
MEDIA DO SUBLIMACJI 

NAZWA TECH. ZADRUKU OPIS PRODUKTU SZEROKOŚĆ NAWÓJ GRAMATURA

DZIANINA FLAGOWA 
MESH B1 115G SUB

SUBLIMACJA POŚREDNIA / 
SUBLIMACJA BEZPOŚREDNIA

Wysokiej jakości poliestrowa dzianina flagowa w kolorze białym z dodatkowymi perforacjami. Doskonale nadaje się 
do drukowania rozmaitych wzorów poprzez zastosowanie druku sublimacyjnego. Niska gramatura dodaje tkaninie 
lekkości. Niezwykle trwała i wytrzymała na rozdarcie. Stosowana do produkcji flag oraz jako alternatywa dla siatek 

mesh. Znakomicie sprawdza się w lokalizacjach narażonych na działanie wiatru. Klasa palności B1.

3,2 100 mb 115g

TKANINA BACKLIT IKO-
NOS B1 175g UV/LATEX UV/LATEX

Wysokiej jakości tkanina poliestrowa backlit w kolorze białym, doskonale nadaje się do drukowania rozmaitych wzorów 
przez zastosowanie druku UV oraz Latex. Tkanina bardzo równomiernie rozprasza światło co sprawia, że nadaje się do 

rozwiązań wymagających podświetlenia. Niezwykle trwała i wytrzymała na rozdarcie. 
Ciasna struktura sprawia, że idealnie nadaje się do grafiki z podświetleniem, a także do zastosowań wewnętrznych 

i krótkoterminowych aplikacji na zewnątrz. Klasa palności B1.

1,6; 3,2 50 mb 175g

DZIANINA BACKLIT 
IKONOS B1 270g SUB SUBLIMACJA POŚREDNIA / 

SUBLIMACJA BEZPOŚREDNIA

Wysokiej jakości dzianina poliestrowa backlit w kolorze białym Doskonale nadaje się do drukowania rozmaitych wzo-
rów przez zastosowanie druku sublimacyjnego. Dzianina bardzo równomiernie rozprasza światło co sprawia, że nadaje 

się do rozwiązań wymagających podświetlenia. Niezwykle trwała i wytrzymała na rozdarcie. 
Równomierna przepuszczalność światła zapewnia idealną teksturę graficzną. Klasa palności B1.

1,6; 3,2 50 mb 270g

Tekstylia do sublimacji

NAZWA TECH. ZADRUKU OPIS PRODUKTU SZEROKOŚĆ NAWÓJ GRAMATURA

TKANINA MICROFIBER 
CLEAN GLASS

SUBLIMACJA POŚREDNIA / 
SUBLIMACJA BEZPOŚREDNIA/UV

Wysokiej jakości tkanina, która została poddana procesowi piaskowania z obu stron w celu uzyskania miękkich 
i zamszowych powierzchni. Składa się w 80 % z poliestru i 20 % z poliamidu. Najbardziej wydajny druk to metoda 

pośredniej sublimacji. Materiał doskonale nadaje się na poduszki, koce, szmatki, ręczniki do czyszczenia powierzchni 
szklanych/ekranów LCD.

1,65 50 mb 200g

TKANINA MICROFIBER 
POLAR

SUBLIMACJA POŚREDNIA / 
SUBLIMACJA BEZPOŚREDNIA/UV

Wysokiej jakości tkanina w postaci bardzo miękkiego i czesanego polaru. 
Składa się w 100 % z poliestru. Najbardziej wydajny druk to metoda pośredniej sublimacji. 

Materiał doskonale nadaje się na koce, szmatki, podszewki kurtek, poszewek na poduszki itp.
1,50 50 mb 210g

TKANINA MICROFIBER 
TOWEL

SUBLIMACJA POŚREDNIA / 
SUBLIMACJA BEZPOŚREDNIA/UV

Wysokiej jakości tkanina składająca się z jednej strony z bawełnianej przędzy frott. Druga strona została poddana 
obróbce cięciem w celu uzyskania powierzchni ręcznika pokrytego puchem. Najbardziej wydajny druk to metoda 

pośredniej sublimacji. Materiał doskonale nadaje się na ręczniki sportowe, plażowe, reklamowe oraz kąpielowe itp.
1,58 50 mb 300g

TKANINA PLUSH SUBLIMACJA POŚREDNIA / 
SUBLIMACJA BEZPOŚREDNIA

Wysokiej jakości, miękka, dwustronna tkanina flanelowa składająca się w 100 % z poliestru. Zaleca się druk metodą 
sublimacji pośredniej ze względu na długi plusz. Powierzchnia tkaniny jest gęsta i gruba. Bardzo dobrze utrzymuje 

ciepło. Materiał doskonale nadaje na : koce, pościel, szmatki, poszewki oraz narzuty.
1,6 50 mb 280g

TKANINA VELOR COVER
SUBLIMACJA POŚREDNIA / 

SUBLIMACJA BEZPOŚREDNIA/UV
Gruba tkanina z teksturą dodatkowo wzmocniona i laminowana. Składa się w 100 % z poliestru. Bardzo dobrze 

utrzymuje ciepło. Materiał doskonale nadaje na pokrowce na krzesła/sofy, obicia foteli, poszewki na poduszki itp.
1,58 50 mb 360g

Home Decor



NAZWA TECH. ZADRUKU OPIS PRODUKTU SZEROKOŚĆ NAWÓJ GRAMATURA

DZIANINA BLOCKOUT 
IKONOS BLACK BACK B1 

175G SUB/UV/LATEX

SUBLIMACJA POŚREDNIA / 
SUBLIMACJA BEZPOŚREDNIA / 

UV/ LATEX

Wysokiej jakości dzianina poliestrowa w kolorze białym z czarnym tyłem, która doskonale nadaje się do zastosowań 
wymagających blokowania  światła. Niezwykle trwała i wytrzymały na rozdarcie. Materiał świetnie sprawdza się 

w pop-upach, systemach ramowych, kotarach, zasłonach i ekspozycjach targowych. Dzianina charakteryzuje się białą 
powierzchnią i czarną powłoką z żywicy z tyłu, która sprawia, że jest ona całkowicie nieprzezroczysta. 

Klasa palności B1.

1,6; 3,2 50 mb 175g

DZIANINA DECOR IKONOS 
B1 200g SUB/LATEX

SUBLIMACJA POŚREDNIA / 
SUBLIMACJA BEZPOŚREDNIA / LATEX

Wysokiej jakości innowacyjna dzianina ekspozycyjna utrzymująca wysoką jakość wydruku przy optymalnej wadze. 
Niezwykle trwała i wytrzymała na rozdarcie. Przeznaczona jest na ekspozycje targowe oraz dekoracje wewnętrzne. 

Miękka, gładka, przyjemna w dotyku, z tekstylną strukturą po jednej stronie i jedwabną po drugiej. 
Szybko odzyskuje gładkość po złożeniu co znacznie ułatwia transport. Klasa palności B1.

3,2 50 mb 200g

DZIANINA DISPLAY 
IKONOS B1 220g 

SUB/LATEX
SUBLIMACJA POŚREDNIA /

SUBLIMACJA BEZPOŚREDNIA/

Wysokiej jakości dzianina w kolorze białym o zbitej konsystencji. Specjalna ciasna struktura zapewnia większą gęstość. 
Niezwykle trwała i wytrzymała na rozdarcie. 100% poliestrowa dzianina ekspozycyjna, przeznaczona pod ekspozycje 

wystawiennicze, lekkie kotary,  pop-upy oraz różnego typu aplikacje reklamowe. Klasa palności B1. 1,6; 3,2 50 mb 220g

DZIANINA STRETCH 
IKONOS LIGHT B1 230g 

SUB/LATEX

SUBLIMACJA POŚREDNIA / 
SUBLIMACJA BEZPOŚREDNIA / LATEX

Poliestrowa dzianina flagowa z osnową o drobnej strukturze siateczki. Mało elastyczna w obu kierunkach.
Doskonale odwzorowuje kolory po obu stronach. Materiał na flagi. Klasa palności B1.

3,2 50 mb 230g

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

NAZWA TECH. ZADRUKU OPIS PRODUKTU SZEROKOŚĆ NAWÓJ GRAMATURA

PAPIER PRZEKŁADKOWY
19S NIE DOTYCZY Papier przekładkowy ( ochronny) do kalandrów. 1,6 m 1000 mb 19g

PAPIER IKONOS
 SUBLI-MATE 100S SUBLIMACJA POŚREDNIA

Papier sublimacyjny używany do druku cyfrowego. Zapewnia znakomite efekty w zakresie zdobienia oraz umożliwia 
uzyskanie żywych, powtarzalnych kolorów. Znakomicie sprawdza się nawet przy wymagających zleceniach. 

0,42; 0,60; 1,00; 
1,18; 1,60

100mb 100g

PAPIER IKONOS 
 SUBLI-MATE TRANSFER 

100G
SUBLIMACJA POŚREDNIA

Papier do druku sublimacyjnego przeznaczony do szerokiej gamy materiałów poliestrowych i innych tkanin oraz 
tekstyliów. Zapewnia bardzo dobre odwzorowania kolorów oraz stabilność i powtarzalność produkcji. 

0,95 100mb 100g

Papiery do sublimacji

NAZWA TECH. ZADRUKU OPIS PRODUKTU SZEROKOŚĆ NAWÓJ GRAMATURA

FLAGA SUBLIMACJA 
IKONOS 110 B1 

(dzianina)

SUBLIMACJA POŚREDNIA / 
SUBLIMACJA BEZPOŚREDNIA

Znakomitej jakości materiał flagowy bez papieru podkładowego. Zapewnia wysokie nasycenia kolorów po obu stronach 
materiału. Produkt posiada dodatkowe powleczenie umożliwiające druk bezpośredni oraz powleczenie z klasą palności  

B1.

1,1; 1,37; 1,6; 1,85; 
2,52; 3,2

+/- 100 mb 110g

FLAGA SUBLIMACJA 
IKONOS NEW 110E B1 

(dzianina)

SUBLIMACJA POŚREDNIA / 
SUBLIMACJA BEZPOŚREDNIA

Znakomitej jakości materiał flagowy bez papieru podkładowego charakteryzujący się  bardzo atrakcyjnym stosunkiem 
ceny do jakości. Zapewnia wysokie nasycenia kolorów po obu stronach materiału. 

Produkt posiada dodatkowe powleczenie umożliwiające druk bezpośredni oraz powleczenie z klasą palności B1. 

1,1; 1,37; 1,6; 1,85; 
2,52; 3,2

+/- 100 mb 110g

DZIANINA FLAGOWA 
MODERN B1

SUBLIMACJA POŚREDNIA / 
SUBLIMACJA BEZPOŚREDNIA

Poliestrowa dzianina flagowa z osnową o drobnej strukturze siateczki. Mało elastyczna w obu kierunkach. Doskonale 
odwzorowuje kolory po obu stronach. Materiał na flagi. Klasa palności B1.

1,6; 3,2 50 mb 120g

Flagi do sublimacji

UWAGA – WSZYSTKIE ROLKI MOGĄ BYĆ DOCIĘTE DO SZEROKOŚCI WYMAGANEJ PRZEZ KLIENTA


