
ZADRUKUJ. ZAWIEŚ. ZUTYLIZUJ.
PŁYTA REKLAMOWA O WYJĄTKOWYM RDZENIU Z WYTŁACZANEGO PAPIERU POSIADAJĄCA CERTYFIKAT FSC®.
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PRODUKT 

DISPA® to nowa płyta firmy 3A Composites produkowana 
z papieru. Jej niepowtarzalny rdzeń wytłaczany z 
papieru nadaje płycie DISPA® optymalną sztywność i 
czyni ją idealnym materiałem do krótkookresowych akcji 
promocyjno-reklamowych. DISPA® zapewnia wszystko, 
czego można wymagać od płyty do produkcji oznakowań 
oraz display’i – optymalną płaskość płyty kartonowej, 
gładkość powierzchni, wspaniałe rezultaty zadruku, 
sztywność i stabilność - a do tego wyjątkowy design w 
100% z papieru z certyfikatem FSC® tak więc DISPA® w 
pełni podlega recyklingowi.   

Struktura rdzenia płyt DISPA® jest wynikiem obszernych 
analiz oraz testów różnych profili wytłaczania. Dzięki 
opatentowanej metodzie produkcji powstaje szczególnie 
stabilna płyta kompozytowa.  

DISPA® – PRODUKT Z CERTUFIKATEM FSC® 

DISPA® w 100% składa się z papieru posiadającego 
certyfikat  FSC® (FSC®-C127595). Skrót FSC® oznacza 
Forest Stewardship Council®, organizację pozarządową 
działającą w ponad 80 krajach. 

Etykieta FSC® oznacza całkowicie pewny i niezawodny 
proces:
■ Wszystkie rodzaje papieru, z którego produkowana  
 jest DISPA®, posiadają certyfikat FSC®

■ Jednoznaczny wykładnik potwierdzający, że papier  
 ten pochodzi z obszarów leśnych, gdzie prowadzona  
 jest odpowiedzialna gospodarka leśna. 
■ Korzystanie z lasów zgodne z potrzebami   
 społecznymi, ekonomicznymi oraz ekologicznymi
■ Proces produkcji również podlega audytowi FSC®: 
 nie dopuszcza się mieszania z papierem
 niecertyfikowanym, to znaczy niekontrolowanym.

Konsumenci kupujący produkty ze znakiem FSC®, 
aktywnie wspierają wkład w zrównoważoną gospodarkę 
leśną na całym świecie. 

OBRÓBKA

Dzięki możliwościom łatwej obróbki praca z płytami DISPA® 
jest efektywna i szybka
■ Druk – DISPA® umożliwia osiągnięcie    
 wysokojakościowych wyników zarówno 
 zadruku cyfrowego jak i sitodruku. 
■ Laminowanie – DISPA® idealnie nadaje się do 
 dwustronnego laminowania arkuszy uprzednio   
 zadrukowanych techniką druku offsetowego 
■ Cięcie – płyty DISPA® doskonale nadają się do cięcia  
 na maszychach CNC jak również do sztancowania

Zapytaj o szczegółową instrukcję obróbki płyt DISPA®.

W 100% Z PAPIERU – W 100% PODLEGA RECZCLINGOWI.

Tolerancje: W grubości: ± 0,4 mm. W szerokości i długości:  ± 5 mm. Podane 
wymiary są standardowymi formatami produkcyjnymi z fabryki. Formaty 
niestandardowe dostępne są na zamówienie a indywidualne docinanie u 
dystrybutorów.

ASORTYMENT
Grubość mm 3,8

Formaty standardowe (szer. x dł.) 
1250 x 1840 mm 
1250 x 2450 mm

1524 x 1016 mm
1524 x 3048 mm









ZASTOSOWANIA PRODUKTU

Płyty DISPA® optymalnie nadają się do zadruku, sztan-
cowania oraz cięcia nożykiem. Sprawdzają się również 
jako płyta podłożowa do kaszerowania z użyciem stan-
dardowych klejów. 
Płyta kartonowa, która wygląda tak samo dobrze na 
początku jak i końcu czasu użytkowania. 

Idealne rozwiązanie do:
■ Krótkookresowych akcji reklamowych 
■ Wiszących reklam podsufitowych 
■ Jako Display’e oraz materiały POS/POP

Płyty DISPA® zachwycają nieprzerwanie w ciągu całego 
czasu ich ekspozycji. Ponadto, płyt po użyciu można 
pozbyć się identycznie jak makulatury. 

DISPA® – W SKRÓCIE

Dzięki swojej wyjątkowej strukturze, płyty DISPA® 
posiadają niepowtarzalne właściwości a jako produkt 
składający się w 100%-tach z papieru są również w 
100%-tach przyjazne dla środowiska.   

■ Niska waga – łatwa obróbka oraz zawieszanie 
■ Gładkie powierzchnie w kolorze wysokiej bieli
 – grafiki wyglądają oszałamiająco  
■ Mocna, sztywna i stabilna – optymalna sztywność
 zachowana od początku do końca aplikacji 
■ W 100% składa się z papieru posiadającego certyfikat  
 FSC® (FSC®-C127595) i dlatego też w 100% nadaje 
 się do recyklingu. 
■ Innowacyjny, niepowtarzalny oraz opatentowany 
 proces produkcji struktury warstwowej z wytłaczanego  
 papieru 
■ Proste sposoby obróbki – również manualnej 

Jeśli potrzebujecie oznakowania oraz stojaków do krótko-
okresowych zastosowań, teraz nadszedł czas aby 
zdecydować się na płyty DISPA®.



3A Composites GmbH
49090 Osnabrück, Niemcy
Tel +49(0)541-12193591
Fax +49(0)541-1219393
display.eu@3AComposites.com
www.display.3AComposites.com
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