NYOMATHORDOZÓK

PVC háló
horgolt, szőtt
Öntapadó fólia (matt, fényes, víztiszta):
Normál élettartamú (1–3 év) – fehér, víztiszta, fényes, matt, permanens, visszaszedhető
Fokozott élettartamú (5–7 év) - fehér, fényes, permanens, visszaszedhető
Perforált
Padlógrafika
Gépjármű dekoráció – 3D öntapadó + 3D lamináló fólia
Tükör – arany, ezüst
Papír:
Kékhátú – digitális
Kékhátú - szita
City-light – digitális médium felbontású
City-light – digitális nagy felbontású
City-light - szita
Pószterpapír
Fotópapír
Film:
Polipropilén banner – roll-up
Poliészter film fehér (opál)- backprint
PVC film - tömör fehér
PVC film – Pop-Up
Poliészter film - víztiszta

Filmek

Papírok

Hálók

300 dpi (plakát)-720 dpi (fotó), max. 500 cm szélesség, max. A00, 6-36 hónap garancia
Digitális technológia - UV / oldószeres festék
Szita technológia - oldószeres festék
PVC ponyva
frontlit - öntött, laminált
backlit - hátulról világított, öntött
blockout - banner, fekete fényzáró betétes, egy/két oldalon nyomtatva, öntött, laminált
nehéz ponyva – kamion ponyva, öntött
black-back - fekete hátú
könnyű – vékony, átvilágítható, öntött

Öntapadók

Ponyvák. Molinók

VÁLASZTÉKLISTA BPH ügyfelek részére
Tekercses nyomtatási rendszer

Textilek
Utómunkák

Textil:
Zászlóanyag – beltéri, kültéri
Display-textil - könnyű
Backlit-textil - sűrű
Trokó-szövet – lyukacsos lánchurkolt kelme
Szatén
Spinnaker (vitorla, ballon)
Kanavász
Napernyő anyag
Szőnyeg
Grafikai előkészítés
Hegesztés, Gyűrűzés, Varrás, Lakkozás, Laminálás
Stancolás, Formára vágás
Applikálás, Kasírozás
Kihelyezés, Kiszállítás

Műanyag táblák

Táblás nyomtatási rendszer
400 dpi (display)-720 dpi (fotó), max. 205 cm szélesség, max. 3 év garancia
UV festék
PVC táblák (lemezek) - Ongro, Köma, FOREX, Foamalux, VEKAPLAN-SF,
VIKUPOR, SIMOPOR, Paratex, Paradur
habosított PVC normál - matt felületű, erősen habosított és hengerelt PVC lapok, fehér

habosított PVC sűrű

vastagságok: 2 19 mm-ig
szélességek: 78 202 cm-ig
hosszúságok: 152 305 cm-ig
- fényes és kemény felületű, kevésbé habosított (sűrűbb) PVC lapok, fehér,

színes

tömör PVC -

vastagságok: 1,2 19 mm-ig
szélességek: 50 202 cm-ig
hosszúságok: 100 400 cm-ig
fényes/matt felületű, magas ütésállóság, jól megmunkálható, ragasztható, UV védett,

víztiszta, fehér
vastagságok: 1 6 mm-ig
szélességek: 50 150 cm-ig
hosszúságok: 50 300 cm-ig

Akril táblák (lemezek) – ’plexi’, PLEXIGLAS, PMMA
extrudált akril – fényáteresztő, közepesen ütésálló, kemény felületű, hosszú élettartamú, kültéri
alkalmazásra is, víztiszta, opál
vastagságok: 2 20 mm-ig
szélességek: 10 205 cm-ig
hosszúságok: 20 405 cm-ig

Polisztirol táblák (lemezek) – SIKO, Vikureen, Sikostyr, Iroplast, Metzoplast,
FOREX Smart
tömör polisztirol – SIKO - matt/matt felületű, fehér
vastagságok: 0,5 4 mm-ig
szélességek: 100, 125 és 140 cm
hosszúságok: 100 205 cm-ig
habosított kemény polisztirol - FOREX Smart - könnyű műanyag lemez habosított
polisztirol maggal és masszív polisztirol felületekkel, nagyon jó időjárás-állóság, könnyű – stabil – kemény
felületek, nedvességgel szemben ellenálló, fehér
vastagságok: 10 mm
szélességek: 122 cm
hosszúságok: 244 és 305 cm

Poliészter (PET) táblák (lemezek), Axpet, Vivak
tömör PET - fényáteresztő, jó ütésállóság, kemény felületű, kis súlyú, víztiszta, opál
vastagságok: 2 5 mm-ig
szélességek: 101, 125 és 205 cm
hosszúságok: 101 611 cm-ig

Fém táblák

Alumínium szendvicslemez - Al+PE+Al – DIBOND, ALUBOND
normál szendvics lemez - kétoldalt (elülső oldalon - égetett lakozott; hátulsó oldalon – égetett
lakozott vagy matt) alumínium réteggel ellátott szendvicslemez világosszürke, homogén polietilén
maggal, kis súly, merev, exkluzív felületek és színek, fehér, ezüstmetál, aranymetál, kefézett ezüst,
kefézett arany tükör, piros, kék, zöld, sárga, fekete
vastagságok: 2 4 mm-ig
szélességek: 50 150 cm-ig
hosszúságok: 50 405 cm-ig
könnyített szendvics lemez - kétoldalt 0,2 mm vastag alumíniumréteggel ellátott, alu
szendvicslemez világosszürke polietilén maggal, elsősorban beltéri használatra, fehér/szürke,
ezüstmetál/szürke
vastagságok: 2 és 3 mm
szélességek: 120 és150 cm
hosszúságok: 305 cm

Alumínium dekor lemez – SIGNCOLOR
festett lakkozott alumínium lemez – fehér, kék, sárga, piros, zöld, brillantmetallic
vastagságok: 1, 1,5 és 2 mm
szélességek: 100, 125 és150 cm
hosszúságok: 200, 250 és 300 cm

Karton táblák

Alumínium natúr-lemez

szélességek: 150 cm-ig
hosszúságok: 300 cm-ig

Habkarton táblák – KAPA, Foam-X, Bienfang
habosított karton-szendvics lemezek – két oldalán papír bevonattal ellátott lemez,
habosított szivacsos szerkezetű polisztirol maggal, e rős, merev, ugyanakkor könnyű, beltéri

felhasználásra ajánlott, létezik egyik oldalon öntapadós kivitelben is
Vastagság

Táblaméret

3 mm

1400 x 1000 mm

5 mm

1400 x 1000 mm

5 mm

3000 x 1400 mm

10 mm

1400 x 1000 mm

Tartozékok - U-profil, H-profil, W-profil, Fém akasztó, Műanyag fogantyú
Tömör kartonok
Falemez, MHS - fehér, 3,5mm, WP3.5.S, 71,5X101cm,1750 g/m2
EDE2.0/1040X1540.S SB - szitanyomókarton, Excellent, fehér, 2,0 mm,
104,0x154,0 cm, 1100 g/m2

MCB600/70X100.S SB - Multicolor, Belvedere, fehér, mázolt, GT 2
70,0x100,0, 600 g/m2

BIK 175/SL.S SB – Famentes, Öntöttmázolt Bindakote, ezüst
Hullámkartonok
E–hullám – Hullámprofil 1,6-2 mm (ezt hívják MICRO-hullámúnak)
D–hullám – Hullámprofil kb. 2,3 mm
B–hullám – Hullámprofil kb. 3 mm
C–hullám – Hullámprofil kb. 4 mm
A–hullám – Hullámprofil kb. 5 mm
CB–duplahullám – Hullámprofil kb. 7 mm – 5 rétegből áll, és pedig egy C hullámból + egy B
hullámból, plusz három réteg papír (a két oldalán nem látszanak a hullámok)
EB–duplahullám – Hullámprofil kb. 4,5 mm – 5 rétegből áll, és pedig egy E hullámból + egy B
hullámból, plusz három réteg papír (a két oldalán nem látszanak a hullámok)
EC–duplahullám – Hullámprofil kb. 5,5 mm – 5 rétegből áll, és pedig egy E hullámból + egy C
hullámból, plusz három réteg papír (a két oldalán nem látszanak a hullámok)
Az egyszerű B vagy C hullám egyik oldalán látszik a hullám, ezért gyártáshoz javasolt az EB típusút
használni, mert annak az egyik fele sima.

Hullámkarton szerkezete
Egyéb anyagok
Utómunkák

Üveglapok
Hungarocell
Szivacs
Burkolólapok
Különféle fémlemezek
Farostlemezek
Vastag textíliák, szőnyegek
Ajándéktárgyak
Tömbös termékek 7 cm vastagságig
Beton, tégla, stb.
Grafikai előkészítés
Gérvágás
Lakkozás, Laminálás
Stancolás, Formára vágás, Bigelés,
Kihelyezés, Kiszállítás

