AVERY reflexná fólia HV 1150 - DOPREDAJ, UŽ SA NEVYRÁBA
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140 m liata lesklá fólia s retroreflexnou vrstvou
určená na výrobu informačných a výstražných značení, reflexných nápisov
plotrová fólia vhodná aj na digitálnu tlač
lepidlo akrylové permanentné
exteriérová životnosť do 5 rokov
25 m návin

6 FARIEB

biela, žltá, oranžová, červená, zelená, modrá
Cena Eur / m²
25 bm a viac
do 25 bm

Šírka v cm
122

13,82

15,05

ORACAL reflexná fólia ORALITE 5300
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95m plotrová lesklá fólia s retroreflexnou vrstvou
určená na výrobu informačných a výstražných značení, návestí, reflexných nápisov so
strednodobou exteriérovou životnosťou
lepidlo solventné polyakrylátové permanentné
exteriérová životnosť do 7 rokov
50 m návin

6 FARIEB

biela, žltá, oranžová, červená, zelená, modrá
Cena Eur / m²
25 bm a viac
do 25 bm

Šírka v cm
123,5

13,82

15,05

AVERY reflexná fólia V-4000 / V-4000E
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liata fólia s retroreflexnou vrstvou zvýrazňuje vzhľad, zvyšuje bezpečnosť
určená pre dlhodobé použitie aj na značenie automobilov, V-4000E špeciálne navrhnutá
na nákladné autá v súlade s predpisom ECE-104 Class E
plotrová fólia / biela / vhodná aj na digitálnu tlač pre latex, mild/eco solvent alebo UV atr.
rozmerová stabilita, rýchla a ľahká aplikácia s Easy Apply RS technológiou, výborná
tvarovateľnosť na miernych krivkách
lepidlo dlhodobo odstrániteľné akrylové
exteriérová životnosť do 7 rokov
25 m návin

6 FARIEB

biela, čierna, žltá, oranžová, červená, modrá
LEN NA OBJEDNÁVKU, LEN CELÉ ROLKY

Šírka v cm
122

Cena Eur / m²
V-4000/V-4000E

24,30

EXPO reflexná fólia na tlač
o
o
o

biela lesklá monomerická fólia s retroreflexnou vrstvou
určená na solventnú a ecosolventnú tlač, pre krátkodobé aplikácie na rovné povrchy
45,7 m návin
Šírka v cm
124

všetky ceny sú bez 20% DPH
ceny sú platné od 14.01.2019

Cena Eur / m²
rolka a viac
do 1 rolky
4,00

5,00

