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Tisk na KAPA plast

Tisk na plátno
do hliníkových rámů
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Tisk ÚV inkoustem 
na vypínací plátno  

zasazené do 
hliníkových rámů 

– obchody Pietro Filipi

Tisk ÚV inkoustem 
na vypínací plátno  

zasazené do 
hliníkových rámů 

– obchody Pietro Filipi

Tisk ÚV inkoustem 
na vypínací plátno  
zasazené do 
hliníkových rámů 
– obchody Pietro Filipi

Solventní tisk na 
samolepicí fólii
a instalace na 
skleněnou výlohu 
obchodního centra
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Tisk na samolepku 
určenou k instalaci 
na asfaltové plochy 
s laminací instalace 
pomocí hořáku

Kartáčovaný dibond 
na spyrodurovém těle

Tisk na samolepicí fólii 
ÚV inkoustem

a instalace na obchodě 
v Bratislavě

Tisk na samolepicí fólii 
ÚV inkoustem

a instalace na obchodě 
v Bratislavě
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Tisk na samolepicí fólii 

bez obsahu PVC s ÚV 

tiskem a kompletní 

instalací

Taška H&M

Vytvoření 3D nákupní 

tašky z PVC desek

s přímým potiskem

na dřevěné konstrukci

Triumph – instalace

a tisk ÚV technologií 

na samolepicí fólie 

ONE VISION na 

posuvné vstupní dveře 

obchodního centra

Tisk na samolepicí fólii 

bez obsahu PVC s ÚV 

tiskem a kompletní 

instalací
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PVC plachta (450 g/m2)
o rozměru 600 x 600 cm
– včetně instalace a 
vytvoření nosných 
konstrukcí

Nainstalované PVC 
plachty

PVC plachta (450 g/m2)
o rozměru 600 x 600 cm

– včetně instalace a 
vytvoření nosných 

konstrukcí

PVC plachta (450 g/m2)
o rozměru 600 x 600 cm

– včetně instalace a 
vytvoření nosných 

konstrukcí
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Instalace samolepicí 

fólie se solventním 

inkoustem s ÚV 

laminací s výbornou 

mechanickou 

odolností

Tisk na BACKLITE fi lm 

s dvojitou denzitou 

pro věrné barvy při 

podsvícení

Bílá řezaná grafi ka 

na černé fólii

Čirá SMLP s podtiskem 

bílé a tvarovým 

ořezem
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Čirá SMLP s podtiskem 
bílé

Polep samolepicí fólií
s laminací
na dopravní prostředky

Přímo potištěné 
tvrzené sklo; tisk 

zrcadlově s podtiskem 
bílé barvy pro zvýšení 

kontrastu barev

Potisk plastových 
dárkových karet

pro H&M
 pro CZ, SK, RO, HU
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Samolepicí fólie
s laminací tištěná 
solventní technologií

Klenotnictví Dušák

Samolepicí fólie
s laminací tištěná 
solventní technologií

PVC plachta
– volby TOP09 2010 

(450 g/m2)

PVC plachta
– volby TOP09 2010 

(450 g/m2)
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Bílý tisk na pískovou 
fólii 

Bílý tisk na pískovou 
fólii

Přímo potištěné 
plexisklo upevněné 
distančním prvkem

Tisk na textilní 
tapetu
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Oboustranný potisk karet 
TIME OUT a H&M

- přední strany

Oboustranný potisk karet 
TIME OUT a H&M

- zadní strany

Ofsetový tisk skládačky 
TIME OUT

Ofsetový tisk skládačky 
TIME OUT (rozložená)
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Dodání ramínek na šaty 

plus potisk logem

Tisk na 5milimetrový 

karton oboustranně,

s tvarovým ořezem

Tisk na 2milimetrový 

karton oboustranně

Výroba a instalace 

plachty a meshe 

pro Ikea Zličín
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Polep vozu potištěnou
samolepící fólií

3M určenou na dopravní
prostředky s laminací

– firma Crocodille

Polep vozu potištěnou
samolepící fólií
3M určenou na dopravní
prostředky s laminací
– firma Crocodille

Polepy SDK stěn
samolepící fóliís motivem

fotografiía laminací
– firma CrossCafe

Polepy SDK stěn
samolepící fóliís motivem
fotografiía laminací
– firma CrossCafe
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způsob tisku pomocí ÚV vytvrditelných inkoustů. 

Inkoust se nevsakuje do materiálu, ale zůstává na 

povrchu. Za tiskovou hlavou jsou na stroji umístěné 

ÚV lampy, které barvy ihned po nanášení na materiál 

vytvrzují ÚV zářením. Tento způsob tisku je vysoce ÚV 

stabilní a i jeho mechanická odolnost je na vysoké 

úrovni. Proto není nutné ho laminovat. Další výhodou 

tohoto tisku je, že není nutné ho dosušovat. Je ihned 

možné ho expedovat bez obav z toho, že se tisk 

poškodí nebo slepí.

typ laminace pro solventní tisk, kdy laminace ochrání 

barvy proti slunečnímu ÚV záření. Dále také zvyšuje 

mechanickou odolnost tisku.

způsob tisku, při kterém se barvy vsakují do materiálu 

a tvrdnou odpařením solventní části barev. Barvy 

u tohoto tisku jsou krásně jasné a plné. Při tisku 

dlouhodobých kampaní je nutné tisk ochránit laminací 

s ÚV filtrem.

typ samolepicí fólie, která se využívá převážně na 

polepy dopravní prostředků. Jde o perforovanou fólii 

v poměru 60:40 k plné ploše. Při pohledu na nalepenou 

fólii na dopravním prostředku nebo výloze působí 

motiv celistvě, nedovoluje pohled do vnitřních prostor. 

Naopak při pohledu z vnitřku prostor je pohled 

nenarušen. Fólie musí mít pro použití na dopravní 

prostředky certifikát od MD ČR.

samolepicí fólie, jedná se o rolový typ materiálu 

určený pro přímý potisk. Je jich mnoho druhů, dle typu 

aplikace a tisku. V základním provedení jsou bílé barvy 

a transparentní. 

Příklady typů samolepicích fólií: polymerické, 

monomerické, lité, pro použití na polepy aut, 

transparentní, translucentní, pro okenní grafiku, 

na řezanou grafiku, bez obsahu PVC 

Druhy lepidel: bílé, šedé, černé a transparentní, 

permanentní, nepermanentní

materiál pro prosvětlovací boxy. Tisk je většinou 

se zesílenou denzitou barvy pro dosažení stejné 

barevnosti při prosvětlení a bez prosvětlení.

BACKLITE film  –

SMLP –

ONE VISION  –

Solventní tisk –

ÚV technologie –

ÚV laminace –

SPECIFIKACE POJMŮ
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