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Avery 500 Event Film
 - plotrová monomerická PVC fólie v lesklém i matném provedení

 - permanentní akrylové lepidlo u lesklých fólií, semipermanentní akrylové lepidlo u matných fólií

 - 70 µm s návinem 50 bm

 - 48 lesklých i matných barev s atestem nehořlavosti B1 a M1

 - exteriérová životnost: bílá, černá: 5 let

                                          barvy: 3 roky

šířka ceny za bm ceny za bm

v cm do 1 role od 1 role

61,5 57 Kč 45 Kč

bílá, černá 100 93 Kč 73 Kč

123 115 Kč 90 Kč

61,5 70 Kč 59 Kč

123 140 Kč 118 Kč

ORACAL 641 Economy Cal
 - plotrová kalandrovaná monomerická PVC fólie v lesklém i matném provedení

 - permanentní polyakrylové disperzní lepidlo

 - 75 µm s návinem 50 bm

 - 60 lesklých i matných barev

 - exteriérová životnost: bílá, černá: 4 roky

                                          transparent, barvy, metalické: 3 roky

šířka ceny za bm ceny za bm

v cm do 1 role od 1 role

50 38 Kč 34 Kč

bílá, černá, 63 48 Kč 42 Kč

transparent 100 76 Kč 67 Kč

126 96 Kč 85 Kč

50 55 Kč 46 Kč

63 69 Kč 58 Kč

100 110 Kč 92 Kč

126 137 Kč 116 Kč

50 63 Kč 53 Kč

metalické 63 79 Kč 67 Kč

barvy 100 126 Kč 106 Kč

126 160 Kč 133 Kč

označení

barvy

označení

barvy

Stránka 1
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Macal 8300 Pro
 - lesklá plotrová kalandrovaná monomerická PVC fólie

 - permanentní akrylové disperzní lepidlo 

 - 70 µm s návinem 50 bm

 - 47 lesklých barev

 - exteriérová životnost: 4-5 let

 - některé barvy u šíře 63 cm se mohou prodávat ze dvou kusů

šířka ceny za bm ceny za bm

v cm do 10bm od 1 role

bílá, černá, transparent 123 103 Kč 92 Kč

barvy 123 121 Kč 108 Kč

metalické barvy 123 137 Kč 124 Kč

ImagePerfect 3500
 - plotrová kalandrovaná monomerická PVC fólie

 - solventní akrylové lepidlo 

 - 75 µm s návinem 50 bm

 - exteriérová životnost: bílá, černá: 6 let

                                       transparent, barvy, metalické: 4 roky

šířka ceny za bm

v cm

bílá, černá, transparent 122 164 Kč

barvy, metalické barvy 122 187 Kč

označení

označení

Stránka 2
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ORACAL 651 Intermediate Cal
 - plotrová kalandrovaná speciálně měkčená PVC fólie v lesklém provedení, bílá a černá i v matném provedení

 - permanentní polyakrylové disperzní lepidlo 

 - 70 µm s návinem 50 bm

 - 58 lesklých, 2 matné barvy (ostatní matné barvy na objednání, v šířce 126 cm - odběr 25 bm)

 - exteriérová životnost: bílá, černá: 5 let

                                       transparent, barvy, metalické: 4 roky

 - některé odstíny mohou být v š. 50/ 100cm

šířka ceny za bm ceny za bm

v cm do 1 role od 1 role

50 66 Kč 56 Kč

63 84 Kč 71 Kč

100 133 Kč 112 Kč

126 165 Kč 142 Kč

50 80 Kč 64 Kč

63 100 Kč 81 Kč

100 160 Kč 128 Kč

126 199 Kč 161 Kč

50 84 Kč 71 Kč

63 107 Kč 90 Kč

100 169 Kč 142 Kč

126 212 Kč 178 Kč

3M Scotchcal 50
 - plotrová polymerická PVC fólie v lesklém provedení, bílá a černá i v matném provedení

 - akrylátové čiré lepidlo 

 - 70 µm s návinem 50 bm

 - 58 lesklých, 2 matné barvy

 - exteriérová životnost: bílá, černá: 7 let

                                       transparent, barvy: 5 let

                                       metalické: 3 roky

šířka

v cm

bílá, černá, transparent lesk/mat 242 Kč

barvy lesk 270 Kč

metalické barvy lesk 303 Kč

ceny za bm

označení

bílá, černá, transparent

barvy

metalické barvy

označení

122

Stránka 3
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Avery 700 Premium Film
 - plotrová polymerická PVC fólie v lesklém provedení, bílá a černá i v matném provedení

 - permanentní akrylové lepidlo 

 - 64 µm s návinem 50 bm

 - 70 lesklých barev, 2 matné barvy s atestem nehořlavosti B1 a M1

 - exteriérová životnost: bílá, černá: 8 let

                                       transparent: 5 let

                                       barvy: 7 let

                                       metalické: 5 let

 - barevné fólie v šíři 61,5 cm prodávají ze dvou částí 

šířka ceny za bm ceny za bm

v cm do 1 role od 1 role

61,5 127 Kč 102 Kč

100 208 Kč 173 Kč

123 254 Kč 214 Kč

barvy 123 281 Kč 236 Kč

MACal 9300                                        
 - plotrová polymerická PVC fólie

 - permanentní solventní lepidlo

 - 70 µm s návinem 50 bm

 - exteriérová životnost: do 8mi let

 - informujte se o skladové dostupnosti

šířka ceny za bm

v cm od 10bm

bílá, černá, transparent 197 Kč

barvy 213 Kč

metalické barvy 231 Kč

MACal 9800                                        
 - plotrová polymerická PVC fólie

 - permanentní polyakrylátové čiré lepidlo

 - 66 µm s návinem 50 bm

 - exteriérová životnost: do 8mi let

 - informujte se o skladové dostupnosti

šířka ceny za bm

v cm od 5bm

bílá, černá, transparent 243 Kč

barvy 313 Kč

metalické barvy 351 Kč

označení

označení

123

označení

123
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ImagePerfect 5700                                        
 - plotrová polymerická PVC fólie

 - solventní akrylové lepidlo

 - 70 µm s návinem 50 bm

 - exteriérová životnost: do 8mi let

šířka

v cm

bílá, černá, transparent 207 Kč

barvy, metalické barvy 248 Kč

ImagePerfect 5700 PA                                        
 - plotrová polymerická PVC fólie s repozičním lepidlem 

 - solventní akrylové lepidlo s požární odolností B1

 - 70 µm s návinem 50 bm

 - exteriérová životnost: černá, bílá, transparent : 8 let

                                      barvy, metalické barvy : 6 let

šířka

v cm

bílá, černá, transparent 218 Kč

barvy, metalické barvy 260 Kč

ImagePerfect 5700 HT                                        
 - plotrová polymerická PVC fólie 

 - permanentní lepidlo high-tack pro texturované a těžko polepitelné povrchy

 - 70 µm s návinem 50 bm

 - exteriérová životnost: černá, bílá, transparent : 8 let

                                      barvy, metalické barvy : 6 let

šířka

v cm

bílá, černá, transparent 218 Kč

barvy, metalické barvy 260 Kč

Avery 777 Cast Film
- plotrová litá PVC fólie 

- permanentní akrylátové lepidlo

 - 60 mic s návinem 50 bm 

- velmi dobrá přizpůsobivost na nýty a zvlnění

- v souladu s nejnovějšími ekologickými předpisy 

 - exteriérová životnost : do 8mi let 

šířka ceny za bm ceny za bm

v cm do 1 role od 1 role

bílá, černá, transparent lesk/mat 262 Kč 243 Kč

barvy, metalické lesk 279 Kč 258 Kč

ceny za bm

122

122

ceny za bmoznačení

122

označení

označení

označení

ceny za bm

122
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Oracal 751 C Premium Cast
 - plotrová litá PVC fólie

 - permanentní polyakrylátové lepidlo

 - 55 µm s návinem 50 bm

 - 115 lesklých barev, 2 matné barvy

 - exteriérová životnost: bílá, černá: 8 let

                                        transparent, barvy: 7 let

                                       metalické: 5 let

šířka ceny za bm ceny za bm

v cm do 1 role od 1 role

50 111 Kč 100 Kč

63 140 Kč 127 Kč

100 224 Kč 200 Kč

126 281 Kč 254 Kč

50 124 Kč 101 Kč

63 156 Kč 128 Kč

100 247 Kč 202 Kč

126 312 Kč 256 Kč

50 125 Kč 107 Kč

63 157 Kč 134 Kč

100 249 Kč 213 Kč

126 315 Kč 270 Kč

3M Scotchcal 80
 - plotrová litá PVC fólie 

 - permanentní solventní akrylové čiré lepidlo 

 - 50 µm s návinem 50 bm

 - 84 barev

 - exteriérová životnost: bílá, černá: 10 let

                                          transparent, barvy: 8 let

                                          metalické: 4 roky

šířka ceny za bm

v cm od 1 bm

bílá, černá lesk 310 Kč

bílá, černá mat 330 Kč

barvy 330 Kč

metalické barvy 351 Kč

Avery 800 Premium Cast
 - plotrová polymericky měkčená, litá vinylová fólie

 - permanentní akrylátové lepidlo

 - 50 µm s návinem 50 bm

 - 82 lesklých barev, 2 matné barvy s atestem nehořlavosti B1 a M1

 - exteriérová životnost: bílá, černá: 10 let

                                          transparent, barvy: 8 let

                                          metalické: 5 let

 - u color match lze vyrobit libovolnou barvu dle Pantone, odběr od 250 bm

šířka ceny za bm ceny za bm

v cm do 1 role od 1 role

bílá, černá, transparent 347 Kč 281 Kč

barvy 385 Kč 309 Kč

color match – min. mn. od 250 bm 382 Kč

122

označení

123

bílá, černá, transparent

barvy

označení

metalické barvy

označení

Stránka 6
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Avery 900 Super Cast
 - litá polymericky měkčená PVC fólie

 - permanentní akrylátové lepidlo

 - 50 µm s návinem 25 bm, color match návin 50 bm

 - 81 lesklých barev, 2 matné barvy s atestem nehořlavosti B1 a M1

 - exteriérová životnost: bílá, černá: 12 let

                                          transparent, barvy: 10 let

                                          metalické: 6 let     

 - u color match lze vyrobit libovolnou barvu dle Pantone

 - pouze na objednávku

šířka ceny za bm ceny za bm

v cm do 1 role od 1 role

bílá, černá, transparent 696 Kč 607 Kč

barvy 721 Kč 640 Kč

metalické barvy 721 Kč 640 Kč

color match – min. mn. od 50 bm 1 225 Kč

Oracal 951 Premium Cast                                        
 - plotrová litá PVC fólie

 - permanentní polyakrylátové solventní lepidlo

 - 50 µm s návinem 50 bm

 - 96 lesklých barev a 49 metalických barev

 - exteriérová životnost: bílá, černá: 12 let

                                          transparent, barvy: 10 let

                                          metalické: 5 let

 - pouze na objednávku

šířka ceny za bm ceny za bm

v cm do 1 role od 1 role

bílá, černá, transparent 393 Kč 369 Kč

barvy 438 Kč 399 Kč

metalické barvy 500 Kč 461 Kč

Avery 500 Gloss Gold, Gloss Silver                                        
 - lesklá oboustranně metalizovaná polyesterová plotrová fólie

 - permanentní polyakrylátové lepidlo

 - 25 µm s návinem 50 bm

 - exteriérová životnost: do 2 let

 - šíře 61,5 cm se prodává ze dvou kusů

šířka ceny za bm ceny za bm

v cm do 1 role od 1 role

zlatá, stříbrná 123 360 Kč 303 Kč

123

označení

označení

126

označení
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Oracal 352                                        
 - ultratenká polyesterová fólie

 - permanentní akrylátové solventní lepidlo

 - 23 µm nebo 50 µm s návinem 50 bm

 - exteriérová životnost: transparent, stříbrná: 2 roky

                                          zlatá: 1 rok

šířka ceny za bm ceny za bm

v cm do 1 role od 1 role
50 101 Kč 82 Kč
100 202 Kč 164 Kč
50 101 Kč 82 Kč
100 202 Kč 164 Kč
50 101 Kč 82 Kč
100 202 Kč 164 Kč
50 101 Kč 82 Kč
100 202 Kč 164 Kč
50 101 Kč 82 Kč
100 202 Kč 164 Kč
50 101 Kč 82 Kč
100 202 Kč 164 Kč
50 101 Kč 82 Kč
100 202 Kč 164 Kč
50 157 Kč 146 Kč
100 315 Kč 292 Kč

Dále máme v nabídce Aslan CA 23/24 a 30 – metalické dekorativní fólie – na vyžádání.

Ritrama
 - oboustranně lepicí fólie oboustranně krytá s polyesterovým nosičem

 - permanentní akrylátové lepidlo

 - 12 µm s návinem 50 bm

šířka ceny za bm ceny za bm

v cm do 1 role od 1 role

Ritrama OS 100 145 Kč 124 Kč

352 - 901 stříbrná lesk oboustranná 50 µm

352 - 907 stříbrný hliník 23 µm

označení

352 - 911 zlatá lesk oboustranná 23 µm

352 - 912 zlatá lesk oboustranná 50 µm

označení

352 - 000 transparent 23 µm

352 - 001 chrom lesk 23 µm

352 - 002 chrom mat 23 µm

352 - 003 zlatá lesk 23 µm

Stránka 8
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Aslan CL 70 Fluor
 - monomericky měkčená válcovaná fólie

 - permanentní akrylátové lepidlo

 - 100 µm s návinem 25 bm

 - 2 fluorescentní lesklé barvy

 - 14215: červená

 - 14216: žlutá

 - exteriérová životnost: 12 měsíců žlutá, 6 měsíců červená

šířka ceny za bm ceny za bm

v cm do 1 role od 1 role

barvy 125 455 Kč 396 Kč

Oracal 6510 Fluor
 - zvýrazňovací polymerická, kalandrovaná, měkčená PVC fólie

 - semipermanentní polyakrylátové disperzní lepidlo

 - 100 µm s návinem 50 bm

 - 7 fluorescentních barev

 - 6510-29: žlutá           - 6510-46: růžová

 - 6510-37: oranžová  - 6510-69: zelená

 - 6510-38: červenooranžová  - 6510-357: oranžovočervená

 - 6510-39: červená

 - exteriérová životnost: 1 rok (dle intenzity slunečního záření)

šířka ceny za bm ceny za bm

v cm do 1 role od 1 role

100 406 Kč 337 Kč

126 512 Kč 425 Kč

Oracal 7510 Fluor
 - zvýrazňovací fluorescentní, litá PVC fólie

 - permanentní akrylátové solventní lepidlo

 - 145 µm s návinem 50 bm

 - 6 fluorescentních barev

 - 7510-29: žlutá  - 7510-39: červená

 - 7510-37: oranžová  - 7510-46: růžová

 - 7510-38: červenooranžová  - 7510-69: zelená

 - exteriérová životnost: 2 roky (dle intenzity slunečního záření)

šířka ceny za bm ceny za bm

v cm do 1 role od 1 role

barvy 126 694 Kč 649 Kč

Creative Fluor Films                                                   
 - zvýrazňovací monomerická PVC fólie

 - permanentní akrylátové lepidlo bílé

 - 76 µm s návinem 25 bm

 - 4 fluorescentní barvy

 - životnost: do 5ti let

 - některé druhy na objednání

šířka ceny za bm ceny za bm

v cm do 1 role od 1 role

barvy 61 243 Kč 166 Kč

označení

označení

označení

označení

barvy

Stránka 9
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Fotoglo Right 600
 - fotoluminiscenční akrylová fólie pro bezpečnostní značení (únikové cesty a protipožární ochrana)

 - svítivost až 11 hod.

 - permanentní akrylátové lepidlo

 - 145 µm s návinem 45,7 bm

 - splňuje požadavky DIN 67510 (po dobu 60ti min.); 2,8 MCD/m
2

 - exteriérová životnost: 10 let

šířka ceny za bm ceny za bm

v cm do 1 role od 1 role

FotogloRight 600 124 1 517 Kč 1 348 Kč

ImagePerfect 2570
 - fotoluminiscenční akrylová fólie pro bezpečnostní značení (únikové cesty a protipožární ochrana)

 - 270 µm s návinem 10 bm

 - exteriérová životnost:  do 5ti let

šířka ceny za bm

v cm do 1 role

ImagePerfect 2570 100 1 062 Kč

Ritrama Glass Film                                                   
 - plotrová, polymericky měkčená, válcovaná vinylová fólie imitující pískované sklo

 - permanentní akrylátové lepidlo

 - Buble Free bezbublinková aplikace (Airscape)

 - 80 µm s návinem 50 bm

 - exteriérová životnost: 7 let

šířka ceny za bm ceny za bm

v cm do 1 role od 1 role

122 288 Kč 260 Kč

152 359 Kč 323 Kč

Aslan Glass Film                                                   
 - plotrová, polymericky měkčená, válcovaná vinylová fólie imitující pískované sklo

 - permanentní akrylátové lepidlo

 - Buble Free bezbublinková aplikace (Dry Apply) - u šíře 137 cm

 - 80 µm s návinem 50 bm

 - exteriérová životnost: 7 let

šířka ceny za bm ceny za bm

v cm do 1 role od 1 role

126 281 Kč 236 Kč

137 354 Kč 303 Kč

FROST SILVER ETCHED GLASS                                                   
-polymericky měkčená PVC samolepící fólie s kvalitním akrylátovým rozpouštědlovým lepidlem vhodným do vlhkosti a vody

 - permanentní akrylátové lepidlo

 - 80 µm s návinem 50 bm

- životnost 5 let

šířka ceny za bm ceny za bm

v cm od 1 role od 1 role

FROST SILVER ETCHED GLASS 152 230 Kč 200 Kč

označení

Ritrama Glass Film

označení

Aslan Glass Film

označení

označení

označení
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ImagePerfect 5801                                                   
 - plotrová, polymericky měkčená, válcovaná vinylová fólie imitující jinovatku

 - solventní permanentní akrylátové lepidlo

 - 80 µm s návinem 50 bm

 - exteriérová životnost: 7 let

šířka

v cm

122 144 Kč

160 188 Kč

ImagePerfect 5802/ 5802 PA                                                   
 - plotrová, polymericky měkčená, válcovaná vinylová fólie imitující saténový crystal

 - solventní permanentní akrylátové lepidlo

 - 75 µm s návinem 50 bm

 - exteriérová životnost: 7 let

šířka

v cm

122 164 Kč

160 215 Kč

122 182 Kč

160 239 Kč

ImagePerfect 5803                                                   
 - plotrová, polymericky měkčená, válcovaná vinylová fólie imitující saténový crystal

 - solventní permanentní akrylátové lepidlo

 - 75 µm s návinem 50 bm

 - exteriérová životnost: 7 let

šířka

v cm

122 212 Kč

160 278 Kč

ImagePerfect 5804/ 5804 PA                                                   
 - plotrová, polymericky měkčená, válcovaná vinylová fólie imitující světlou jinovatku

 - solventní permanentní akrylátové lepidlo

 - 80 µm s návinem 50 bm

 - exteriérová životnost: 7 let

šířka

v cm

122 250 Kč

160 328 Kč

122 269 Kč

160 353 Kč

ImagePerfect 5801

ImagePerfect 5803

ImagePerfect 5804

ImagePerfect 5802

označení ceny za bm

označení ceny za bm

označení ceny za bm

označení ceny za bm

ImagePerfect 5802 PA

ImagePerfect 5804 PA
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ImagePerfect 5805                                                   
 - plotrová, polymericky měkčená, válcovaná vinylová fólie imitující námrazu

 - solventní permanentní akrylátové lepidlo

 - 80 µm s návinem 50 bm

 - exteriérová životnost: 7 let

šířka

v cm

122 250 Kč

160 328 Kč

122 269 Kč

160 353 Kč

3M Scotchcal 5525-300
 - válcovaná vinylová průhledná fólie

 - 314: imitace leptaného skla

 - 324: imitace pískovaného skla

 - permanentní čiré lepidlo

 - 70 µm s návinem 50 bm

 - exteriérová životnost: 4 roky

šířka ceny za bm ceny za bm

v cm do 1 role od 1 role

barvy 122 461 Kč 387 Kč

Avery Dusted Glass Film, Avery Crystal Glass Film                                                   
 - plotrová, polymericky měkčená, válcovaná vinylová fólie

 - Dusted Glass: imitace mléčného skla

 - Crystal Glass: imitace krystalického skla

 - permanentní akrylátové lepidlo

 - 80 µm s návinem 50 bm

 - exteriérová životnost: 5 let

šířka ceny za bm ceny za bm

v cm do 1 role od 1 role

imitace mléčného skla 123 461 Kč 371 Kč

imitace krystalického skla 123 584 Kč 478 Kč

označení

označení ceny za bm

ImagePerfect 5805

označení

ImagePerfect 5805 PA
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Avery Etched Glass Film, Avery Frosted Glass Film
 - plotrová polymericky měkčená, litá vinylová fólie imitující pískované sklo

 - Etched Glass: imitace pískovaného skla

 - Frosted Glass: imitace námrazy

 - permanentní akrylátové lepidlo

 - 60 µm s návinem 50 bm

 - exteriérová životnost: 7 let

 - pouze na objednávku

šířka ceny za bm

v cm od 1 role

Avery Etched a Frosted Glass Film 123 978 Kč

Oracal 8510 Etched Glass Cal
 - plotrová kalandrovaná matná PVC fólie určená na zrcadla a skleněné plochy oken, dvěří i výloh imitující pískované sklo

 - 090: stříbrná jemnozrnná

 - 091:  zlatá jemnozrnná

 - 094: stříbrná hrubozrnná

 - 095: zlatá hrubozrnná

 - permanentní polyakrylátové solventní lepidlo

 - 80 µm s návinem 50 bm

 - exteriérová životnost: 4 roky

 - pouze na objednávku

šířka ceny za bm ceny za bm

v cm do 1 role od 1 role

100 500 Kč 393 Kč

126 630 Kč 495 Kč

Oracal 8810 Frosted Glass Cal
 - plotrová litá matná PVC fólie imitující námrazu na skle

 - 055: mátová jinovatka  - 090: stříbrná jinovatka

 - 056: blankytná jinovatka  - 091: zlatá jinovatka

 - 085: růžová jinovatka

 - permanentní polyakrylátové solventní lepidlo

 - 80 µm s návinem 50 bm

 - exteriérová životnost: 5 let

 - pouze na objednávku

šířka ceny za bm ceny za bm

v cm do 1 role od 1 role

100 784 Kč 651 Kč

126 988 Kč 819 Kč

Macal Glass Decor 700
 - plotrová polymerická PVC fólie s imitací pískovaného skla

 - 7 barev

 - 80 µm s návinem 50 bm

 - permanentní čiré lepidlo

 - exteriérová životnost: 5 let

 - informujte se o předem o skladové dostupnosti

šířka ceny za bm ceny za bm

v cm do 1 role od 1 role

barvy 123 292 Kč 258 Kč

označení

barvy

označení

označení

označení

barvy
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3M Scotchtint FX
 - automobilová fólie homologovaná blokující UV záření 

 - homologační štítky na vyžádání 

 - v nabídce je také fólie 3M CS

šířka ceny za bm ceny za bm

v cm do 1 role od 1 role

51 295 Kč 248 Kč

152 881 Kč 740 Kč

51 201 Kč 165 Kč

152 599 Kč 492 Kč

51 201 Kč 165 Kč

152 599 Kč 492 Kč

Suntek - okenní automobilové fólie
 - automobilová fólie protisluneční nereflexní s návinem 30,5 bm

 - používají se k tónování autoskel, díky vysoké UV ochraně zabraňují vyblednutí interiéru, zamezují průhlednost 

 - homologační štítky a průkazy osvědčení o instalaci lze zakoupit

popis šířka ceny 

v cm za m
2

STD PRO 5 312 Kč

STD PRO 15, 20, 35, 50 258 Kč

HP Pro 5 382 Kč

HP 15, 20, 35, 50 421 Kč

INF 10 530 Kč

INF 20 512 Kč

INF 35, 50 379 Kč

INF 65 311 Kč

HP 18 B, 40 B bronzová, 3 vrstvy 152,5 372 Kč

Black out černá neprůhledná 51; 76; 101; 152 303 Kč

Suntek - okenní bezpečnostní automobilové fólie
 - automobilová fólie bezpečnostní s návinem 30,5 bm

šířka ceny 

v cm za m
2

6M SY25 (150 µm) 595 Kč

4M SY65 (100 µm) 539 Kč

Clear 4M Cristal (100 µm) 320 Kč

Clear 7M Cristal (175 µm) 449 Kč

Blockout (100 µm) černá neprůhledná 152,5 309 Kč

hnědozelená, 3 

vrstvy

3M FX-20 – propustnost 20%

3M FX-35 – propustnost 38%

označení

152,5

152,5

51; 76; 101; 152

neutrální 152,5

označení

tónovací

 transparent

popis

hnědozelená, 2 

vrstvy
51; 76; 101; 152

označení

3M FX-05 – propustnost 8%
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Argent - okenní protisluneční interiérové fólie
 - reflexní ochranná a bezpečnostní fólie na okna budov, bytů a kanceláří s životností 10 let
 - při běžném osvětlení je přes fólii vidět ven, dovnitř ne, po rozsvícení se jedná o obrácený efekt

 - technické parametry na vyžádání

 - návin role 30,5 bm

 - ostatní okenní fólie na vyžádání

šířka ceny 

v cm za m
2

122 348 Kč

152,5 324 Kč

183 354 Kč

Argent 50C 152,5 324 Kč

Clear Security - okenní bezpečnostní fólie
 - ochranné a bezpečnostní fólie na okna budov, bytů a kanceláří s životností 10 let

 - Clear 4M je atestovaná podle ČSN EN 12600 a plní pevnostní kategorii 2B2

 - Clear 7M je atestovaná podle ČSN EN 12600 a plní pevnostní kategorii 1B1

 - Clear 12M je atestovaná podle ČSN EN 356 a plní pevnostní kategorii P1A a P2A

 - pro ochranu materiálu je nutno jej expedovat ve speciálním obalu - ten je vratný na zálohu 200Kč

 - ostatní okenní fólie na vyžádání

šířka ceny 

v cm za m
2

122 372 Kč

152 348 Kč

183 376 Kč
122, 183 573 Kč

152 543 Kč

122, 183 531 Kč

152 506 Kč

122 873 Kč

152,5; 183 674 Kč

označení

označení popis

Clear 12M Cristal 

Argent 80C, Argent 70C

bezpečnostní 

transparent

Clear 7M 

Clear 4M Cristal (INT)

ochranná 

transparentClear 4XC (EXT)

popis

stříbrná
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Okenní protisluneční exteriérové fólie
 - reflexní fólie, která díky zrcadlovému efektu znemožňuje průhled do místnosti

 - návin role 30,5 bm

 - ostatní okenní fólie na vyžádání

šířka ceny 

v cm za m
2

122 789 Kč

152 766 Kč

122 813 Kč

152 784 Kč

122 825 Kč

152 859 Kč

122 649 Kč

152,5 561 Kč

Copper 65 C, 50 C 152,5 494 Kč

Bronze 80 XC 152,4 597 Kč

Vista 90XC 152,5 643 Kč

Oracal 8500
 - plotrová translucentní matná PVC fólie

 - permanentní polyakrylátové solventní lepidlo

 - 80 µm s návinem 50 bm

 - 55 barev

 - exteriérová životnost: barvy: do 7mi let

                                       metalické: 5 let 

šířka ceny za bm ceny za bm

v cm do 1 role od 1 role
50 129 Kč 121 Kč
100 258 Kč 243 Kč

126 326 Kč 308 Kč

Avery 4500 Translucent
 - polymericky translucentní fólie

 - permanentní akrylátové lepidlo

 - 90 µm s návinem 50 bm

 - 37 barev

 - exteriérová životnost: do 7mi let

šířka ceny za bm ceny za bm

v cm do 1 role od 1 role

barvy 123 319 Kč 296 Kč

ImagePerfect 5700 T
 - plotrová translucentní matná PVC fólie

 - permanentní akrylátové lepidlo

 - 90 µm s návinem 50 bm

 - exteriérová životnost: do 7mi let

šířka ceny za bm ceny za bm

v cm do 1 role od 1 role

barvy 122 240 Kč 217 Kč

označení

označení

bronzová

označení

barvy

Copper 80 C

označení popis

Platine 270 XC stříbrná

Platine 250 XC

Platine 285 XC
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3M Scotchcal 2330
 - plotrová translucentní polymerická PVC fólie

 - permanentní akrylátové lepidlo

 - 80 µm s návinem 50 bm

 - exteriérová životnost: do 7mi let

šířka ceny za bm

v cm do 1 role

bílá, černá 391 Kč

barvy, metalické 403 Kč

Avery 5300 Blockout Films
 - fólie pro světelnou reklamu absolutně blokující světlo

 - permanentní solventní polyakrylátové lepidlo

 - 5301: bílá matná ze strany lepidla černá

 - 5303: černá matná ze strany lepidla bílá

 - 100 µm s návinem 25 bm

 - exteriérová životnost: 5 let

šířka ceny za bm

v cm od 1 role

bílá, černá 122 936 Kč

Avery 5100 Diffusor Films
 - fólie pro světelnou reklamu difúzní 

 - permanentní solventní polyakrylátové lepidlo

 - 5130: bílá difúzní s propustností světla 30%

 - 5160: bílá difúzní s propustností světla 60%

 - 50 µm s návinem 25 bm

 - exteriérová životnost: 5 let

 - pouze na objednávku

šířka ceny za bm

v cm od 1 role

bílá 122 764 Kč

122

označení

označení

označení
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3M Scotchcal 3630
 - litá fólie pro zvýšení svítivosti světelných boxů, odolná, rozměrově stálá, vakuově tvarovatelná

 - čiré lepidlo

 - 80 µm s návinem 25 bm a 50 bm

 - 55 barev

 - exteriérová životnost: 10 let

šířka ceny za bm ceny za bm

v cm do 1 role od 1 role

bílá, černá, barvy 1 124 Kč 1 034 Kč

metalické barvy 1 191 Kč 1 039 Kč

3M Scotchcal 3635-91 Day/Light
 - fólie pro světelnou reklamu kouřově šedá
 - vytváří zdání tmavé grafiky během dne a světlé grafiky v noci

 - permanentní polyakrylátové solventní lepidlo

 - 100 µm s návinem 45,7 bm

 - exteriérová životnost: 4 roky

šířka ceny za bm ceny za bm

v cm do 1 role od 1 role

kouřově šedá 122 1 363 Kč 1 226 Kč

3M Scotchcal 3635 Blockout Films
 - fólie pro světelnou reklamu absolutně blokující světlo

 - permanentní solventní polyakrylátové lepidlo

 - 3635-20: bílá matná ze strany lepidla černá         

 - 3635-22: černá matná ze strany lepidla bílá

 - 130 µm s návinem 45,7 bm

 - exteriérová životnost: 5 let

šířka ceny za bm ceny za bm

v cm do 1 role od 1 role

barvy 122 1 519 Kč 1 299 Kč

3M Scotchcal 3635 Diffusor Films                                                    
 - fólie pro světelnou reklamu difúzní s rovnoměrným rozptylem prosvícení

 - permanentní solventní polyakrylátové lepidlo

 - 3635-30: bílá difúzní s propustností světla 30%        

 - 3635-70:  bílá difúzní s propustností světla 70%

 - 122 µm s návinem 45,7 bm

 - exteriérová životnost: 5 let

šířka ceny za bm ceny za bm

v cm do 1 role od 1 role

bílá 122 886 Kč 770 Kč

označení

označení

označení

122

označení
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Oracal 638 Wall Art
 - speciální dekorativní fólie na zdi

 - 80 µm s návinem 50 bm

 - 55 matných barev

 - snímatelné polyakrylátové lepidlo

 - doporučujeme používat s přenašecím papírem LT 52 nebo přenašecí fólií LT 95

šířka ceny za bm ceny za bm

v cm do 1 role od 1 role

63 73 Kč 67 Kč

100 116 Kč 107 Kč

126 146 Kč 135 Kč

63 92 Kč 81 Kč

100 146 Kč 127 Kč

126 184 Kč 162 Kč

63 93 Kč 84 Kč

100 148 Kč 134 Kč

126 187 Kč 169 Kč

3M polyuretan, Oraguard, Avery, PPF (Suntek)
 - ochranná fólie proti poškrábání autolaku odolná proti UV záření 

šířka ceny za bm

v cm

61 1 292 Kč

122 2 584 Kč

ceny za bm

od 1 bm

127 313 Kč

152 372 Kč

Oraguard 280 (Polyuretan 200 mic) 152 1 892 Kč

ceny za bm

do 1 role

Oraguard 283 (Polyuretan 130 mic) 152 1 494 Kč

ceny za bm ceny za bm ceny za bm

od 0,5 - 8 bm od 9 - 15,25 od 1 role

PPF - C (topcoat/ samozacelovací)  - š.: 152 cm 3 044 Kč 2 886 Kč 2 572 Kč

ceny za bm ceny za bm

do 1 role od 1 role

PPF - S (bez topcoatu/ základní vrstva) 152 2 235 Kč 1 980 Kč

PPF - U (vysoký topcoat/ hydrofobní) 152 3 176 Kč 2 814 Kč

PPF - MATT (matný couting) 152 3 430 Kč 3 040 Kč

bílá, černá, trasparent

barvy

metalické barvy

označení

Oraguard 270 (Polymer PVC 150 mic)

označení

3M PU 8591E transparent
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Oracal 970 Premium Wrapping Cast
 - 100 µm s návinem 50 bm

 - 96 barev (20 barev matných, 76 barev lesklých)

 - exteriérová životnost: bílá, černá: 10 let

                                          barvy: 8 let

                                          metalické: 6 let

šířka ceny za bm ceny za bm

v cm do 1 role od 1 role

bílá, černá 585 Kč 539 Kč

barvy, transparent 618 Kč 567 Kč

metalické barvy 691 Kč 618 Kč

Oracal 970 RA Premium Wrapping Cast (Rapid Air)
 - 100 µm s návinem 50 bm

 - 96 barev (20 barev matných, 76 barev lesklých)

 - exteriérová životnost: bílá, černá: 10 let

                                          barvy: 8 let

                                          metalické: 6 let

šířka ceny za bm ceny za bm

v cm do 1 role od 1 role

bílá, černá 644 Kč 593 Kč

barvy, transparent 680 Kč 624 Kč

metalické barvy 761 Kč 680 Kč

Avery Graphics Supreme Wrapping Film                                                    
 - litá fólie určená pro wrap polepy

 - lepidlo Easy Apply

 - 80 µm s návinem 25 bm

 - 73 barev

 - exteriérová životnost: barvy: 12 let

                                          metalické: 6 let

šířka návin ceny za bm

v cm v bm od 1 bm

barvy - lesk, mat, metalické - lesk, mat,     perleť - 

lesk
152 25 795 Kč

brushed, carbon, colorflow 152 25 1 899 Kč

conform chrome 136 22,80 4 029 Kč

Mactac ColourWrap                                                    
 - polymericky měkčená litá fólie

 - repoziční solventní akrylátové lepidlo

 - 80 µm s návinem 25 bm

 - 21 barev lesklých, 5 barev matných, 24 barev metalických

 - exteriérová životnost: bílá : 8 let

                                      barvy:  6 let

                                      metalické: 4 roky

šířka ceny za bm

v cm od 1 bm

bílá, černá 654 Kč

barvy 694 Kč

metalické barvy 737 Kč

označení

152

označení

označení

152

152

označení
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I SEE 2 Total ACT (Wrap Air Channel Technology)

 - polymericky měkčená PVC fólie pro polep vozidel na rovných nebo lehce zakřivených plochách

 - čiré lepidlo rozpouštědlové se vzduchovými kanálky

 - 100 µm s návinem 25 bm

 - exteriérová životnost: 7 let

šířka ceny za bm

v cm od 1 bm

70.100, 70.101, 70.102, 70.200 506 Kč

70.000, 70.001 449 Kč

70.103, 70.300, 70.301, 70.400, 70.500, 70.600, 

70.601, 70.602, 70.700, 70.701, 71.100, 71.200
539 Kč

70.501, 70.702, 71.400, 71.500, 71.701, 71.801, 

71.900, 71.901, 71.902, 71.903
590 Kč

70.920, 50.910, 50.920, 50.950, 50.960, 50.980, 

50.990, 50.991
772 Kč

12.200, 12.400, 15.180 1 127 Kč

3M Scotchcal 1080                                                    
 - dvouvrstvá samolepicí litá PVC fólie

 - šedé lepidlo na bázi rozpouštědla

 - 90 µm s návinem 23 bm

 - exteriérová životnost: 3 roky (v horizontální poloze 1 rok)

šířka ceny za bm

v cm

barvy 978 Kč

metalické barvy 1 090 Kč
carbon černý, antracit, kartáčové barvy (ocel, 

titan, modrá ocel, zlato a hliník)
1 871 Kč

Mactac Tunning Sublime BF 700
 - polymerická měkčená fólie

 - lepidlo Easy Apply

 - 85 µm s návinem 25 bm

 - 40 barev

 - exteriérová životnost: barvy: 7-8 let

šířka ceny za bm

v cm od 1 bm

barvy 581 Kč

stellar 1 009 Kč

carbon 1 389 Kč

Oracal 975 Premium Structure Cast                                                    
 - speciální dekorativní fólie s imitacemi (kůže, carbon, zebra atd…)

 - carbon dekorativní má v barvě 070 (černá) i RA lepidlo

 - 130 µm s návinem 50 bm

 - 28 barev

 - exteriérová životnost: 5 let

šířka ceny za bm ceny za bm

v cm do 1 role od 1 role

barvy 152 1 731 Kč 1 508 Kč

152

označení

označení

označení

152

označení

152
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Mirror Lens
 - speciální fólie s efektem optické čočky

 - průměr čoček 14, 25 nebo 34mm

 - návin 91,4 bm

 - akrylové lepidlo

šířka ceny za bm ceny za bm

v cm do 1 role od 1 role

stříbrná 14mm, 25mm 273 Kč 188 Kč

barvy 34mm 309 Kč 212 Kč

Fantasy
 - dekorační fólie z metalizované umělé hmoty, která díky hranolům vytváří různé optické efekty

 - návin 91,4 bm

 - akrylové lepidlo

šířka ceny za bm ceny za bm

v cm do 1 role od 1 role

stříbrná 273 Kč 188 Kč

barvy 309 Kč 212 Kč

Polychrome Polish
 - texturovaná metalizovaná plastická fólie s vysoce hladkým povrchem, zadní strana pokovovaná

 - návin 91,4 bm

 - akrylové lepidlo

šířka ceny za bm ceny za bm

v cm do 1 role od 1 role

stříbrná 231 Kč 158 Kč

ostatní barvy 266 Kč 183 Kč

Carbon Fiber I, II
 - dekorační fólie s dekorem carbonových vláken

 - návin 91,4 bm

 - akrylové lepidlo

šířka ceny za bm ceny za bm

v cm do 1 role od 1 role

stříbrná I, II 284 Kč 195 Kč

černá I, II 311 Kč 213 Kč

Polychrome Texture
 - texturovaná metalizovaná plastická fólie s hladkým povrchem, vytvářející různé efekty

 - návin 91,4 bm

 - akrylové lepidlo

šířka ceny za bm ceny za bm
v cm do 1 role od 1 role

stříbrná 231 Kč 158 Kč
ostatní barvy 266 Kč 183 Kč

61

označení

61

označení

61

označení

61

označení

61

označení
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Diamond Plate mini
 - fólie s efektem 3D diamantu

 - návin 91,4 bm

 - akrylové lepidlo

šířka ceny za bm ceny za bm

v cm do 1 role od 1 role

stříbrná 61 285 Kč 195 Kč

Cover style
 - dekorativní PVC fólie s imitací dřeva, kovu, mramoru atd. 

 - 200-350 mic omyvatelné a vysoce odolné proti proškrábání a UV záření

 - min.odběr od 3bm

 - šířka 122cm

ceny za bm ceny za bm ceny za bm

do 10bm  11-49bm od 1 role (50bm)

imitace dřeva 977 Kč 773 Kč 543 Kč

imitace barev

imitace kovu

imitace kamene

imitace mramoru

imitace kůže

imitace tkanina

třpytivé

Raven
 - dekorativní PVC fólie s imitací dřeva, kovu, mramoru atd. 

 - PVC fólie s BF lepidlem - termoplastická vlastnost

 - životnost 10 let

šířka ceny za bm ceny za bm

v cm do 1 role od 1 role

imitace dřeva : SD910-1, IT414, IT202, IT232, 

IT424, IT310, IT334, IPW564, IT339, IT223, IT248, 

IT307, IT254, IT234

392 Kč 314 Kč

imitace barev : IH706, SD901, SD920, SD918, 

SD928, SD908
376 Kč 298 Kč

imitace kovu : IM912-2 429 Kč 349 Kč

imitace kamene : IPW557 429 Kč 349 Kč

imitace mramoru : IP415 392 Kč 314 Kč

imitace kůže : SD948 501 Kč 415 Kč

třpytivé : IPH604-1 554 Kč 465 Kč

Neschen easySTYLE
 - dekorativní PVC fólie s imitací dřeva, kovu, mramoru atd. 

 - PVC fólie s BF lepidlem, splňuje normu DIN EN ISO 68861 a DIN EN ISO 105-B02 

 - Whiteboard, Concrete, Gold a Anthracite návin 25bm,  ostatní barvy 10bm

šířka ceny za bm

v cm

barvy 124 Kč 667 Kč

označení

1 242 Kč

1 727 Kč 1 521 Kč 1 296 Kč

1 034 Kč

označení

122

označení

označení

776 Kč
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Oracal 8300 
 - plotrová kalandrovaná transparentní, lesklá PVC fólie s UV stabilizátory

 - permanentní polyakrylátové solventní lepidlo 

 - 80 µm s návinem 50 bm

 - 30 barev

 - exteriérová životnost: 5 let

šířka ceny za bm ceny za bm

v cm do 1 role od 1 role

100 180 Kč 164 Kč

126 227 Kč 207 Kč

Oracal 451 Banner Cal                                               
 - plotrová flexibilní matná PVC fólie, vhodná pro PVC bannery, transparenty, markýzy, atd.

 - permanentní polyakrylátové solventní lepidlo 

 - 80 µm s návinem 50 bm

 - 30 barev

 - exteriérová životnost: 3 roky

šířka ceny za bm ceny za bm

v cm do 1 role od 1 role

100 185 Kč 170 Kč

126 234 Kč 213 Kč

Avery Signflex                                               
 - plotrová flexibilní matná PVC fólie, vhodná pro PVC bannery, transparenty, markýzy, atd.

 - permanentní akrylové lepidlo 

 - 70 µm s návinem 50 bm

 - 6 barev

 - exteriérová životnost: 3 roky

 - na objednání

šířka ceny za bm ceny za bm

v cm do 1 role od 1 role

barvy 123 771 Kč 716 Kč

barvy

označení

barvy

označení

označení
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Oramask 810
 - měkčená monomerická PVC fólie vhodná pro nerovné povrchy

 - semipermanentní polyakrylátové lepidlo s nízkou konečnou lepivostí

 - 80 µm s návinem 50 bm

šířka ceny za bm ceny za bm

v cm do 1 role od 1 role

50 53 Kč 45 Kč

63 67 Kč 56 Kč

100 106 Kč 90 Kč

126 133 Kč 112 Kč

Oracal 831/832
 - fólie vhodná pro kamenářství a umělecké pískování, pro pískování skla, plastů a dřeva

 - semipermanentní polyakrylátové lepidlo 

 - 831 - 230 µm;  832 - 350 µm s návinem 50 bm

šířka ceny za bm ceny za bm

v cm do 1 role od 1 role

50 87 Kč 75 Kč

63 109 Kč 95 Kč

100 173 Kč 151 Kč

50 138 Kč 126 Kč

100 276 Kč 252 Kč

Avery Signmask
 - monomericky měkčená PVC fólie s lehce odstranitelným akrylovým lepidlem vhodná pro autoplachty a desky

 - akrylátové ultra-removable lepidlo 

 - 80 µm s návinem 50 bm

 - Avery Signmask je na objednání

 - šíře 61,5 cm je řezaná ze šíře 123 cm

šířka ceny za bm ceny za bm

v cm do 1 role od 1 role

61,5 76 Kč 55 Kč

123 153 Kč 110 Kč

světle šedá

označení

831 - zelená

832 - šedá

označení

Avery Signmask

označení

Stránka 25



www.golemreklama.cz

Oracal 1660/1668
 - bílá lesklá fólie s vysokou hustotou pigmentu pro krátkodobé a střednědobé exteriérové aplikace
 - 1660: 110 µm, polyakrylové semipermanentní disperzní lepidlo

 - 1668: 100 µm, polyakrylové semipermanentní disperzní černé lepidlo

 - návin 50 bm

šířka ceny za bm ceny za bm

v cm do 1 role od 1 role

100 101 Kč 90 Kč

126 127 Kč 113 Kč

3M Scotchcal 9002
 - bílá lesklá a transparentní lesklá PVC fólie
 - pro aplikaci na možné sejmutí do 18ti měsíců beze zbytku nebo pouze s malými zbytky lepidla

 - 80 µm s návinem 46 bm

 - trasparentní lepidlo

šířka ceny za bm ceny za bm

v cm do 1 role od 1 role

3M Scotchcal 9002 122 270 Kč 246 Kč

Reflection R-3100/ R-3001
 - polyetylénová fólie s retroreflexní vrstvou, odrazivost černé fólie je minimální, v kombinaci s jinou barvou zvýrazní efekt
 - R-3100 vhodná pro potisk solvent, R-3001 vhodná pro potisk UV inkousty

 - permanentní akrylátové lepidlo

 - 130 µm s návinem 46 bm

 - 7 barev

 - exteriérová životnost: 3 roky

šířka ceny za bm

v cm do 1 role

barvy R-3100 124 332 Kč
bílá R-3001 124 418 Kč

Oralite 5300 Promotional Grade
 - polyetylénová fólie s retroreflexní vrstvou vhodná pro výrobu návěstí, výstražných a infomačních značení a nápisů

 - permanentní polyakrylátové solventní lepidlo

 - 90 µm s návinem 45,7 bm

 - 6 barev

 - exteriérová životnost: 3 roky

šířka ceny za bm ceny za bm

v cm do 1 role od 1 role

barvy 122 438 Kč 394 Kč

označení

1660, 1668

označení

označení

označení
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Reflection R-3100
 - bílá reflexní fólie vhodná pro potisk solvent a UV inkousty
 - pro aplikaci na rovné povrchy

 - návinem 46 bm

 - exteriérová životnost: 3 roky

 - odběr po celých rolí

šířka ceny za bm

v cm od 1 role

barvy 124 394 Kč

Oralite 5500
 - fólie certifikovaná pro výrobu dopravního značení (ČSN EN 12899-1:2003)

 - permanentní polyakrylátové solventní lepidlo

 - 125 µm s návinem 50 bm

 - 7 barev

 - exteriérová životnost: 7 let

šířka ceny za bm ceny za bm

v cm do 1 role od 1 role

barvy 123 528 Kč 449 Kč

Avery V-4000
- reflexní fólie pro označení vozidel

- tloušťka 179 mic.

 - návinem 25 bm

- exteriérová životnost: do 7 let

- lepidlo permanentní

šířka ceny za bm ceny za bm

v cm do 1 role od 1 role

barvy 122 781 Kč 673 Kč

Avery V-4000 EA RS
 - reflexní fólie pro označení vozidel s certifikaci ECE104 - třída E

- tloušťka 205 mic.

- návinem 25 bm

- exteriérová životnost: do 7 let

- lepidlo Easy Apply s technologií RS

šířka ceny za bm ceny za bm

v cm do 1 role od 1 role

barvy 122 785 Kč 686 Kč

Avery VisiFlex V-8000 Prismatická
- reflexní fólie pro označení vozidel

- tloušťka 533-600 mic.

- návinem 23 bm

- exteriérová životnost: do 7 let

- lepidlo Easy Apply

šířka ceny za bm ceny za bm

v cm do 1 role od 1 role

barvy 122 1 742 Kč 1 477 Kč

označení

označení

označení

označení

označení
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Oracal 5600
 - reflexní litá PVC fólie 

 - permanentní akrylátové lepidlo

 - 120 µm s návinem 25 bm a 50 bm

 - 11 barev

 - exteriérová životnost: 7 let

šířka ceny za bm

v cm do 1 role

barvy 123 1 055 Kč

Oracal 5700
 - reflexní litá PVC fólie 

 - permanentní polyakrylátové lepidlo

 - 130 µm s návinem 25 bm a 50 bm

 - 8 barev

 - exteriérová životnost: 7 let

šířka ceny za bm

v cm do 1 role

barvy 123 486 Kč

Mactac 4700
 - reflexní flexibilní PVC fólie

 - permanentní lepidlo

 - 115 µm s návinem 45 bm

 - exteriérová životnost 4700: do 5 let

 - exteriérová životnost 5700: do 7 let

 - informujte se o skladové dostupnosti

šířka ceny za bm

v cm od 1 bm

Barva 4700 - 5 barev 122 508 Kč

3M Scotchlite 580 E (UN/ ECE 104)                                                
 - fólie vhodná také pro potisk digitálním tiskem

 - 180 µm s návinem u barev 22,8 bm, u bílé barvy 45,7 bm

 - permanentní polyakrylátové solventní lepidlo

 - 11 barev

 - exteriérová životnost: 8 let

šířka ceny za bm

v cm od 1 bm

barvy 122 1 539 Kč

označení

označení

označení

označení
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3M Scotchlite 983/977
 - fólie vhodná pro kontury na postranní a zadní části vozidel

 - permanentní polyakrylové solventní lepidlo

 - 983: pro pevné nástavby

 - 977: pro plachtové nástavby

 - 360 µm s návinem 50 bm

 - exteriérová životnost: 7 let

 - schváleno dle normy EHK104

šířka ceny za bm

v cm od 1 bm

barvy 5,08 124 Kč

Avery V 6700 - B
 - reflexní materiál na obrysové značení vozidel pro pevné nástavby
 - 3 barvy (bílá, žlutá, červená) s návinem 50 bm

 - exteriérová životnost: 5 let

 - schváleno dle normy ECE-R104-C (slabě viditelný vodoznak)

šířka ceny za bm

v cm od 1 bm

barvy 5,08 74 Kč

Avery V 6790 - B
 - reflexní materiál pro autoplachty
 - 3 barvy (bílá, žlutá, červená) s návinem 50 bm

 - exteriérová životnost: 5 let

 - schváleno dle normy ECE-R104-C (slabě viditelný vodoznak)

šířka ceny za bm

v cm od 1 bm

barvy 5 90 Kč

Reflexite VC 612
 - reflexní fólie určená pro pohotovostní vozidla, jako například hasičská a záchranná vozidla 

 - 8 barev s návinem 45,7 bm

 - exteriérová životnost: 5 let

šířka ceny za bm

v cm od 1 bm

barvy 123 3 192 Kč

označení

označení

označení

označení
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Dle přání zakázníka jsme schopni řezat přenašecí materiály na různé šířky (př. 10, 20, 30, 40, 50 a 61 cm).

Poli-Tape 122
 - montážní papír pro malé i větší texty z fólií s lesklým a matným povrchem

 - latexové lepidlo se střední přilnavostí

OraTape MT 52
 - montážní papír se střední lepivostí, je vhodný pro přenášení malých i středních nápisů

 - semipermanentní přírodní kaučukové lepidlo

OraTape LT 52
 - montážní papír s nízkou lepivostí, je vhodný pro aplikaci s Oracal 638 Wall Art

max. šířka návin ceny za m2

v cm v bm od 1 role

Poli-Tape 122 100 28 Kč

OraTape MT 52 50 35 Kč

OraTape LT 52 50 37 Kč

Dle přání zakázníka jsme schopni řezat přenašecí materiály na různé šířky (př. 10, 20, 30, 40, 50 a 61 cm).

Poli-Tape 160
 - montážní polypropylénová fólie pro suché i mokré lepení, výborná rozměrová stálost

Poli-Tape 190
 - montážní HDPE fólie s vysokou lepivostí, je vhodná i pro přenášení malých písmen

 - 90 µm 

 - akrylové lepidlo s vysokou přilnavostí

OraTape LT 95
 - montážní fólie s nízkou lepivostí, je vhodná pro aplikaci s Oracal 638 Wall Art

OraTape MT 95
 - montážní fólie se střední lepivostí, je vhodná pro přenášení malých i středních nápisů

 - 115 µm 

 - polyakrylové lepidlo 

max. šířka návin ceny za m2

v cm v bm od 1 role

Poli-Tape 160 100 33 Kč

Poli-Tape 190 100 39 Kč

OraTape LT 95 50 39 Kč

OraTape MT 95 100 50 35 Kč

označení

122

označení

122

Stránka 30



www.golemreklama.cz

Oracal MT 80
 - montážní PVC fólie se střední lepivostí a podkladovým papírem se čtverečkovaným 1 cm rastrem

 - 80 µm 

 - polyakrylové solventní lepidlo 

Poli-Tape 165
 - montážní polypropylénová fólie se shodnými parametry jako Poli-Tape 160 

Poli-Tape 170
 - montážní polypropylénová fólie se shodnými parametry jako Poli-Tape 160 

šířka návin ceny za m2 ceny za m2

v cm v bm do 1 role od 1 role

Oracal MT 80 94 Kč 82 Kč

Avery LF 300 90 Kč 79 Kč

Poli-Tape 170 89 Kč 77 Kč

Poli-Tape 165 83 Kč 74 Kč

označení

50, 100 50
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Poli-Flex Premium - gumový povrch
 - plotrová nažehlovací fólie s matným gumovým povrchem

 - doporučená teplota praní do 60°C s návinem 25 bm

 - textil nesmí obsahovat silikon, nylon, impregnované tkaniny 

 - rozšířenější nabídka nažehlovacích fólií na vyžádání (paint, starflex, fashion…)

šířka ceny za bm

v cm do 1 role

černá, bílá 50 247 Kč

barvy 50 247 Kč

zlatá, stříbrná metalická 50 303 Kč

zlatá, stříbrná briliant 48 303 Kč

fluor (neon) barvy 50 337 Kč

star flex 48 380 Kč

pearl glitter 48 669 Kč

421 - gold lesk 50 342 Kč

431 - silver lesk 50 342 Kč

4501 - bílá blockout 50 279 Kč

4781 - reflexní silver (zelený rast) 50 629 Kč

4782 - reflexní silver (šedý rast) 50 629 Kč

Poli-Flex Turbo 
 - plotrová nažehlovací fólie s matným gumovým povrchem

 - doporučená teplota praní do 60°C s návinem 25 bm

 - textil nesmí obsahovat silikon, nylon, není vhodný na impregnované tkaniny 

šířka ceny za bm ceny za bm

v cm do 1 role od 1 role

barvy 50 278 Kč 243 Kč

metalické barvy 50 299 Kč 260 Kč

fluor neon barvy 50 325 Kč 280 Kč

Trans-Flock  - semišový povrch
 - plotrová nažehlovací fólie s matným semišovým povrchem

 - doporučená teplota praní do 60°C s návinem 25 bm

 - textil nesmí obsahovat silikon, nylon, impregnované tkaniny 

šířka ceny za bm

v cm do 1 role

barvy 50 291 Kč

Poli-Flex Nylon - gumový povrch
 - plotrová nažehlovací fólie s matným gumovým povrchem

 - doporučená teplota praní do 60°C s návinem 25 bm

 - fólie je vhodná pro nylon a impregnované tkaniny

šířka ceny za bm ceny za bm

v cm do 1 role od 1 role

barvy 50 326 Kč 313 Kč

označení

označení

označení

označení
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Poli-Flex Jet - gumový povrch
 - plotrová nažehlovací fólie s matným gumovým povrchem pro digitální pigmentové tiskárny, pro solventní

   a eco-solventní zařízení

 - 4600: pro potisk dye, pigment, eco-solvent pro tmavé i světlé textílie

    - bílý matný nažehlovací film o síle 160 µm

    - potisknutelný eko-solventními a solventními inkousty, liner je opatřen lepidlem

 - 4015: pro potisk mild-solvent, eco-solvent pro tmavé i světlé textílie

    - bílý pololesklý polyuretanový nažehlovací film o síle 100 µm určený k potisku 

 - 4625, 4626: pro potisk mild-solvent, eco-solvent pro světlé textílie

 - doporučená teplota praní do 60°C s návinem 25 bm

 - 4036 Turbo : pro potisk eco-solvent, solvent a latex 

 - 4030 : 80 µm, pro potisk eco-solvent, solvent a latex 

šířka ceny za bm

v cm do 1 role

4600 - bílá 50 337 Kč

4015 - bílá 50 258 Kč

4625 - transparent mat 50 236 Kč

4626 - transparent lesk 50 236 Kč

4030 tisk  - bílá mat 50 213 Kč

4036 tisk - bílá mat 50 235 Kč

Poli-Tack 853
 - přenašecí fólie pro nažehlovací materiály s návinem 10 bm

šířka ceny

v cm za roli

50 1 011 Kč

Poli-Flex/Poli-Flex Nylon Teplota Čas Tlak
Bavlna 165-175°C 20-25 sec vysoký

Směs bavlny a polyesteru 165-175°C 20-25 sec vysoký

Směs polyesteru a akrylu 160-170°C 15-20 sec střední

Poli-Flock Teplota Čas Tlak
Bavlna 170-175°C 15-20 sec vysoký

Směs bavlny a polyesteru 170-175°C 15-20 sec vysoký

Směs polyesteru a akrylu 165-170°C 17-22 sec střední

označení

označení

bílá

Základní informace pro práci s nažehlovacími materiály:

Tyto nažehlovací fólie se řežou zrcadlově až po samolepicí nosič. Doporučujeme pracovat s plotrovým 45° nožem. 

Nejprve snížíme rychlost řezání a následně jemně zvýšíme tlak nože, čímž docílíme delší životnosti. Samolepicí 

nosič odstraníme až po úplném vychladnutí. Oblečení se pere i žehlí naruby. 

Tyto nažehlovací fólie se řežou zrcadlově až po samolepicí nosič. Doporučujeme pracovat s plotrovým 60° nožem. 

Nejprve snížíme rychlost řezání a následně jemně zvýšíme tlak nože, čímž docílíme delší životnosti. Samolepicí 

nosič odstraníme až po úplném vychladnutí. Oblečení se pere i žehlí naruby. 
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Poli-Tape sublimace
 - určeno pro světlé i tmavé textílie

 - přenos tiskového motivu se provádí při 190°C, celkovým časem do 50 sec

 - aplikace na textil se provádí při 175°C, celkovým časem 17 sec

šířka ceny za bm ceny za bm

v cm do 1 role od 1 role

Poli-Flex 4675 bílá 50 315 Kč 264 Kč

Poli-Flock 5901 bílá 50 360 Kč 315 Kč

SEF FLEX
- plotrová nažehlovací fólie vhodná pro 100% bavlnu, bavlnu/polyester (směs) a 100% polyester

- doporučená teplota praní 40°C

- návin 10 nebo 25 bm

šířka ceny za bm ceny za bm

v cm do 1 role od 1 role

Barvy 191 Kč 138 Kč

Puff 236 Kč 169 Kč

Metalflex 243 Kč 173 Kč

Reflexcut silver 431 Kč 360 Kč

Reflexcut barvy 708 Kč 624 Kč

STAHLS
- plotrová nažehlovací fólie vhodná pro 100% bavlnu, bavlnu/polyester (směs) a 100% polyester

- doporučená teplota praní 40°C

- návin 25 bm

šířka ceny za bm

v cm

Glitter 358 Kč

Glitter neon 413 Kč

Effekt 185 Kč

Reflexní 381 Kč

Nylon 291 Kč

Flock 212 Kč

Fluor 279 Kč

ceny za bm

Sports film

barvy, silver, gold 252 Kč

fluor 277 Kč
50

označení

označení

označení

50

50
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Forever Classic A3

ceny za ks ceny za ks

do 100 ks od 101 ks

Classic 41 Kč 36 Kč

Forever Dark folie B A3

ceny za ks ceny za ks

do 100 ks od 101 ks

Dark folie 130 Kč 117 Kč

Forever Multitrans A3

ceny za ks ceny za ks

do 100 ks od 101 ks

Multitrans 47 Kč 36 Kč

označení

 - minimální odběr 10 ks

označení

 - bílé krycí fólie k potisku tmavých textilií ze 100% bavlny 

 - možno prát do 30°C

 - minimální odběr 25 ks

označení

 - speciální papír k potisku světlých textílií ze 100% bavlny a podložek pod myš

 - možno prát do 60°C

 - speciální papír, ze kterého se přenáší pouze barva k potisku hrnků, kachlíků, plexi, kovu…

 - minimální odběr 25 ks
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Magnet-Flex
 - magnetická fólie s vynikající rozměrovou stabilitou vhodná pro polepy aut, k popisům na kovové regály nebo 

   k výrobě reklamních magnetických předmětů

 - lze ji potisknout sítotiskem a polepit řezanou grafikou

návin šířka ceny za bm ceny za bm

v bm v cm do 1 role od 1 role

hnědá 94 Kč 0 Kč

bílá lesk 173 Kč 160 Kč

bílá mat 173 Kč 160 Kč

bílá mat 10 100 203 Kč 189 Kč

hnědá samol. 10 61 253 Kč 234 Kč

bílá mat 10 100 449 Kč 427 Kč

hnědá 30 247 Kč 213 Kč

hnědá 357 Kč 326 Kč

bílá lesk 449 Kč 410 Kč

bílá mat 449 Kč 410 Kč

bílá lesk 261 Kč 247 Kč

bílá mat 261 Kč 247 Kč

0,9 mm bílá mat 10 100 607 Kč 506 Kč

Ferropapír Profit

 - černá feritová fólie potažená bílou samolepkou

 - Slabší, 190 µm má nosný materiál PET s bílým coatingem

 - Silnější, 300 µm  je z PVC a má horní vrstvu z bílé matné fólie, takže se dobře potiskuje na solventních tiskárnách

návin šířka ceny za bm

v bm v cm od 1 bm

190 µm 294 Kč

300 µm 274 Kč

Aslan FF 400 Ferro Film

 - 400 µm s návinem 12 bm

- pro potisk UV a solventem

návin šířka ceny za bm

v bm v cm

697 Kč

652 Kč

Dle přání zakázníka jsme schopni řezat magnetické fólie na různé tvary.

Na vyžádání zákazníka dodáme základní informace o skladování a čištění magnetických fólií.

15 61

bílá mat FF 480 

30 137bílá

12 101

10

označení

0,4 mm
10 61

0,6 mm

 - tmavě hnědá a bílá matná PE fólie s kovovým povrchem

označení

hnědá FF 410

0,7 mm 61

označení

0,85 mm
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Image Perfect 2924 Ferro Film

 - 0,3 mm s návinem 30 bm

návin šířka ceny za bm

v bm v cm

30 137 475 Kč

Dle přání zakázníka jsme schopni řezat magnetické fólie na různé tvary.

Na vyžádání zákazníka dodáme základní informace o skladování a čištění magnetických fólií.

bílá mat

 - bílá matná fólie určená k potisku 

označení
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Aslan C 61/62

 - permanentní akrylátové lepidlo

 - C61 : 160 µm s návinem 25 bm

 - C62 : 130 µm s návinem 25 bm

šířka ceny za bm ceny za bm

v cm do 1 role od 1 role

C61 - černá 487 Kč 447 Kč

C62 - černá (proti poškrábání) 446 Kč 403 Kč

Aslan WB 995

 - permanentní akrylátové lepidlo

 - 130 µm s návinem 25 bm

šířka ceny za bm

v cm od 1 bm

bílá lesk 137 881 Kč

Mactac WallChalker

- životnost do 4 let

- lepidlo semipermanentní s odstranitelností do 2 let

šířka ceny za bm

v cm od 1 bm

černá mat 123 305 Kč

Neschen Chalkboard

- největší výhodou je speciální EasyDot lepidlo

- životnost: několik měsíců

šířka ceny za bm

v cm od 1 bm

černá 137 300 Kč

- černá, jemně strukturovaná fólie určená pro popis křídou nebo tekutou křídou

označení

 - černá a zelená monomerická PVC fólie vhodná pro psaní křídou, nevhodná pro tekutou křídu

označení

označení

 - bílá lesklá PVC fólie vhodná pro psaní fixou, čistí se pomocí suchého hadříku

označení

- tabulová fólie popisovatelné křídou i tekutou křídou
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rozměr 

v cm

E 110 bez splitu

E 110 split

E 110 bez splitu

E 110 split

E 300 bez splitu

Nonperm A2 bez splitu/ split

Nonperm A5 bez splitu/ split

72 200 - bílé lesklé, životnost 2 roky - 170mic 70 x 100 E 110 bez splitu

rozměr 

v cm

640G-10 - bílé lesklé Permanent

640G-00 - transparent lesklé Permanent

640M-10 - bílé matné Permanent

640M-00 - transparent matné Permanent

rozměr 

v cm

E 110 bez splitu

E 110 split

E 300 bez splitu

Nonperm A2 bez splitu/ split

Nonperm A5 bez splitu/ split

70 x 100 bez splitu/ split

89 Kč

33 Kč

30 Kč

70 100 - transp. lesklé, životnost 2 roky, 

spec. lepidla
70x100

54 Kč

48 Kč

49 Kč

označení lepidlo podklad

70 100 - transp. lesklé, životnost 2 roky 70 x 100 33 Kč

ceny

od 100 ks

označení lepidlo podklad
od 100 ks

72 101 - bílé matné, životnost 2 roky

70 x 100

47 Kč

47 Kč

72 100 - bílé lesklé, životnost 2 roky, spec. 

lepidlo

54 Kč

48 Kč

49 Kč

ceny

72 100 - bílé lesklé, životnost 2 roky 70 x 100

označení lepidlo podklad
ceny

od 100 ks

33 Kč
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rozměr 

v cm

71 100 - černé matné, životnost 2 roky

71 102 - černé lesklé, životnost 2 roky

74 100 - žluté lesklé, životnost 2 roky (Shell)

75 082 - žluté lesklé, životnost 2 roky

Informujte se o skladové dostupnosti

DURO E110

DURO E300 S

DURO AL 204

 - odolné proti UV záření a stárnutí

NONPERM A2

NONPERM A5

 - vhodné pro lepení za sucha i mokra

 - určené pro samolepky, které je potřeba v krátké době odstranit z většiny povrchů

 - určené na hrubé nebo nepolární povrchy (plastové kontejnery apod.)

 - snímatelné vysoce transparentní disperzní akrylátové lepidlo

 - vyvinuté pro PVC fólie JAC Serilux

 - určené pro samolepky, které je potřeba v krátké době odstranit

 - snímatelné disperzní akrylátové lepidlo

 - vyvinuté pro PVC fólie JAC Serilux

 - mimořádně silně lepivé permanentní disperzní akrylátové lepidlo

 - vyvinuté pro PVC fólie JAC Serilux

 - určené na hrubé nebo nepolární povrchy (plastové kontejnery apod.)

 - silně lepivé permanentní rozpouštědlové lepidlo

 - vyvinuté pro PVC fólie JAC Serisign

E 110 60 Kč

 - silně lepivé permanentní disperzní akrylátové lepidlo

 - vyvinuté pro PVC fólie JAC Serilux

 - vysoká transparentnost, odolnost proti UV záření a stárnutí

 - určené pro venkovní krátkodobé až střednědobé aplikace

označení lepidlo podklad
ceny

od 100 ks

70 x 100 E 110

bez splitu

70 x 100

63 Kč
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rozměr 

v cm

640-20 - zlatožluté lesklé

640-21 - žluté lesklé

640-22 - sv. žluté lesklé

640-25 - sýrově žluté lesklé

640-31 - červené lesklé

640-32 - sv. červené lesklé

640-35 - oranžové lesklé

640-49 - královsky modré lesklé 

640-86 - jasně modré lesklé

640-52 - azurově modré lesklé

640-61 - zelené lesklé

640-74 - st. šedé lesklé

640-70 - černé lesklé

Informujte se o skladové dostupnosti

rozměr 

v cm

65 026 - transp. lesklé, životnost 4 roky

65 225 - stříbrné matné, životnost 4 roky

65 325 - stříbrné lesklé, životnost 4 roky

67 212 - stříbrné matné, životnost 4 roky, 

PET vrstva na PVC

67 312 - stříbrné lesklé, životnost 4 roky, 

PET vrstva na PVC

Informujte se o skladové dostupnosti

rozměr 

v cm

352-000 - transp. lesklé, životnost 2 roky

352-001 - stříbrné lesklé, životnost 2 roky

352-002 - stříbrné matné, životnost 2 roky

352-003 - zlaté matné, životnost 1 rok

Informujte se o skladové dostupnosti

70 x 100 Permanent bez splitu

102 Kč

119 Kč

133 Kč

189 Kč

od 50 ks

70 x 100 AL 170 bez splitu

označení lepidlo podklad
ceny

Od 1 ks

70 x 100 AL 170 bez splitu

129 Kč

141 Kč

ceny

281 Kč

270 Kč

70 x 100 Permanent bez splitu/ split 67 Kč

označení lepidlo podklad
ceny

od 200 ks

označení lepidlo podklad
ceny

od 100 ks
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rozměr 

v cm

D 500

Nonperm C3

D 500

Nonperm C3

rozměr 

v cm

92 560 - bílé, matné, bezpečnostní, snadno 

zničitelné, životnost 1 rok
PE 90

87 015 - transp. lesklé, statické, životnost 2 

roky
-

87 215 - bílé, lesklé, statické, životnost 2 

roky
-

balení

Anticol - silikonizovaný arch AC/KV75 51 x 71 - 300ks

Anticol - silikonizovaný arch AC/B145 70 x 100 200ks

rozměr 

v cm

820-10 - bílé matné, snadno zničitelné, 

destrukční, životnost 5 let

Permanent, 

solventní

1640 HT – bílé lesklé se zvýšenou přilnavostí Permanent 

rozměr 

v cm

Avery 180 Solid - stříbrný matný hliník 70 x 100 Permanent bez splitu

58 Kč

70 x 100 bez splitu

236 Kč

57 Kč

ceny

od 200 ks

12 Kč

19 Kč

označení lepidlo podklad
ceny

od 100 ks

označení lepidlo podklad
ceny

od 100 ks

169 Kč

označení lepidlo podklad
ceny

od 50 ks

70 x 100 bez splitu

292 Kč

99 Kč

99 Kč

62 600 - bílé PP lesklé, životnost 1 rok

označení lepidlo podklad
ceny

od 100 ks

60 600 – trans. PP lesklé, životnost 1 rok

70 x 100 bez splitu/ split
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Ritrama
 - oboustranně lepicí arch oboustranně krytý s polyesterovým nosičem

 - permanentní akrylátové lepidlo

 - 12 µm, balení po 100 ks

 - obdoba Ritrama v roli

ceny za ks

od 100 ks

Ritrama OS 101 Kč

3M 7955 MPL
 - transferový oboustranně lepicí arch

 - lepidlo 3M 200MP

 - 127 µm, balení po 100 ks

ceny za ks

od 100ks

3M 7955 MPL 246 Kč

Gum Twin
 - oboustranně lepicí arch oboustranně krytý s papírovým nosičem

 - akrylátové lepidlo s vysokou přilnavostí

 - doporučeno pro interiérovou aplikaci

 - balení po 150ks

ceny za ks

od 1 ks

Gum Twin 53 Kč

80 120 - acetátové hedvábí bílé, 135 g bez splitu50 x 70 101 Kč

50 x 70

označení
rozměr 

podklad
ceny za ks

v cm od 100 ks

100 x 70

označení
rozměr 

v cm

60,9 x 91,4

označení
rozměr 

v cm

označení
rozměr 

v cm
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Sio-Line                               

 - vysoce kvalitní plachtovina Sio-Line s PES tkaninou a PVC vrstvou, vhodná pro potisk sítotiskem pro nanášení barvy 

   válečkem i pro polepení bannerovou fólií Avery 1200 a Oracal 451

 - vzorník barev na vyžádání

 - materiál je na objednání

šířka gramáž návin

 v cm g/m
2 v bm

Sio-Line - 8000 250

Sio-Line - 8000 barvy 250

cena 

za ks/ balení
1 685 Kč

2 247 Kč
2 809 Kč

1 685 Kč
2 247 Kč

2 487 Kč

2 802 Kč
4 876 Kč

Očka IP - plastová 1 258 Kč

786 Kč
1 236 Kč

Orabond páska 1395 230 Kč
Orabond páska 1811 399 Kč

Háček kovový 26 Kč

Kroužek kovový 25 Kč

398 Kč

433 Kč

468 Kč
Banner páska 9605 494 Kč

Banner páska 5015 494 Kč

cena 

za ks
Páková raznice Emblem 3 390 Kč
Adaptér Emblem 2 328 Kč

IP Hiker pákový 5 505 Kč

3 258 Kč

3 476 Kč

3 626 Kč

pákový montážní systém

IP Adaptér

průměr 8 mm

průměr 9,5 mm

průměr 12,7 mm

21 Kč
průměr 8 mm, návin 100 m

pro lité bannery na přelepení okrajů, šíře 25 mm, 50 bm

označení popis

pro laminované bannery na přelepení okrajů, šíře 25 mm, 50 bm

napínací řešení s integrovanými háčky,13 cm,  25 ks v balení

napínací řešení s integrovanými háčky,20 cm,  25 ks v balení

napínací řešení s integrovanými háčky,27 cm,  25 ks v balení

Bungee háček

Guma bílá, černá
průměr 6 mm, návin 50 m

univerzální samolepicí páska, šíře 19 mm, návin 50 bm

Očka IP (pro HIKER) - pozink

průměr 8 mm, 1000ks v balení

průměr 9,5 mm, 1000 ks v balení

průměr 12,7 mm, 1000 ks v balení

průměr 12 mm, 500 ks v balení

průměr 11 mm, 500 ks v balení

IP páska na upevnění švů
šíře 25 mm, návin 25 m

šíře 40 mm, návin 25 m

univerzální samolepicí páska, šíře 30 mm, návin 50 bm

692 Kč

označení
ceny za bm

od 1 bm

630 mic. 20

označení popis

Očka - pozink

průměr 10 mm,  500 ks v balení

průměr 12 mm, 500 ks v balení

průměr 13 mm, 500 ks v balení

Očka - nikl
průměr 9,5 mm, 500 ks v balení
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1. Obchodní a dodací podmínky se vztahují na veškerý sortiment zboží prodávaného společností Petr Lapka (dále jen

"prodávající") právnickým i fyzickým osobám (dále jen "kupující").

2. Objednávka zboží se přijímá písemně nebo ústně. Obě tyto varianty jsou vždy závazné.

3. Dodávky zboží se uskutečňují následnými způsoby:

a/ dodáním zboží prodávajícím do místa určení pravidelnými rozvozy

b/ osobním odběrem v místě prodejny prodávajícího

c/ zasláním zboží na dobírku nebo převodem pomocí služby GLS

Prodávající si vyhrazuje právo dodat zboží i jinými způsoby, než je zde uvedeno. Zboží je považováno za dodané, pokud je

předáno kupujícímu nebo jím pověřenému zástupci, dále prvnímu přepravci v sídle prodávajícího, případně na jiném předem

smluveném místě. Odpovědnost za škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání. Vlastnické právo ke zboží

přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny, včetně případné smluvní pokuty, která může být nárokována v

souvislosti s opožděním platby. Do úplného zaplacení kupní ceny kupujícím je zboží majetkem prodávajícího. Dodávka

zboží, která nepřekračuje 1500,- Kč bez DPH, je kupujícím hrazena v hotovosti. K zakázkám se účtuje expediční poplatek ve

výši 150,- Kč bez DPH. Prodávající se snaží expedovat materiál v jednom balíku, aby byly ušetřeny náklady pro kupujícího

na balném. Zasílání na Slovensko se zpoplatňuje částkou 200,- Kč bez DPH za 1 ks standardního balíku při hmotnosti do

5kg, 300,- Kč bez DPH při hmotnosti do 15ti kg a 400,- Kč bez DPH při hmotnosti do 40ti kg. Balíky vyšší hmotnosti než 40kg

budou účtovány dle aktuálního sazebníku přepravce. Při platbě na dobírku se připočítává poplatek 40,- Kč bez DPH.

 Expediční poplatek může být naúčtován i v případě nastavení speciálních prodejních cen u dané objednávky, resp. dle

počtu balíků a celkové váhy zásilky.

4. Prodejní ceny se určují dle platného ceníku prodávajícího v den vydání zboží. Ceny v ceníku jsou uváděny bez 21% daně

z přidaného hodnoty. Prodávající si vyhrazuje právo provádět změny v ceníku bez předchozího upozornění. V případě

fakturace v eurech se přihlíží k aktuálnímu kurzu v daný den dle https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-

devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/.

5. Platební podmínky jsou následující :

a/ platbou v hotovosti při dodání zboží

b/ platbou formou dobírky

c/ bankovním převodem na účet prodávajícího v termínu stanoveném prodávajícím

d/ platební kartou v místě prodejny prodávajícího v případě, že fakturovaná částka přesahuje 400,- Kč bez DPH (Pro Vaši

bezpečnost a ochranu můžete být požádání o předložení průkazu totožnosti.)

Za zaplacenou je faktura považována dnem připsání peněz na účet prodávajícího. V případě prodlení kupujícího s úhradou

faktury se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,5% za každý den prodlení.

6. Výše slev je určována individuálně na základě smluvních vztahů mezi oběma stranami.

7. Na veškeré zboží zakoupené na eshopu www.golemreklama.cz nebo www.creativefilm.cz se vztahuje zákonná záruka a

reklamace jsou řešeny dle platné legislativy ČR, resp. Platné novely Obchodního zákoníku ČR. Prodávající zaručuje

kupujícímu jakost a vlastnosti zboží podle údajů udaných výrobcem v době jeho předání kupujícímu. Prodávající neodpovídá

za vady, ke kterým došlo vlivem nesprávného zpracování, nedbalostí nebo používáním ze strany kupujícího. Kupující je

povinen reklamovat skryté vady, na které se vztahuje záruka, bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto vady mohly být zjištěny.

Kupující je povinen uplatnit reklamaci písemně. Po obdržení reklamace kontaktuje prodávající kupujícího v zákonné lhůtě do

30ti dnů o posouzení reklamace a s návrhem jejího řešení. V případě posouzení reklamace jako neoprávněné bude zákazník

vyrozuměn s přesným odůvodněním. V případě nesouhlasu kupujícího se zamítnutím reklamace se řeší případy dle platných

zákonů ČR. Nedodržení reklamační lhůty ze strany kupujícího má za následek, že právo z odpovědnosti za vady je

nevykonatelné a soudně nevymahatelné. Reklamovat lze pouze zboží nebo dopravné zakoupené a vyúčtované na faktuře a

pouze do výše uvedené ceny. Kromě výslovně uvedeného materiálu lze reklamovat pouze jednotlivě každý vadný materiál,

nikoliv všechny materiály použité při zakázce. Nelze reklamovat materiály třetích stran, ušlý zisk, vícenáklady na montáž

nebo opravu, inkousty nebo jiné materiály, které jsou sami o sobě funkční.
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8. Formátování deskových materiálů na požadované rozměry se provádí na strojní formátovací pile s možným prořezem +-

3mm a minimální rozměr desky je 30x30cm. PVC desky se standardně formátují od síly desky 2mm. Při odmotávání

samolepicích fólií na požadované množství může také dojít k proměření +- 2% z objednané délky. U některých plotrových

fólií může být dodáno požadované množství ze dvou kusů. Minimální odběrové množství je u samolepicích fólií 1bm a jeho

násobky, u deskových materiálů 1ks (u formátování na požadovaný rozměr se vždy počítá odběr celé desky a to i v případě,

že kupující nepožaduje odběr zbytků z řezání), u materiálů v arších 1 arch s tím, že je odběr podmíněn odběrem celého

archu, a u materiálů pro digitální tisk je minimální odběrové množství celé balení, pokud není uvedeno jinak. Prodávající je

oprávněn účtovat kupujícímu poplatek za vrácení zboží až do výše 20% z ceny objednaného zboží. U speciálního zboží

objednávaného na konkrétní zakázku je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu plnou částku. Prodávající je oprávněn

účtovat kupujícímu poplatek za atypické řezání vodním paprskem PVC, hliníkových, plexi desek. Řezání samolepicích fólií

na požadovanou šíři je podmíněn odběrem zbylé části fólie v objednané šíři a za každý řez se účtuje manipulační poplatek

ve výši 50,-Kč bez DPH (řezání se neúčtuje při dělení fólie na šíře uvedené v ceníku). Další případné specifické řezání zboží

se řeší vždy individuálně. Prodávající si vyhrazuje právo na odlišnosti v barevných odstínech prezentovaných elektronickou

cestou a skutečné reálné barvy. Prodávající si vyhrazuje oznamovat na svých webových stránkách akční a slevové nabídky.

Kupující má právo v době trvání slevy využít možnosti zakoupit zboží za ceny nižší o slevu uvedenou v nabídce. Slevy se

nedají sčítat ani kombinovat, není-li uvedeno jinak. Zobrazované barevnosti u jednotlivých produktů na eshopu jsou

orientační. Doporučujeme porovnání barev s aktuálním vzorníkem. Skladové množství na eshopu zobrazuje zásoby na

centrálním skladě. Aktuální stav na prodejně se může lišit. 

Objednávku se naše expedice snaží zabalit do jednoho balíku. Některé druhy zboží mohou jít nadrozměrnou přepravou, a

tak může dojít k navýšení částky za přepravné, která je závislá na velikosti, váze či počtu balení. Zboží se snažíme balit tak,

aby při jeho přepravě nedošlo k poškození. 

9. Kupující odesláním objednávky vyslovuje souhlas s tím, že prodávající bude jeho osobní údaje získané v souvislosti se

smluvním vztahem, tedy údaje sdělené kupujícím v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, zpracovávat

pouze pro účely splnění smluvního vztahu a realizaci případných práv vyplývajících z kupní smlouvy, toto vše při

respektování platných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb o ochraně osobních údajů. Kupující odesláním

objednávky dále vyslovuje souhlas s tím, že prodávající bude jeho osobní údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem

sdělovat České poště, kurýrní službě GLS, PPL, Top Trans, popř. jiným spedičním společnostem za účelem doručení

objednaného zboží a kontaktování kupujícího doručovatelem, a to při respektování platných právních předpisů, zejména

zákona č. 101/2000 Sb o ochraně osobních údajů. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů může

kupující kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na adresu obchod@golemreklama.cz. Stejným způsobem může

své údaje i měnit nebo kontrolovat.

10. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má kupující

právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to

podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat

přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní

smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

11. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 10.08.2021 ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího a

jejich platnost se ruší vydáním nových obchodních podmínek. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu

okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená

smlouva (objednávka kupujícího) je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím

stranám. Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího a je tak umožněna jejich reprodukce

kupujícím. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s výše uvedenými obchodními podmínkami a bez

výhrady s nimi souhlasí. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, které nejsou upraveny těmito podmínkami, se řídí platnou

legislativou České republiky.
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