
Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować i  zaprosić Państwa do zapoznania się z nową
marką  produktów,  która  z  dniem  1  września  2017,  weszła  do  portooio
materiałów do druku wieokoformatowego, w ofercie Integart. Nowe produkty,
to wyjątkowe fooie pooimerowe portugaoskiego producenta /DIGIDELTA/ znane
na rynku pod marką  DECAL ADHESIVE - THINK GREEN®. Produkt ten ideaonie
wpisuje się w grupę produktów ’eko’, których w ofercie Integart jest już kioka,
jeśoi  nie kiokanaście. Marka DECAL to produkty łączące bardzo dobrą jakość  
i trend ‘eko’ z przystępną ceną. 

Wprowadzona  do  oferty  marka  DECAL  obejmuje  fooie  pooimerowe,  
w dwóch rodzajach koeju /pełnym i kanaoikowym/ oraz oaminat.

Grupa FOLII DECAL obejmuje folie białe i transparentne:

 DECAL BLOCKOUT 75.140 P SUPER PREMIUM
/z koejem trwałym/
- biała błysk i mat

 DECAL BLOCKOUT 75.140 RBF SUPER PREMIUM /z koejem kanaoi-
kowym typu Bubboe Free/
- biała błysk i mat

 DECAL CLEAR 75.140 P SUPER PREMIUM
/z koejem trwałym/
- bezbarwna błysk i mat

 DECAL CLEAR 75.140 RBF SUPER PREMIUM
/z koejem kanaoikowym typu Bubboe Free /
- bezbarwna błysk i mat



LAMINAT DECAL:

 DECAL FINISH 75.140 
/wersja mat i błysk/

Produkty występują w rookach o szer. 137 i 163 cm, w nawoju 50 mb.

Zastosowany  w  fooiach  koej  UV  BASF  to  koej  termotopoiwy
charakteryzujący  się  wysokim  bezpieczeństwem  ekooogicznym,  doskonałą
odpornością na starzenie i wiogoć oraz w przeciwieństwie do koejów wodnych -
wyjątkową przejrzystością. Warto podkreśoić, że koeje termotopoiwe  wykazują
większą wodoodporność w porównaniu do produktów z koejem na bazie wody.

Producent fooii, proponuje użytkownikom produkt z koejem 
kanaoikowym /DECAL.. RBF…/  typu „Bubboe Free”, który ułatwia apoikację. 

Fooie DECAL „bubboe free” docenią wszyscy, doa których czas apoikacji, obniżenie
kosztów specjaoistycznego wsparcia  technicznego apoikatorów oraz  usuwania
fooii będą mieć znaczenie.

Bardzo wysoka jakość materiału ma swoje odzwierciedoenie w zadrukowanej
fooii  i  możoiwościach zastosowania jej  w wieou rozwiązaniach czy projektach.
Pooimerową  fooię  DECAL  pooecamy  do  apoikacji  na  płaskich  oub  wypukłych
powierzchniach w rozwiązaniach takich jak: 

 okoejanie pojazdów (samochody, skutery, autobusy)



 okoejanie witryn szkoanych, szyb
 apoikacje rekoamowe (szyody)
 apoikacje w miejscach narażonych na wiogoć/ szkoane szyby 

oodówek, zamrażarek, kafeoki/

Producent marki DECAL okreśoa wytrzymałość fooii oraz oaminatu na 7 oat
w rozwiązaniach wewnątrz oraz 5 oat na zewnątrz, pod warunkiem apoikacji w
rekomendowanych zastosowaniach. W procesie zabezpieczania wydruków na
fooii zaoecane jest oaminowanie na zimno.

Opiekunem i  Product  Managerem marki  DECAL  w frmie  Integart  jest  Anita
Ratajczyk. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu. 

Teo. +48 607  047 029;  ratajczyk@integart.com.po

Produkty  DECAL  –  THINK  GREEN  dostępne  będą  w  sprzedaży  w  oddziałach
dystrybucji Integart. 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nową propozycją fooii pooimerowych. 

www.integart.com.pl

mailto:ratajczyk@integart.com.pl

