Ceník nových tuningových a dekoračních folií
TF White or Black matt

270,- Kč/m2

TF Carbon

660,- Kč/m2

(black, white, silver, graphit, gold,)

TF Iridescent Pearl, TF Iridencent Fuchsia-Green, TF Iridescent Blue-Green 505,- Kč/m2
TF Silver Moon, TF Black Leather

780,- Kč/m2

Permafun Peach skin

365,- Kč/m2

Permafun Carbon Clear
Deco – Satin

(indoor)

465,- Kč/m2
150,- Kč/m2

Informace o novém produktu
Název produktu:

Tuning Film (TF) White Matt & Black Matt

Popis produktu:

100µ bílá/černá matná polymerická, měkčená
fólie s permanentním acrylickým lepidlem s velmi
nízkou počáteční lepivostí, usnadňující aplikaci

Použití produktu:

moderní celopolepy vozidel s životností 6 - 10 let
velmi snadná aplikace (unikátní na trhu)
velmi dobrá odolnost matné fólie proti poškrábání

Logistika:

role o rozměru 1,524 x 50 m

Ostatní informace:

doporučená aplikace “na sucho”
při přehřátí nebo přetažení fólie může povrch
ztratit svůj matný vzhled
další doporučení pro aplikaci naleznete v
technickém listu

Technický list:

na vyžádání

Informace o novém produktu
Název produktu:

Tuning Film (TF) Carbon BF
(Black, White, Gold, Silver, Graphite)

Popis produktu:

175µ měkčená polymerická PVC fólie s
vytlačenou strukturou karbonového vlákna s
“Bubble free”permanentním acrylickým lepidlem v
barevných odstínech: černá, bílá, zlatá, stříbrná,
grafit (šedá)

Použití produktu:

dekorace vozidel a elektronických přístrojů
životnost ve vertikálním směru až 5 let (zlatá
“Gold” verze pouze 2,5 roku !!!)

Logistika:

role o rozměru 1,524 x 25m

Ostatní informace:

product je díky své měkkosti vice náchylný k
poškrábání při aplikaci na konkávní povrchy
(prolisy) je třeba fólii vzhledem k její tloušťce
prořezávat. Další důležité informace a doporučení
pro aplikaci naleznete v technickém listu

Technický list:

na vyžádání

Informace o nových produktech
Názvy produktu:

TF Iridescent Pearl
TF Iridescent Fuchsia- Green
TF Iridescent Blue-Green
TF Silver moon
TF Leather black

Popis produktu:

TF Iridescent pearl je100µ litá PVC fólie s
perlovým efektem měnícím barvu fólie do
lehce červeného nebo zeleného nádechu;
repoziční solventní lepidlo s nízkou počáteční
lepivostí
TF Iridescent Fuchsia – Green & Blue-Green
jsou 60µ lité PVC fólie s efektem měnící se barvy
fólie v závislosti na úhlu pohledu (fialovo-zelená &
zeleno-modrá) repoziční solventní lepidlo s
nízkou počáteční lepivostí
TF Silver moon & Leather black jsou 220µ lité
PVC fólie s vytlačenou strukturou stříbrného
měsíčního povrchu & černé kůže;
repoziční solventní lepidlo s nízkou počáteční
lepivostí

Použití produktu:

dekorace vozidel a elektronických přístrojů
životnost ve vertikálním směru až 5 let

Logistika:

role o rozměru 1,524 x 25m kromě Leather black
(1,37 x 25m)

Ostatní informace:

fólie jsou vice náchylné k poškrábání při
aplikaci na konkávní povrchy (prolisy) je třeba
fólie Silver moon a Leather black vzhledem k
jejich tloušťce prořezávat
další důležité informace a doporučení pro aplikaci
naleznete v technickém listu

Technické listy:

na vyžádání

Informace o novém produktu
Název produktu:

PERMAFun Peach Skin

Popis produktu:

600µ silná polymerická laminační PVC fólie se
strukturou na dotek velmi jemného sametového
povrchu
Fólie je osazena solventním, čirým permanentním
lepidlem s vysokou počáteční lepivostí vhodným
pro laminaci všech druhů digitálního tisku (SB,
WB, UV…)

Použití produktu:

Středně a dlouhodobé pouze interiérové aplikace
na rovné povrchy, kde strukturovaná úprava
může zvýraznit dekoraci či design např. nábytek,
dveře, zdi, tabule, obrazy/fotky, mapy atd.
Vhodné pro kombinaci s řadou JT 59xx nebo
MACal 9800 popř.8900, kdy tato laminace
“upraví” povrch do pastelových barev popř.
“změkčí”. Aplikace takto dostane vzhled podobný
vinné etiketě.

Logistika:

rozměr role 1,37x40m (první výrobní série) poté
1,37x25m

Ostatní informace:

Laminace je citlivá na silné poškrábání a je
snadno omyvatelná mýdlovou vodou.
Nejsou známy žádné podobné konkurenční
výrobky

Technický list:

na vyžádání

Informace o novém produktu
Název produktu:

PERMAFun Carbon Clear

Popis produktu:

170µ monomerická transparentní laminační PVC
fólie se strukturou karbonového vlákna
Fólie je osazena solventním, čirým permanentním
lepidlem s vysokou počáteční lepivostí vhodným
pro laminaci všech druhů digitálního tisku (SB,
WB, UV…)

Použití produktu:

Středně a dlouhodobé pouze interiérové aplikace
na rovné povrchy, kde strukturovaná úprava
může zvýraznit dekoraci či design např. nábytek,
dveře, zdi, tabule, obrazy/fotky, mapy atd.
Vhodné pro kombinaci s řadou JT 58xx nebo
MACal 8200, 8300, popř.8900

Logistika:

rozměr role 1,37x50m

Ostatní informace:

Laminace je citlivá na silné poškrábání
Produkt není vzhledem k omezené trvanlivosti
(venkovní aplikace), menší flexibilitě a použitému
druhu lepidla určen k polepu vozidel

Technický list:

na vyžádání

Informace o novém produktu
Název produktu:

Deco - Satin
Tento nový produkt je součástí skupiny výrobků
v rámci produktové řady
JT 5000 speciálně určených pro interiérové
dekorace

Popis produktu:

bílá tkaná samolepící polyesterová textilie (175µ)
s vrchní úpravou pro potisk eco - solventními, UV
a latexovými inkousty se speciálním čirým
repozičním lepidlem

Použití produktu:

interiérové samolepicí dekorace zdí v bytech,
hotelech, prodejnách, konferenčních sálech,
recepcích, restauracích apod. Repoziční lepidlo
usnadňuje aplikaci produktu na hladké a rovné
zdi.

Logistika:

rozměr role 1 x 25m (již k dispozici na skladě)
potištěné I nepotištěné vzorky A4 k dispozici

Ostatní informace:

návod k použití viz samostatná příloha popř. na
webových stránkách v sekci Tip Lines
videoukázka aplikace na webových stránkách v
sekci Videos i na CD

Technický list:

na vyžádání

