PRODUKTKATALOG

Vi är din samarbetspartner vid framtagning av allt från visitkort till
mäss- och montermaterial. Brinnande intresse och engagemang är
grunden för vår affärsidé, vi ser ständig utveckling och investering i
personal och maskinpark som en viktig förutsättning för att vidareutveckla
vår verksamhet och kunna erbjuda än mer attraktiva produkter.
En affisch, två rollups, eller en komplett dekorerad bilpark.

SKYLTAR

Enkla och avancerade, kompletta med belysning.

FÖNSTER
DEKOR
Permanent eller avtagbar.

FOLIE

För applicering utomhus.

VEPOR
I mesh och pvc

AFFISCHER
För bl.a ljuslådor och storformatstavlor.

BEACHFLAGS
Portabla kompletta system

FORDONSDEKOR
För alla typer av fordon.

UTOMHUS

BANDEROLL
VEPOR

Välj ett lämpligt material
för din utomhusexponering.

FRONTLIGHT PVC
Det mest populära och användbara materialet för banderollframställning.
Detta material är perfekt för belysta banderoller eftersom det sprider ljuset bra.
Materialet är B1 brandklassat och finns i följande gramvikter:
370, 450 och 500g/m2. 500g/m2 finns även som M1 brandklassat.

MESH
Ett väldigt bra alternativ till Frontlight. Med sin perforerade struktur blir det lättare
och kan användas till stora vepor/banderoller på ställningar och husfasader.
En annan fördel med mesh är att tack vare sin perforering så klarar den vindens
slitage mycket bättre. Risken att banderollen rivs sönder minskar avsevärt.
Materialet finns för brandklassningarna B1-270g7m2, M1-260g/m2.

BLOCKOUT
Materialet som används för att göra dubbellsidiga banderoller.
Mellan två lager av tunn vit banderollväv finns ett extra svart lager
som hindrar bilden på andra sidan att lysa igenom.
Detta material används ofta på fristående reklampelare utan baksida,
Exempelvis ramverk. Blockout 650g/m2 finns med B1 brandklassning.
440g/m2 har ingen brandklassning.

BACKLIGHT
Detta material har utmärkta ljuspridande egenskaper och är ofta använt för
bakgrundsbelysta displayer. Denna typ av marknadsföring är speciellt ögonfallande
på kvällen/natten tack vare belysningens framhävande av färgerna på budskapet.
Materialet har en B1 brandklassning.

BANDEROLLER
VEPOR

Välj ett lämpligt material
för din utomhusexponering.

TRANSPARENT BANDEROLL
En intressant lösning för de som letar efter ny inspiration.
Materialet är printbart och kan efterbearbetas.

REFLEKTERANDE BANDEROLL
Letar du efter en nya lösningar? Välj laminerad reflekterande PVC banderoll.
Här kan du producera enkelsidiga budskap med (lysande) synlighet dag som natt.

KAPELLVÄV / PRESENNING
Högkvalitativ PVC-bestruken polyester som främst används till
produktion för kapell till lastbilar. Detta material har hög motståndskraft
mot vädrets makter och mekaninskt slitage. Det är också väldigt lätt att
hålla rent.

AIRTEX / AIRTEX GREYBACK
Ett material som är perfekt för applikationer relaterad till turism och solskydd.
Den kännetecknas av hög kvalitet och hållbarhet. Dessutom har den en textur
liknande textilvävnad, vilket ger materialet en lyxig känsla speciellt när det jämförs
med vanlig Frontligh. Materialet finns även med en grå baksida (Airtex Grayback).
Båda varianterna har B1 brandklassning.

FÖRUTOM PVC MATERIAL ERBJUDER VI ÄVEN ANDRA LÖSNINGAR
OCH MATERIAL FÖR UTOMHUSEXPONERINGAR.

AIRMESH
Ska du organisera en konsert? Då behöver du placera budskapen så att
de blir tydliga för publiken. Högtalare är perfekta att användas att detta
Då rekommenderar vi Airmesh. En polyester mesh med lös väv även kallad
högtalarmesh. Materialet stör inte ljudet och tillåter att högtalarna används
som reklamplats. Materialet är B1-brandklassat

NON-WOVEN

Ett ekonomiskt polypropylene-material som kan användas vid korttidsexponeringar utomhus.

BANDEROLLER

Välj efterbearbetning till din produkt.

EFTERBEARBETNING
1.

SKUREN

5.

KARDBORRE

2.

ÖLJETER

6.

OMEGA KANALER

3.

SVETSAD + ÖLJETTER

7.

KEDER

4.

KANALER RUNT OM

BEACHFLAGS –

PORTABLA SYSTEM

A

Feather

B

Crest

500 cm

Feather

560 cm

A

406 cm

FOT

450 cm

3

340 cm

MAST

+

2,8m / 3,4m / 4,5m / 5,6m

TRYCKYTA:

305 cm

2

Välj variant
för din
Beachflagga

280 cm

FLAGGA

+

4 mastlängder:

1 MAST till alla olika modeller
(Feather, Crest, Quill)

A Feather

245 cm

1

Välj storlek och
modell på dina
Beachflags

Skapa ditt
eget system

2,8 m - 50 cm x 195 cm
3,4 m - 60 cm x 255 cm
4,5 m - 80 cm x 340 cm
5,6 m - 85 cm x 380 cm

C

Quill

B Crest

500 cm

560 cm

406 cm

450 cm

340 cm

305 cm

Crest

245 cm

B

280 cm

TRYCKYTA:
2,8 m - 55 cm x 195 cm
3,4 m - 60 cm x 255 cm
4,5 m - 78,5 cm x 335 cm
5,6 m - 85 cm x 385 cm

C Quill

Kryssfot

Lätt kryssfot för inom eller
utonhusbruk i vindfria
förhållandenpå jämna underlag.
Andvänds till flagga med
Storlek S.

Markborr i plast

Lämplig för alla Beahflaggor.
Används för att installera
flaggan i sand eller snö.

Markspik

Lämplig för alla Beahflaggor.
Används för att installera
flaggan i hårdare underlag

Markplatta

Metallplatta för alla Beahflaggor.
Passar på jämna underlag

Stor kryssfot

Stor kryssfot för inom eller
utonhusbruk i vindfria
förhållandenpå jämna underlag.
Används till flagga med storlek
M och uppåt.

2,8 m - 76 cm x 176 cm
3,4 m - 97 cm x 224 cm
4,5 m - 121 cm x 291 cm
5,6 m - 139 cm x 365 cm

430 cm
560 cm

330 cm

450 cm

262 cm

Quill

340 cm

C

280 cm

Välj
fot/fäste
till din
flagga

200 cm

TRYCKYTA:

Drive-on bilfot

Vattenfylld fot

Drive-on fot till bil

Vattenfot
Passar till alla flaggor
Ökar vindmotståndet när
den fylls med vatten.

Vattenring

Vattenring att lägga
på kryssfötter för att
öka tyngden.

BEACHFLAGS –

Välj storlek
på mast

PORTABLA SYSTEM
PREMIUM

A

Mast längder
Premium Curved

2,50m / 3,35m / 4,25m

B

Mast längder
Premium Square

3,05m / 3,65m / 4,00m

Ett hållbart premiumsystem
med raka eller böjda master

Våra lätta och tåliga premium master är gjorda av anodiserat aluminium.
Detta gör att de kan stå utsatta för starka vindar. Masterna sätts samman med kulspärrar.

A

A

Premium Curved

MAST

+

3

FOT

FINNS I 2 FORMER
•
•

Premium Curved
Premium Square

A

GRAPHIC AREA:
4,25 m

2

3,35 m

FLAGGA

+

2,50 m

1

Premium
Curved

Premium
Curved

2,50 m - 65 cm x 200 cm
3,35 m - 75 cm x 285 cm
4,25 m - 90 cm x 375 cm

B

Premium Square

B

4,00 m

3,65 m

B

3,05 m

Premium
Square
GRAPHIC AREA:
3,05 m - 65 cm x 250 cm
3,65 m - 75 cm x 300 cm
4,00 m - 85 cm x 340 cm

Premium
Square

Premium Cross Base

Packa dina system
i vår praktiska
transportväska.
Väskorna är gjorda av tålig och vattenresistent polyester.

heavy cross-shaped base (3,2 kg) suitable
moderately windy areas on even surfaces.

Premium Square Base
50 x 50cm

types, can be used on even surfaces in areas
exposed to moderate or heavy winds

Premium Square Base
58 x 58cm

very heavy metal base (20 kg) suitable for all
areas exposed to moderate or heavy winds

FLAGGOR

Vill du beställa flaggor?
Vi hjälper dig med flagga och lämplig efterbearbetning på din flagga.
Välj den variant som passar din flagga bäst.
Vi kan ta fram flaggor i vilken form och storlek som helst.

OLIKA VARIANTER AV EFTERBEARBETNING

1.

Topp – 5 cm kanal (mätt platt)
Underkant – Kantsydd
Vänsterkant – Förstärkningsremsa med
karbinkrokar varje 50cm
Högerkant – Kantsydd

5.

Topp – 5 cm kanal (mätt platt) med insytt snöre
(topp – ögla, Underkant– insytt snöre,
40cm långt)
Underkant – Kantsydd
Vänsterkant – Kantsydd
Högerkant – Kantsydd

2.

Topp – Insydd förstärkningsremsa, öljetter
varje 50 cm
Underkant – Kantsydd
Vänsterkant – Insydd förstärkningsremsa,
öljetter varje 50 cm
Högerkant – Kantsydd

6.

Topp – Kantsydd
Underkant – Kantsydd
Vänsterkant – 3 cm kanal (mätt platt)
med insytt snöre (topp – trä knopp,
underkant– insytt snöre, 40 cm långt)
Högerkant – Kantsydd

3.

Topp – Kantsydd
Underkant – Kantsydd
Vänsterkant – Kanal med gömt snöre
(topp – ögla, underkant– insytt snöre,
40 cm långt)
Högerkant – Kantsydd

7.

Topp – Kantsydd
Underkant – Kantsydd
Vänsterkant – Kantsydd
Högerkant – Kantsydd

4.

Topp – Kantsydd
Underkant – Kantsydd
Vänsterkant – Förstärkningsremsa med
karbinhake i toppen och underkant.
Högerkant – Kantsydd

8.

1

2

NYTT: Transparenta öljetter (no.2)
Standard är metal öljetter (no.1)

Topp – Insydd 3 cm förstäkningsremsa,
öljetter varje 50 cm
Underkant – Insydd 3 cm förstärkningsremsa,
öljetter varje 50 cm
Vänsterkant – Insydd 3 cm förstärkningsremsa,
öljetter varje 50 cm
Högerkant – Insydd 3 cm förstärkningsremsa,
öljetter varje 50 cm

VÄGGDEKOR
ROLLUPS

PORTABLA
VÄGGAR

PALLAR / PUFFAR

VEPOR

BEACHFLAGS

GOLVFOLIE

STOLAR

INOMHUS

MEDIAVÄGGAR

Välj din
variant.

WALL

YUKA
M

2,26 x 2,26m

L 3,00 x 2,26m

VÄLJ MATERIAL OCH KONSTRUKTIONSTYP.

POP-up väggsystem för textilprint.
Det krävs inga verktyg för att montera väggen. Som standard ingår ett print på
210g/m2 polyester. Detta material ger en bra och intensiv fägåtergivning.
Materialet har en M1 brandklassning. Kardborren gör att budskapen enkelt och
snabbt kan bytas på väggen. Yuka är en stabil vägg tack vare sina 30cm sidor.
Nerfälld transporteras väggen enkelt i sin medföljande väska.

XL 3,74 x 2,26m
MYCKET POPULÄR OCH SMIDIG PRODUKT.

M

2,26 x 2,26m

L

3,00 x 2,26m

XL 3,74 x 2,26m

Simpelt och ekonomiskt system för montering av print.
Som standard ingår ett print på 210g/m2 polyester.
Detta material ger en bra och intensiv fägåtergivning.
Materialet har en M1 brandklassning. En fördel med systemet är
att man med hjälp av teleskåpstag kan justera höjden.
Maximala tryckytan är 2,4x2,4m. När det är ihopvikt får det plats
i en smart bärväska som ingår i systemet.

ZEN

ZEN system – Vad är det?
Det är ett system med aluminiumprofiler för textilprint.

ZEN BASIC
Lätt 2cm djup ram för permanent montering på vägg.
Denna variant används till stora format på vägg.

Vi erbjuder 6 olika typer av ”basic” profiler alla har olika
användningsområden och funktioner. Vi erbjuder system
för både väggmonterad och fristående exponering.
Enkel eller dubbelsidiga, belysta eller obelysta.
Vi har även profiler där man kan montera två lager
med material och på så sätt få en 3D effekt.

•
•
•
•

Enkel montering av profilerna
Systemet är designat för att man
regelbundet ska kunna byta budskap
Systemen är mycket stilrena

Ramarna kan beställas RAL-lackerade

SPECIALRAMAR GÅR ATT TA FRAM PÅ BEGÄRAN

ZEN SIMPLE
2,6cm djup ram som används till mindre format.
Systemet kan monteras på vägg och är lätt att flytta tack vare monteringen med en skruv.

ZEN DOUBLE 2
Dubbelsidig fistående ram, 4,9cm djup. Denna passar perfekt som rumsavdelare
eller som en unik fristående reklampelare.

ZEN BACKLIGHT 100
10 cm djup bakgrundsbelyst väggram som kan användas istället för vanliga
exponeringspaneler.

ZEN BACKLIGHT 120
12 cm djup bakgrundsbelyst väggram som kan användas istället för vanliga
exponeringspaneler. Detta system tillåter montering av material i två lager och
på så sätt få en 3D effekt.

ZEN BACKLIGHT DOUBLE
Dubbelsidig 15 cm djup bakgrundsbelyst fristående ram som kan användas som
rumsavdelare. Detta system tillåter montering av material i två lager på varje sida
och på så sätt få en 3D effekt.

MÖBLER
BEAN
BAGS

Letar du efter en unik lösning till ditt event?
Välj bekväma möbler anpassade efter dina behov.

DIRECTOR’S CHAIR
•

VÄLJ FORM OCH STORLEK
•
•
•
•

Printet är på vattentätt material - Decor 240g/m2
printat med sublimationsteknik.

•
•
•
•
•

Stolens ram är gjord av eucalyptusträ och lackad
med akryllack.
Din grafik blir printad på vattentät textil, Decor 240g/m2.
Enkelt byte av grafik på både sätet och stolsryggen.
Printen är tvättbara.
Ihopfällbar ram
Vikt ca 4,6kg

Anpassad grafik
Fyllningen är placerad i en innersäck av polyester.
Ytterfodralet har en dragkedja vilket gör att du enkelt
kan ta av och tvätta det.

STOLEN ÄR IHOPFÄLLBAR OCH ENKEL ATT TRANSPORTERA

BAG:

EGG:

STOR

STOR

•
•
•

•
•

Mått bas– 70x70cm
Höjd 145cm
Ca vikt. 7 kg

Mått – 150x180cm
Ca vikt. 7kg

LITEN

LITEN

•
•
•

•
•

Mått bas– 55x55cm
Höjd 114cm
Ca vikt. 2,7 kg

Mått –119x145cm
Ca vikt. 4kg

CUBE-X

BRA OCH SMIDIG SITTKUB.

•
•
•
•
•

VINDSKYDD

Eget budskap
Kubens mått 45x45x45 cm
Kuben är gjord av tät polyuretanskum
Avtagbart överdrag gjort i 210g/m2 polyster.
Vikt ca 3,5kg

•
•

DECK CHAIRS
•
•
•
•
•

En bra reklambärare för
stränder och mjuka underlag.

Ihopfällbar ram.
Utbytbar och tvättbar grafik.
Grafiken printas på vattentätt tyg - Decor 240g/m2
Synbar grafisk yta är - 430x1360mm.
Du kan beställa styckvis.

•

Måttet på vindskyddet är: 4000x750mm (4 paneler).
Vindskydd med fler paneler finns också att tillgå.

DIN REKLAMPELARE
PÅ STRANDEN!

Paketet inkluderar ett ensidestryck på ett vattentätt
tyg - Decor 240g/m2, 5st träpinnar och en smart
transportväska med eget tryck.
Du kan beställa styckvis.

KUDDAR

Letar du efter intressanta give aways
med din logotype?
Behöver du utskrifter med eget motiv?
Du kan beställa styckvis.

40

•

Våra kuddfodral finns tillgängliga i två storlekar

•

Fodralen printas på ett flexibelt tygmaterial
med lätt glans.
Alla fodral är välsydda med dragkedja
på ena sidan.
Enkla att tvätta

•
•

50
EN BRA PRODUKT FÖR DINA SOMMAREVENTS!

Kuddfodral 40: 37x37cm
Kuddfodral 50: 47x47cm

TEXTILER

Välj ett passande material.

DECOTEX

Textilmaterial med B1 brandklassning.
Detta material har en lite mjukare känsla en 210g Polyester.
Perfekt för ZEN ramarna eller textilvepor.

TEXTILE BACKLIGHT
Textilmaterial med en tät väv vilket ger en snygg effekt när det används
för vepor/grafik med mycket färger som ska bakgrundsbelysas.
En annan fördel med detta material är att det är elastiskt.
Textile Backlight är materialet du ska använda till alla bakgrundsbelysta ramar.
Materialet har en B1 brandklassning.

SAMBA

Detta är ett mycket mångsidigt material, Det funkar i ZEN-system och
kan även användas utomhus till tält eller parasoller.
Materialet har en speciell yta som gör att regndrioppar rinner av utan
att tränga igenom. Materialet har en B1 brandklassning.

MESH FLAG

Polyestermaterial med perforering. Detta material är en perfekt lösning
för flaggor som ska utsättas för starka vindar.
Materialet har en B1 brandklassning.

POLYESTER 115G
Polyestermaterial för print där man vill se printet från båda sidor.
Materialet används vanligtvis till Beach flags och vanliga flaggor.

POLYESTER 210G

Textilmaterial med M1/B1 brandklassning.
Detta är ett bra material för tex textilvepor, banners till väggsystem, mässväggar
som inte ska bakgrundsbelysas och som överdrag till vissa av våra möbler.

DECOR

Material med en distinkt tät väv. Perfekt för en mängd olika överdrag
för utomhusprodukter, typ Deck chairs och vindskydd.
Materialet är vattentätt.

TEXTILER
TEXTILE BLOCKOUT
Textil gjord för dubbellsidiga print. Materialet har ett tunnt svart lager mellan
ytorna som hindrar bilden från den andra sidan att lysa igenom.
Denna lösning tillåter två helt olika budskap på materialets olika sidor.

BLACKBACK

100% PES tyg med svart baksida, gjord för exponeringar inomhus.
Man kan använda detta material när man vill förhindra ljus bakom printet att
lysa igenom. Materialet har en B1 brandklassning.

SATIN

Polyestermaterial med en stark glans, väl anpassad för inomhusprodukter
Materialet har en B1 brandklassning.

ARTIST PREMIUM

Polyestermaterial med en tät väv, perfekt till stora print såsom ZEN system
eller liknande. En annan fördel med materialet är att det produceras i 5m bredd
och kan användas utomhus. Materialet har en B1 brandklassning.

SOLVOTEX FLAG

Bestruken 125g/m2 Polyester tillgänglig i 5m bredd. Detta är ett alternativ
till standardpolyester som är 115g/m2 där 3,2m bredd inte räcker till.
Materialet kan printas både med UV och solventteknologi användningsområdet
är inomhus. Materialet har en B1 brandklassning.

SOLVOTEX

Bestruken 240g/m2 Polyester tillgänglig i 5m bredd. Bra alternativ för både
inom- och utomhusbruk. Materialet kan användas i olika exponeringssystem
och som hängande dekorationer. Materialet har en B1 brandklassning.

LIGHTBOX

Polyestermaterial med en väldigt mjuk textur, materialet har likheter med tunn
banderoll eller folie. Bra för bakljusbelysta displayer för både inom- och
utomhusanvändning. Materialet har en B1 brandklassning.

VEIL

Väldigt tunnt 52g/m2 textil som tillåter grafiken att bli synlig från båda sidor
på printet. Materialet används för att skapa 3D effekter på print genom att
placera två lager tyg på varandra. Tex 210g polyester och Veil som yttersta lager.
Detta ger både ett djup och känslan av rörelse i grafiken.
Förse veporna med metallstänger och använd metall clips för upphängning.
Materialet har en B1 brandklassning.

MICROFIBER
Textil med vattenabsorberande egenskaper. Detta material kan användas för att göra
badlakan, handdukar, torktrasor etc. Printed blir lite mattare på detta material jämfört
med andra textilier.

ROLLUPS

Ett enkelt och smidigt sätt att exponera sig vid
olika event? Välj ett passande Rollupsystem!

MIZU
•
•

Vi tillhandahåller en rad olika rollupsystem.
Från den vanliga 85x200cm rollupen till
stora rollups med bredder ända upp till 240cm
Här ser ni ett urval av våra system.

•
•

Två roterande fötter.
Denna rollup är tyngre och därför
stabilare än tex Sunamodellen.
Kassetten är gjor av aluminium.
Systemet innefattar en praktisk bärväska.

SYNLIG GRAFISK YTA
•
•
•
•
•

80 x 200 cm
85 x 200 cm
100 x 200 cm
120 x 200 cm
150 x 200 cm

KAZE
•
•
•
•
•
•

Dropformad kassett.
Justerbar i fyra olika höjder.
Kan stå på ojämna underlag.
Tyngre och stabilare än de
andra kassetterna.
Kassetten är gjord av aluminium.
Förstärkt transportväska.

SYNLIG GRAFISK YTA
•
•

SUNA
•
•
•

Ett billigt men bra system
Kassetten är gjord av aluminium.
Systemet innefattar en praktisk bärväska.

SYNLIG GRAFISK YTA
•
•

85 x 200 cm
100 x 200 cm

85 x 200 cm
100 x 200 cm

X-BANER
•
•
•
•

Vikbar ram.
Utbytbar grafik.
Printens hörn har öljetter för enkel
montering i ramen.
Printas med Rollup-media eller
blockout 440g/m2.

Snabbmonterad reklambärare
för utbytbara budskap.
•
•

60 x 160 cm
80 x 180 cm

FOLIE

Vi hjälper till att välja en passande folie?
Här följer ett urval ur vårt sortiment.

MONOMER
•

Enkelt självhäftande material för printning. Materialet kan användas
på många sätt för montering på plana ytor såsom fönsterdekor,
reklamskyltar eller mässmontrar.

•

LAMINAT – Print på folie med gloss laminat ger intrycket
av mer mättade färger än direkt print på gloss folie.

•

MATT FOLIE – Matt folie används oftare på inomhusgrafik eftersom
det dämpar ljuset mer jämt (jämfört med gloss laminat som förstärker
ljuset).

•

FAKTA Monomer folie finns med en mängd olika adhesiv.
– Permanent adhesiv för långtidsanvändning utomhus.
– Avtagbar adhesiv för korttidsanvändning.
– Grått adhesiv för övertäckning av annan exponering.

– Extra starkt adhesiv för montering på lite besvärligare ytor.

ONE WAY VISION
•

Används när grafiken ska appliceras på fönster. Detta material gör att
budskapet syns från utsidan men det hämmar inte sikten ut från insidan.
Detta material går även att montera på tex fordonsrutor.

•

Notera att bästa effekt uppnås när det är ljusare på utsidan.
På kvällen när ljuset innifrån är starkare så upplevs printet/grafiken
mer som transparent.

FROSTAT

Självhäftande vinyl med som ger intryck av frostat glas.
Funkar även med print.
Figurskuren frostad film på fönster ger insynsskydd men släpper
samtidigt även igenom ljuset.

GLOSS

MATT

TRANSPARENT
För användning till print där man vill täcka så lite av bakgrunden
som möjligt eller montera på andra transparenta material.

TRANSLUCENT
För montering där folien ska vara bakgrundsbelyst.
och man ska återge färger.

BACKLIGHT

En film utan adhesiv för montering i tex ljuslådor inomhus.

Vill du montera dit något extra
budskap på din banderoll?

BANDEROLLFOLIE
Printbar eller infärgad folie som används för att montera grafik på
flexibla ytor så som banderoller, lastbilskapell etc

FOLIE

Adhesive-fria material kan appliceras på många
olika ytor. Letar du efter ett material som är enkelt att
applicera och ta av, som inte lämnar några spår av lim
och enkelt kan omplaceras?

När man väljer folie för fordonsdekor tar man hänsyn till
ytan den ska appliceras på. Tex om det är en slät yta eller
om det finns mycket djupa veck eller böjningar.

ADHESIVE

Används för korttids kampanjer på t.ex butiksprodukter
Detta material fäster på släta och blanka ytor,
kan återanvändas och lämnar inga spår av lim.
Materialet har fästande egenskaper på båda sidor av
materialet vilket tillåter applicering även på den printade sidan.

STATISK

POLYMER

Elektriskt laddad polypropylenematerial som fäster på
alla torra släta inomhusytor så som glas och paneler.
Materialet är miljövänligt, giftfritt och återvinningsbart.

Tillåter appliceringar på ytor med lätta böjningar.
Denna folie är mer hållbar om man jämför med monomer folie.

WRAPPING

...Andra intressanta självhäftande material...

En gjuten folie som har en utmärkt dragfasthållbarhet.
Denna kvalitét är nödvändig vid monteringar på ytor med
djupa veck och böjningar samt invärmningar vid tex bilfolieringar.

Vi använder oss både av printbar och
infärgad folie vid installation av fordonsdekor.

INFÄRGAD FOLIE
Infärgad folie används vid plotterskärning av vektorgrafik
Så som logotyper, bokstäver och mönster.
Denna folie finns som monomer, polymer och gjuten.

MAGNETDEKALER

YUPO TAKO

Synthetiskt papper med små sugkoppar som tillåter materialet
att fästa på många olika ytor. Lämnar inga spår och kan återanvändas
Yupo Tako är 100% återvinningsbart.

PHOTOTEX

Material baserat på polyester och cellulosamassa. En fördel med
detta material är att det kan användas både inom- och utomhus.
det är gjort för applicering på släta ytor och är ompositionerbart.
Ytan på Phototex har en yta som är väldigt lik canvas.

Denna typ av dekal tillåter enkel applicering,
avtagbarhet och återanvändning.
Perfekt för Whiteboards och tillfällig exponering.

Kom ihåg att vi hjälper dig i dina val att hitta rätt material som passar dina önskemål.

GOLVDEKOR

Golvet är en bra och ofta outnyttjad reklamyta.
Välj ett material som passar dina ändamål.

ASLAN GOLVFOLIE

Folie med vattenresistent adhesiv för korttidsanvändning. Funkar både på inom
och utomhusytor utsatta för fukt. Folien är anpassad för släta golv och ytor så
som klinkers och polerad sten. En stor fördel är att den är lätt att ta av
utan att den lämnar några rester.

PRINT FLOOR
Tjock PVC-baserat golvmaterial, perfekt för färgrika budskap.
Användningsområde: Mässor och andra event.

GOLVFOLIE
Printad folie med ett anti halklaminat, kan användas i en rad
olika områden så som banker, affärer, apotek, köpcenter etc.

MATTOR
En bra lösning för golvdekor, polyestermatta med coating under.
Sublimationsprintet ger intensiva färger och tillåter användning både
inom- och utomhus. B1 brandklassade

EVENTMATTOR

Enklare polyestermatta för sublimationsprint som ger fin färgåtergivning
Bredderna finns upp till 3,2m. Eventmattorna är för inomhusbruk.
B1 brandklassade.

ASFALT DEKOR
Material med antihalkyta för print som ska klara tuffa ytor så som asfalt, gatsten,
cement, obehandlad sten etc. Det är gjort av Polyurethane med ett lager av
aluminium vilket gör att den passar bra för tuffa och ojämna ytor.

TAPETER
När vi använder oss av printade anpassade tapeter ger vi rummet möjligheten sticka ut och ge
en unik känsla. Det är också ett smart sätt att täcka över skadade väggytor.
Vi har ett stort sortiment av väggbeklädnad: självhäftande, med vattenaktiverat lim eller vanliga
tapeter som man fäster med tapetlim.

WALLART
Självhäftande PVC folie som används till billigare väggdekorationer
Passar till släta ickeporösa väggytor.

KONVENTIONELL

SMOOTH

TAPET

PVC-papperstapet som monteras med tapetlim.
Materialet har en B1 brandklassning.
Finns i två olika ytvarianter
•
•

SYSTEXX

En inovativ glasfiber-fleece för att täcka väggar och tak.
Baksidan är fodrad med ett skikt av vattenaktiverat lim.
Materialet är mycket motståndkraftigt för skador.
Det har en Oeko-tex och B1 brandklassning.
Materialet rekommenderas för användning i
utrymmen med hygienkrav.

VATTENAKTIVERAD

TAPET

En cellolusatapet med polymerer. detta säkerställer optimal hållbarhet.
Tapeten är fodrad med ett vattenaktiverat adhesiv och har en matt mjuk yta.

smooth
classic (sand)

CANVAS
Canvastavlor som vi printar från önskat motiv
monterar sedan på kilramar. Vi skräddarsyr din tavla
efter dina önskemål om storlekar.

CLASSIC

SKIVMATERIAL

KANALPLAST
Lätt skiva med kanaler, liknar wellkartong. Fördelen med denna
skiva är att den klarar väder och vind samt är väldigt lätt.
En vanlig produkt som produceras på denna typ av material är
sk. mäklarskyltar.

POLYPROPYLENE
Lätt 3-lagers plast. Mitten lagret har en struktur som liknar en
vaxkaka. Materialet har en slät yta och kan printas på båda sidor.

SKUMMAD PVC

Plattor med en matt yta av polyvinylklorid.
Deras egenskaper är: relativt låg vikt, låg vattenabsorption,
motståndskraft mot väder och ljudisolerande.
De är lätta att bearbeta och kan användas för att framställa
skyltar, informationspaneler, ha i utställningsmontrar, figurskurna
bokstäver m.m.

HÅRD PVC

Polyvinylklorid plattor med en slät, styv och icke-porös yta
med blank finish. De har hög motståndskraft för mekaniskt
slitage och absorborar mycket lite vatten. Plasten klarar
väder och vind och lämpar sig för reklampaneler och andra
skyltar.

„HONEYCOMB”

SKIVMATERIAL

ALUMINIUM KOMPOSIT
Aluminium kompositskivor med en polyetenskumkärna (Dibond).
Tillgänglig i olika färger. (Vit och silver som standard).
Detta material erbjuder en perfekt balans mellan vikt och stelhet.
Det används för att bland annat konstruera reklam- och
informationstavlor.

PMMA

Styva extruderade skivor, används främst för bakgrundsbelysta
skärmar. Tillgängliga i transparenta och opala versioner.
Detta material kan användas i på väggar i sanitära och
köksutrymmen för att skapa reklam eller 3D grafik.

STADUR

3-skiktsplattor. Yttre lagren är gjorda av 1 mm skummad vit
PVC, innerlagret är av styv vit polystyrenefoam. Det bästa med
detta material är att trots dess låga vikt bibehåller det sin styvhet.
Stadur har ljudisolerande egenskaper och passar bra på både
mässor och som varierade 3D element.

HIPS

Slagtålig polystyren, perfekt lämpade för reklampaneler,
displayer eller maskinbeklädnad.

WELLSTÄLL
•
•
•

Solid well
3-lagers well
5-lagers well

Välj din modell

Vi erbjuder olika wellmaterial.
solid well, 3-lagers och 5-lagerswell.
ställen printas med UV-teknologi som
säkerställer en hög kvalitét på produkten.
Kontakta oss för mer information.

STÅR SKÄDDARSYDDA FÖR DINA BEHOV

SNABB INFO
WELLSTÄLL.
• Wellställens utformning
finns i 4 former och 3 standardstorlekar

• Brett spektrum av hyllställ
med olika applikationer och viktkapacitet

• Figurskurna

finns även möjlighet att inkludera produktbladshållare

• Provsmakningsdiskar
• Produktbehållare
• Diskdisplayer
HÅLLBART WELLMATERIAL

UV PRINTING TEKNOLOGI
SNABB MONTERING

• Pallöverdrag
• Promotionkuber

TRYCKSAKER

Digitalt eller offset?
Vi hjälper dig med det bästa alternativet,
eller en kombination av båda två.

PENNOR

Letar du efter en kostnadseffektiv reklampelare?
Kontakta oss för komplett katalog av pennor och tillbehör.

VILKEN PENNA SKA MAN VÄLJA?
Man bör tänka på att bläcket i en kulspetspenna är färskvara,
så ett årsbehov kan vara en bra mängd att hålla sig till.
Sedan spelar ju förstås kvalité tryckteknik in på valet av rätt penna.
När det gäller pennor, så finns det en otrolig mängd olika modeller att välja
mellan: Kraftigare pennor och tunnare pennor. Pennor med tryckmekanism
och pennor med vridmekanism, pennor med smarta funktioner osv.
För varje pennmodell finns också en produktinfor- mation där bl.a. typ av
patron, vikt, mått och förpackning anges, samt även illustrationer
på möjliga tryckstorlekar, vilket förenklar Ert val av pennmodell.
Kontakta oss för komplett katalog med pennor och tillbehör.

DIGITALPRINT
Vi erbjuder ett stort sortiment av digitalproducerade produkter
Så som Visitkort, Posters, Broschyrer, Flyers, Foldrar
Inbjudningskort, Kalendrar, Direktreklam, Klistermärken
Produktblad m.m. Fördelen med digitalprint är bra kvalitét och
ständigt uppdaterade trycksaker i mindre upplagor och
möjligheten att kombinera trycket med variabel information.

OFFSETTRYCK

När det kommer till större upplagor och större format gäller
offsettryck. Detta är även en betydligt mer flexibel teknik när
det gäller val av papper. Vi hjälper er med all typer av jobb
från foldrar till förpackningar. Vi fixar även all typ av
efterbehandling.

TRYCKTEKNIKER

Varje tryckmetod har speciella ”egenskaper och begränsningar”,
och vilken tryckmetod man ska använda sig av vid varje enstaka tillfälle,
bestäms helt enkelt utifrån produkt och utseende på tryck. Vi använder
tre olika tekniker för trycka pennorna. Tampongtryck, Screen och lasergravyr.

PROFILPRODUKTER
VAD ÄR EN PROFILPRODUKT
Profilprodukter är saker som kan hjälpa ditt företag få en större och
bättre kontakt med era befintliga men också framtida kunder.
Det är ett utmärkt sätt att nåt ut till en större skala människor under
en längre tidsperiod. Det finns massvis olika profilprodukter och flera
varianter av alla sorter. Kontakta oss för mer information.

VI TILLHANDAHÅLLER BLAND ANNAT:
Vattenflaskor, block, pennor, solglasögon, isskrapor, logoband, pins, glasunderlägg, nyckelringar, usb-minnen,
festivalband, tatueringar, musmattor, doftmotiv, freshcards, lypsyl, LED-lampor, tygmärken, stickers, muggar,
reflexer, disktrasor, mikrofiberdukar, glas, plastbestick, magneter, mäklarskyltar och mycket mer.

Kontakta oss: info@exposion.se • 036-34 32 60 • www.exposion.se

