Zestaw modernizacyjny
ASSA ABLOY M – Druk na połaci bramy
ASSA ABLOY Entrance Systems

Komunikacja za pomocą bramy
Główna
zaleta

Walory estetyczne

Nowe wykończenie powierzchni
Oprócz paneli powlekanych i malowanych
fabrycznie, dostępne są teraz panele 1042 z
pełnokolorowym nadrukiem. Możliwości są
nieograniczone, a jakość wykończenia wyższa od
tradycyjnych naklejek.

Nadruk a naklejki
W naszej branży elementy graficzne są tradycyjnie
naklejane na połaci bramy. Wadą naklejek jest ich
niska odporność na działanie światła słonecznego i
wody. Pomiędzy dwiema sekcjami naklejkę trzeba
naciąć, przez co jest bardzo narażona na zużycie.

Zastosowania praktyczne
Chociaż możliwe jest tworzenie pełnokolorowych
projektów graficznych, większość zastosowań
obejmuje proste instrukcje dla odwiedzających,
etykiety z nazwą lub liczbą oraz logotypy.

W przypadku nadruku na połaci bramy, komputer
oblicza optymalny sposób wydruku elementów
graficznych na każdej sekcji, biorąc nawet pod
uwagę krawędzie sekcji. Plik jest zapisywany w
komputerze, więc w przyszłości każdą sekcję można
ponownie wydrukować.

Możliwe jest też wydrukowanie na połaci bramy
wzoru, który wtopi się w fasadę budynku.

Odporność na działanie słońca i deszczu jest taka
sama jak sekcji malowanej fabrycznie.
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Naklejka traci jakość w zagłębieniach paneli

Dane techniczne

Dostępne zestawy
ASSA ABLOY M
– Druk na połaci
bramy

Zalety

Nadruk biegnie przez złącza sekcji

ASSA ABLOY M – Druk na połaci bramy
Specyfikacja:

. Wszystkie kolory
. Wykończenie: wysoki połysk lub mat

Dostępne rodzaje
paneli:

. S1: Normstahl OSP42A, Alsta TX42, Portsystem 42TPP
. S2: Crawford OH1042P
. S3: Entrematic Euroline, Ditec BSD-P42

Uwagi:

. Zamówienie zwiększa cenę sekcji lub połaci bramy
. Na sekcję za m1
. Na połać za m2

Nazwa

Typ

Uwagi

Dod. wydruk kompl. brama S1,
S2, S3

Cała połać

Zamówienie za m2.

Dod. wydruk sekcja S1, S2, S3

Pojedyncza sekcja

Zamówienie za m1.

Główne zalety:

 Wydruk jest odporny na działanie promieni UV i wodę, podobnie jak malowanie fabryczne
 Precyzyjne szczegóły na krawędziach sekcji
 Krótki czas dostawy
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Nadruk a naklejki

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.		
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Panel 1042 z
nadrukiem

