fo-

wyposażeniu wnętrz galerii, sklepów, salo-

Inną nowością będzie folia Ikonos

lie te pozwolą w szybki sposób przygotowy-

nów, restauracji, hoteli itd. Oprócz so-

„Tytan”. Jest to samoprzylepna folia do dru-

wać małe i wielkogabarytowe „magnesy”

czystych kolorów ważnymi cechami są wy-

ku na ploterach solwentowych, ekosolwen-

na lodówki, tymczasowe oznakowanie sa-

jątkowa trwałość graﬁki i odporność na

towych, lateksowych oraz UV charakteryzu-

mochodów, gadżety reklamowe itd.

chemikalia. Płyty dostępne są w wielu goto-

Ikonos rozszerzył także produkcję o niedrogą folię polimerową typu Carbon 3D, przeznaczoną do dekoracji wewnętrznych, dekoracji sprzętów i aplikacji samochodowych. To

wych rozmiarach i formatkach, również z zaokrąglonymi rogami.
Dystrybutorem polskich materiałów Ikonos jest Atrium Centrum Ploterowe.

folia PVC o trójwymiarowej strukturze imitującej karbon, dostępna w kolorze czarnym
o powłoce matowej. Grubość folii wynosi

Opracowano na podstawie

150 mikronów i jest ona zabezpieczona przez

materiałów firmy Atrium

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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