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Płyty
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WYMIARY   Szerokość:   205 cm
 Wysokość: 305 cm
MATERIAŁY PVC
WYKOŃCZENIE błysk
GRUBOŚĆ 1 do 10 mm
Gwarancja  12 miesiecy

PVC

Płyty PVC to materiał lity, sztywny. Charakteryzuje się wysoką 
wytrzymałością mechaniczną oraz odpornością na czynniki 
atmosferyczne. Powierzchnia płyt PVC jest gładka. 
Płyty PVC twarde oraz miękkie można drukować jedno lub dwustronnie.   

Cechy: 
Dostępne dwa warianty (spienione i twarde PVC), dostępne różne 
grubości (1 do 10 mm), trudnopalność, do gładkiej powierzchni łatwo 
przylegają folie samoprzylepne. Możliwość zadruku wysokiej jakości. 

Korzyść: 
Odporność na czynniki mechaniczne, np. na uderzenia pozwala 
stosować płyty PCV tam, gdzie istnieje ryzyko ich łatwego uszkodzenia. 
Materiał może zastąpić również inne produkty w miejscach narażonych 
na intensywne działanie czynników zewnętrznych oraz gdy wymagana 
jest wysoka jakość druku.   

Scenariusz użycia: 
Typowe zastosowania to plansze dwustronne, 
tablice informacyjne, stojaki, szyldy, plansze, 
tablice informacyjne, dekoracje witryn 
sklepowych, zabudowa stoisk targowych, litery 
i konstrukcje przestrzenne.

Dibound
Wielowarstwowa płyta aluminiowa typu „sandwich”. Wierzchnia 
blacha okrywająca pokryta jest lakierem termoutwardzalnym, a 
blacha spodnia jest surowa lub również pokryta termoutwardzalnym 
lakierem (wpływa na możliwość drukowania jedno i dwustronnie). 
Charakteryzuje się właściwościami dźwiękochłonnymi. Do użytku 
zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.   

Cecha: 
różne grubości (3mm, 4mm, 5mm, 10mm) i ciężar (2,9-6,6 kg/
m2), idealna gładkość, trwałość, estetyka, możliwość druku jedno-  
i dwustronnego, możliwość wyklejenia folią, odporność na zginanie, 
możliwość docinania do formatu i kształtu, odporność na chemikalia, 
dźwiękoszczelność. 

Korzyść: 
projekty wykonane z zastosowaniem Dibonu mogą być użytkowane 
przez wiele lat, również na zewnątrz, nie tracąc swych właściwości 
estetycznych i funkcjonalnych; możliwość tworzenia konstrukcji 
przestrzennych. 

Zastosowanie: 
Reklama, aranżacja wnętrz, budownictwo. 

12 6 3 1

WYMIARY   Szerokość:   205 cm
 Wysokość: 305 cm
MATERIAŁY aluminium / PVC / aluminium
WYKOŃCZENIE naturalne aluminium / lakierowane
GRUBOŚĆ 3 / 4 / 5 mm
Gwarancja  12 miesiecy 12 6 3 1
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PP

Płyty z polipropylenu kanalikowego. Strukturą przypominają tekturę.  
Są sztywne (w poprzek kanalików). Płyt z kanalikowego PP zazwyczaj 
nie zabezpiecza się, jednak w miejscach eksponowanych na 
promienie UV można stosować dodatkową folię zabezpieczającą.  

Cecha: 
• Dostępne różne grubości, 
• niski ciężar właściwy, 
• odporność na warunki atmosferyczne, 
• możliwość recyklingu.

Korzyść: 
Wszechtronne zastosowanie jako nośnik dzięki niskiemu ciężarowi 
właściwemu. Nośnik o korzystnym wskaźniku cenowym.

Scenariusz użycia: 
Materiały reklamowe wykonane z PP kanalikowego najlepiej nadają 
się do zastosowań zewnętrznych, gdzie produkt 
oglądany jest z dużej odległości (widoczne 
od zewnątrz kanaliki), tablice informacyjne, 
reklamowe, zarówno na zewnątrz jak i 
wewnątrz. Często wykorzystywane jako tani 
nośnik reklamy w kampaniach wyborczych.

Kappa

Kappa to płyta typu „sandwich” (wielowarstwowa) wykonana z 
lekkiego, sztywnego wypełnienia oklejonego z obu stron tekturą. Może 
być drukowana jedno lub dwustronnie.   

Cecha: 
dostępne różne grubości (1mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 10mm), 
lżejsza niż płyty spienione PVC, mała wytrzymałość na czynniki 
mechaniczne, brak odporności na wilgoć, możliwość zadruku lub 
wyklejenia folią. 

Korzyść: 
Dobrze spełnia funkcję nośnika reklamy we wnętrzach. Może zastąpić 
cięższe i droższe materiały, szczególnie w przypadku elementów 

wiszących oraz gdy duża trwałość medium oraz 
jakość druku nie są najistotniejsze. 

Scenariusz użycia: 
Znajdują zastosowanie jako szyldy, tablice 
informacyjne, grafiki do wnętrz, panele do 
stoisk targowych i systemów prezentacyjnych. 

WYMIARY   Szerokość:   140 cm
 Wysokość: 205 cm
MATERIAŁY tektura / PU
WYKOŃCZENIE mat
GRUBOŚĆ 1 do 5 / 10 mm
Gwarancja  12 miesiecy 12 6 3 1

WYMIARY   Szerokość:   140 cm
 Wysokość: 205 cm
MATERIAŁY tektura / PU
WYKOŃCZENIE mat
GRUBOŚĆ 3 do 10 mm
Gwarancja  12 miesiecy 12 6 3 1
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Płyta wykonana z polistyrenu wysokoudarowego, dostępna z matowym 
wykończeniem po obu stronach lub z matowym wykończeniem po 
jednej stronie i lśniącą powierzchnią po drugiej. 
Może być drukowana jedno lub dwustronnie.   

Cecha: 
różne grubości (1mm, 2mm, 3mm), niewielki ciężar, odporność na 
czynniki chemiczne i organiczne, możliwość wyboru zadruku na 
matowej lub błyszczącej stronie, odporność na stłuczenia 

Korzyść:
materiał łatwo poddaje się formowaniu i wycinaniu do dowolnego 
kształtu, Hips może być eksponowany we wnętrzach. 

Scenariusz użycia: 
Produkty z HIPS mogą być wykorzystywane tam, gdzie wymagane są 
sztywne ale równocześnie cienkie bezklejowe media, czyli na elementy 
reklamowe, dekoracyjne, konstrukcyjne. 
Również: kasetony świetlne, stojaki do kosmetyków, papierosów, 
słodyczy, display’e reklamowe, gadgety, wnętrza i obudowy lodówek 

HIPS

PET

Płyta wykonana z polietylenu dostępna w wersji białej i bezbarwnej. 
Wolna od PVC.   

Cecha: 
Materiał o różnej grubości. Odporny na działania czeynników 
chemicznych. Możliwość zadruku i łatwej obróbki.

Korzyść:
Relatywnie niska cena, wysoka przejrzystość, łatwość obróbki 
termicznej.

Scenariusz użycia: 
Stojaki reklamowe, elementy POS,  kasetony podświetlane, topery itp.

WYMIARY   Szerokość:   140 cm
 Wysokość: 205 cm
MATERIAŁY HIPS
WYKOŃCZENIE mat
GRUBOŚĆ 1 do 3 mm
Gwarancja  12 miesiecy 12 6 3 1

WYMIARY   Szerokość:   140 cm
 Wysokość: 205 cm
MATERIAŁY PET
WYKOŃCZENIE mat / błysk
GRUBOŚĆ 1 do 10 mm
Gwarancja  12 miesiecy 12 6 3 1
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DISPA
Nośnik reklamy wykonany w 100% z papieru z wielowarstwowym 
rdzeniem wewnętrznym. Występuje w arkuszach.  W swojej grupie 
produktów charakteryzuje się bardzo niskim ciężarem właściwym oraz 
wysoką sztywnością. Materiał biodegradowalny.

Cecha: 
Optymalna płaskość, wysoka gładkość powierzchni, możliwość druku 
wysokiej jakości. Grubość 3,8mm.

Korzyść: 
Idealna biel doskonale odwzorowuje kolory. Łatwość obróbki  
i klejenia, wysoka sztywność. Produkt krótko okresowy do wewnątrz.  
Przyjazna środowisku.

Scenariusz użycia: 
Do zastosowań wewnętrznych szczególnie w przypadku reklam 
podwieszanych. Często stosowany na opakowania.

Stadur

Materiał trójwarstwowy na zewnątrz dwie powłoki PCV z wypełnieniem 
twardą pianką XPS. Możliwość zadruku dwustronnego. Zastosowanie 
wewnętrzne i zewnętrzne.

Cecha: 
Materiał o grubości 10mm i 19mm charakteryzuje się niską wagą, 
wysoką sztywnością.

Korzyść: 
Materiał łatwo poddaje się cięciu i frezowanie do dowolnego 
kształtu, szczególnie zalecany do produkcji elementów reklamowych 
charakteryzujących się dużą sztywności i równocześnie niską wagą 
produktu.

Scenariusz użycia: 
Materiał idealny do zastosowania na standy, 
monidła i hangery. Z uwagi na odporność na 
warunki atmosferyczne możliwe stosowanie 
zewnętrzne.

WYMIARY   Szerokość:   140 cm
 Wysokość: 205 cm
MATERIAŁY tektura / PU
WYKOŃCZENIE mat
GRUBOŚĆ 10 / 19 mm
Gwarancja  12 miesiecy 12 6 3 1

WYMIARY   Szerokość:   140 cm
 Wysokość: 205 cm
MATERIAŁY tektura / PU
WYKOŃCZENIE mat
GRUBOŚĆ 1 do 5 / 10 mm
Gwarancja  12 miesiecy 12 6 3 1
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Reboard

Tektura re-borad inaczej zwana plastrem miodu jest specjalnie 
zaprojektowanym w całości wykonanym z kartonu materiałem.  
Łatwo poddaje się obróbce a jego struktura zapewnia że jest on bardzo 
lekki i wytrzymały. Karton biały.

Cecha: 
Grubość 10 i 16mm wysoką odpornością mechaniczną. Niskwa waga 
produkty.

Korzyść: 
Materiał w 100% biodegradowalny, bardzo niska waga własna. 
Możliwość wykonania gamy elementów użytkowych.

Scenariusz użycia: 
Materiał przeznaczony do produkcji 
reklamowych i użytkowych do stosowania 
wewnątrz. Doskonale nadaje się do 
zastosowań na regały, meble oraz elementy 
stoisk targowych. Stabilny i sztywny nośnik 
wewnętrznych ekspozycji reklamowych.

WYMIARY   Szerokość:   140 cm
 Wysokość: 205 cm
MATERIAŁY tektura 
WYKOŃCZENIE mat
GRUBOŚĆ 10 / 16 mm
Gwarancja  12 miesiecy 12 6 3 1


