קטלוג פתרונות
לשילוט ולפורמט רחב

לקוח/ה נכבד/ה
גרפיקס דגש מקבוצת גטר גרופ ,הינה החברה המובילה בישראל בענף הדפוס,
לגווניו השונים.
כמובילי שוק אנו מחויבים לספק ,לך הלקוח/ה ,היצע רחב של פתרונות להדפסה
ולשילוט בסטנדרטים הגבוהים ביותר .איכות המוצרים והשירותים ,תוך שימת
לב לנוף החברתי ,סביבת עבודה נוחה ונעימה ושיתוף פעולה פורה בינינו לבין
ספקינו .יושר ואמינות הינם ערכינו הבסיסיים ,המאפשרים לנו להיות שותפיך
העסקיים לטווח ארוך.
מצוינות בשירות
את דגל המצוינות בשרות נושאים אנו בגאווה ,צוות עילית של מהנדסי שרות,
בשילוב מרכז לוגיסטי משוכלל ויעיל ,בפריסה ארצית ,המאפשרת הגעה יעילה
בזמן ועל פי הצורך העולה מקהל לקוחותינו.
גרפיקס דגש ,צועדת קדימה ,לעבר החדשנות והקידמה ,ומחויבת לספק לך את
מיטב הפתרונות הטכנולוגיים המתקדמים בעולם.
נמשיך לפתח ,לתחקר ,להקשיב ולשפר וזאת כחלק מהמחויבות שלנו כמובילי
דרך בתעשיית המדיה המודפסת בישראל.
העוצמה שלנו  -הכח שלך!
להמשך שיתוף פעולה פורה,
גיא מור
מנכ"ל

משרדי גטר גרופ ,פ״ת

תוכן עניינים
מדבקות (ויניל) לדפוס

3

סרטים דביקים דו צדדיים

39

מדבקות (ויניל) לחיתוך אותיות

11

נורות לד

43

מחזירי אור

21

מדפסות לפורמט רחב

47

עיטוף רכבים

27

שולחנות ומכשירי חיתוך

53

פאנאפלקס ,בדים ושמשוניות

29

מכונות למינציה

59

לוחות שטוחים

2

33

מדבקות
(ויניל) לדפוס
3

מדבקות
לדפוס
(ויניל)
Inkjet Solvent

ORAJET 3850

לשילוט מואר ולארגזי תאורה
מדבקת פי.וי.סי מעבירת אור בצבע לבן בגימור חצי מבריק (סמי-
גלוס) .דבק סולבנטי ,פרמננט שקוף .יישומים :עבור שילוט מואר,
לשימוש חיצוני לטווח ארוך ולארגזי תאורה.
נתונים טכניים :עובי 80 :מיקרון.

ORAJET 3162

ניתן להסרה והדבקה חוזרת
מדבקת פי.וי.סי בעובי  100מיקרון .בצבעים לבן ושקוף בגימור
מט או מבריק .דבק פוליאקרילט ניתן להסרה ()Removable
שקוף .לשימוש חיצוני לטווח קצר עד בינוני.
נתונים טכניים :עובי 100 :מיקרון.
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ORAJET 3162X

לשימוש חיצוני ,לטוח קצר ,גב אפור
מדבקת פי.וי.סי בעובי  100מיקרון ,בצבע לבן בגימור מט או
מבריק .דבק פוליאקרילט ניתן להסרה ( )Removableבצבע
אפור .לשימוש חיצוני לטווח קצר עד בינוני.
נתונים טכניים :עובי 100 :מיקרון.

ORAJET 3164

לשימוש חיצוני
מדבקת פי.וי.סי בצבעים לבן ושקוף בגימור מט או מבריק.
דבק פוליאקרילט ,פרמננט ,שקוף .לשימוש חיצוני לטווח קצר
עד בינוני.
נתונים טכניים :עובי 100 :מיקרון.

מדבקות
(ויניל) לדפוס

ORAJET 3164X

ORAJET 3164XG

גב אפור
מדבקת פי.וי.סי בצבע לבן בגימור מט או מבריק .דבק פוליאקרילט,
פרמננט ,בצבע אפור .לשימוש חיצוני לטווח קצר עד בינוני.
נתונים טכניים :עובי 100 :מיקרון.

לשימוש חיצוני לטווח קצר
מדבקת פי.וי.סי בצבע לבן בגימור מבריק ( .)Gדבק פוליאקרילט,
פרמננט ,בצבע אפור .לשימוש חיצוני לטווח קצר עד בינוני.
נמכר בגליל באורכים  50/100/250מטר.
נתונים טכניים :עובי 100 :מיקרון.

ORAJET 3164XM

ORAJET 3164XRA

לשימוש חיצוני לטווח קצר
מדבקת פי.וי.סי בצבע לבן בגימור מט ( .)Mדבק פוליאקרילט,
פרמננט ,בצבע אפור .לשימוש חיצוני לטווח קצר עד בינוני.
נמכר בגליל באורכים  50/100/250מטר.
נתונים טכניים :עובי 100 :מיקרון.

גב אפור,הדבקה קלה עם תעלות אוויר
מדבקת פי.וי.סי בצבע לבן בגימור מט או מבריק .דבק
פוליאקרילט ,פרמננט ,בצבע אפור .לשימוש חיצוני לטווח
קצר עד בינוני .מיוצר בטכנולוגיית  Rapid Airהמאפשרת
יישום מהיר וקל ללא בועות אויר בעיקר בשטחים גדולים.
נתונים טכניים :עובי 100 :מיקרון.
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לדפוס
ויניל
מדבקות

Inkjet Solvent
לדפוס
(ויניל)

ORAJET 3620

ניתן להסרה והדבקה מחדש
מדבקת פי.וי.סי בצבעים לבן ושקוף בגימור מט או מבריק.
דבק פוליאקרילט ניתן להסרה ( )Removableשקוף .לשימוש
חיצוני לטווח קצר עד בינוני.
נתונים טכניים :עובי 80 :מיקרון.

ORAJET 3640

לשימוש חיצוני לטווח קצר
מדבקת פי.וי.סי בצבעים לבן ושקוף בגימור מט או מבריק.
דבק פוליאקרילט ,פרמננט ,שקוף .לשימוש חיצוני לטווח קצר
עד בינוני .לשימוש בדיו סולבנט.UV/Latex/
נתונים טכניים :עובי 80 :מיקרון .באורכים 50/100/250 :מטר.
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ORACAL 1663

מדבקת רצפה
מדבקת פי.וי.סי אטומה בצבע לבן בגימור מט או מבריק.
דבק סולבנטי פוליאקרילט ניתן להסרה ( )Removableשקוף.
עבור מדבקת רצפה מומלץ בשילוב עם למינציה ORAGUARD
 .250AS\255ASלאחר הסרה אין שאריות של הדבק.
נתונים טכניים :עובי 80 :מיקרון.

מדבקות
(ויניל) לדפוס

Engineering Grade ORALITE 5500

שילוט ותמרורי דרך
סדרת ה 5500-הרטרו-רפלקטיבית ,מיועדת לעמידות בלחות,
בקורוזיה ועמידה לסולבנטים .הסדרה פותחה עבור שילוט ותמרורי
דרך וכבישים ,שלטי אזהרה ומידע .ניתנת אחריות ועמידות לשנים
רבות .צבעי הסדרה :לבן ,צהוב ,כתום ,אדום ,ירוק ,כחול ,חום
ושחור .לפני השטח החלקים יש גם עמידות בשריטות ,עמידות
לאימפקט (הלם) ,והתנהגות טובה מאוד בהדפסה.
נתונים טכניים :רוחב  1.22מטר באורך  50מטר.

ORACAL 640\620

דקורציה ועיטור
סדרה בעלת מגוון צבעים מיועדת לשימוש קצר-מועד או לטווח
הבינוני לדקורציה ועיטור .בסדרת ה 640-יש  24צבעים בגימור מט
ומבריק .בסדרת  620יש  16צבעים בגימור מט והצבעים :לבן ,שחור
ושקוף ,בגימור מבריק .בסדרת ה 640-הדבק הוא אקרילי ,פרמננט
וב 620הדבק ניתן להסרה (.)Removable
 2הסדרות מתאימות לדפוס משי ,דפוס אופסט (.)UV
סדרת ה G620נמכרת גם במידות  1.26/1.00X250מטר .בצבע לבן.

Safety Vinyl ORACAL 820

מדבקות חזקות במיוחד
מדבקת פי.וי.סי קאסט לבנה ,עם גימור מט .מציגה קושי לקריעת
הויניל והתנגדות להתפשטות הקרע במידה ומופיע .הדבק :פרמננט,
סולבנט פוליאקרילט ,עומד בדרישות ובתקנים המחמירים השונים.
יישומים :הדבקת מדבקות עם צורך בדבק חזק (הסרה ושימוש
חוזר אינם אפשריים) ,מומלץ לדפוס משי ,דפוס \Inkjet Solvent
.UV\Latex
מוצר  – ORACAL 820 Gהינו אותו המוצר עם גימור פני שטח
מבריקים.
נתונים טכניים :רוחב  1מטר באורך  25מטר

ORACAL 1610\1629

שלטי חוצות (בילבורד)
סדרות המיועדות לשימוש חיצוני לטווח קצר מועד.
יישומים :סימון ,כיתוב ודקורציה .סדרת  1610בעלת דבק סולבנטי,
מיועדת לשימוש בפני שטח גדולים שם נדרשים להסרה קלה של
המדבקה .צבעים :שקוף ולבן בגימור מבריק .סדרת  1629מיועדת
לשימושים דומים ובעלת דבק אקרילי.
נתונים טכניים :רוחב  1.26מטר באורך  50מטר
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לדפוס
ויניל
מדבקות

Inkjet Solvent
לדפוס
(ויניל)

ORACAL 2620\2640

סימון ודקורציה
סדרות שפותחו עבור משטחים גדולים בעיקר בשימוש בדפוס
משי .עבור שיטות הדפוס :אופסט ( )UVו-פלקסו ,נדרש שימוש
בדיו מיוחד .צבעים :שקוף ולבן בגימור מט או מבריק .סדרת 2640
מסופקת עם דבק פרמננט בעוד שסדרת  2620מסופקת עם דבק
ניתן להסרה ( .)Removableהסדרות מיועדות לשימוש חיצוני לטווח
קצר עד בינוני.

ORACAL 352
סימון ודקורציה
מדבקת פוליאסטר מאופיינת בעמידותה לאורך זמן רב .פני השטח
מטופלים במיוחד להדפסת משי ואופסט .בעלת דבק פרמננטי
אקרילי ,נגד מים ,מוגנת בקרטון מצופה סיליקון ופוליאטילן
מ 2-הצדדים .מיועד להדפסת שלטי שמות דקורטיביים ,תגיות
טכניות ומדבקות בטיחות .נתונים טכניים :עובי  23ו 50-מיקרון.
רוחב  1.26מטר באורך  50מטר.
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ORACAL 1680

מותאם למשטחים פוליאולפינים
מדבקת פי.וי.סי גמישה לבנה ,עם גימור מט או מבריק .בעלת
דבק פרמננט חזק המבוסס על גומי טבעי ,המאפשר התאמה
טובה למשטחים פוליאולפינים .המדבקה מתאימה למשטחים
פלסטיים עם אנרגיית פני שטח נמוכה כמו  PPאו .PE

ORACAL 6510

Fluorecent Cast Vinyl
שילוט לטווח קצר
מדבקת קאסט פלורוסנטית המגיעה ב 7-צבעים .מיועדת
לשימוש קצר מועד (עד שנה) ,בעלת דבק פרמננטי אקרילי,
נגד מים .מיועדת בעיקר לדפוס משי.
יישומים :שילוט בתחום הרכב והתחבורה כמו גם שילוט מכל הסוגים.
סקאלת צבעים בסוף הפרק

מדבקות
(ויניל) לדפוס

מדבקת רשת

One Way Vision
מדבקת רשת (ויניל מחורר) בעובי  140/160מיקרון .להצגת
פרסום וגרפיקות .במבט מהחוץ אל הפנים – ייראה הפרסום/
התמונה ,בעוד שבמבט מהפנים כלפי החוץ ניתן לראות דרך
הויניל המחורר .מתאים לשימוש חוץ ,כולל עיטוף רכבים
ובניינים .יכולת הדבקה מצוינת למגוון זכוכיות בזכות דבק
מסוג  .Removableמיועד להדפסה בשיטות ecosolvent-
.solvent\UV\Latex
הויניל המחורר מגיע באורך  50מטר ,ברוחב ,1.37 ,1.27 ,1.05
 1.52מטר ונמכר כ-גליל.
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לדפוס
ויניל
מדבקות

Inkjet Solvent
לדפוס
(ויניל)

*יש לוודא לפני ההזמנה שהצבע קיים במלאי

10

מדבקות (ויניל)
לחיתוך אותיות
11

מדבקות (ויניל)
לחיתוך אותיות

ORACAL 551

עמיד ,לפרסום בתחבורה ציבורית
פילם פי.וי.סי פולימרי לפלוטר בעל עמידות עד  8שנים .דבק סולבנט
פוליאקרילט ,פרמננט .פותח לשימוש חיצוני לטווח בינוני .שימושים
עיקריים לתחום הרכב ומערכות פרסום בתחבורה ציבורית .היצע
של  98צבעים בגימור מבריק ו 2-צבעים בגימור מט .נמכר בגלילים
שלמים באורך  50מטר.
נתונים טכניים :עובי 65 :מיקרון.

ORACAL 751C

לפרסום ברכבים ותחבורה ציבורית
מדבקת פי.וי.סי קאסט דבק סולבנט פוליאקרילט ,פרמננט ,לשימוש
בפרסום ברכבים ובתחבורה ציבורית 116 .צבעים בגימור מבריק
 +לבן ושחור בגימור מט .מותאמת ונחתכת גם בשימוש בפלוטר.
עמידות חיצונית ארוכת טווח.
נתונים טכניים :עובי 60 :מיקרון.
סקאלת צבעים בסוף הפרק

סקאלת צבעים בסוף הפרק

ORACAL 631

דבק חלש ,מט
פילם פי.וי.סי לפלוטר בעובי  80מיקרון .דבק פוליאקרילט ניתן
להסרה ( .)Removableהיצע של  54צבעים בגימור מט .עמידות
עד  3שנים .מיועד למתקני תצוגה ותערוכות עם יתרון הדבק שיורד
ללא השארת סימנים .נמכר לפי מטר מרובע ברוחבים,1 ,0.63 ,0.5 :
 126מטר .נתונים טכניים :עובי 80 :מיקרון ,מידות :אורך  50מ׳.
סקאלת צבעים בסוף הפרק

Wall Art ORACAL
638 638

לציפוי קיר דקורטיבי
מדבקת פי.וי.סי דבק פוליאקרילט ניתן להסרה (.)Removable
מיועדת עבור ציפוי קיר דקורטיבי לקירות פנימיים .מותאמת
ונחתכת גם בשימוש בפלוטר .קיימת במגוון של  52צבעים
בגימור מט .נתונים טכניים :עובי 80 :מיקרון.
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ORACAL 651
לשימוש פנימי וחיצוני ,לטווח קצר ובינוני
פילם פי.וי.סי לפלוטר דבק סולבנט פוליאקרילט ,פרמננט
לשימוש פנימי וחיצוני לטווח קצר ובינוני עם עמידות עד 5
שנים .היצע של  59צבעים בגימור מבריק ו 53-צבעים בגימור
מט .נמכר לפי מטר מרובע ברוחבים 126 ,1 ,0.63 ,0.5 :מטר.
נתונים טכניים :עובי 70 :מיקרון ,מידות :אורך  50מטר.
סקאלת צבעים בסוף הפרק

מדבקות (ויניל)
לחיתוך אותיות

ORACAL 951

פרימיום קאסט ,לעיטוף רכבים
מדבקת פי.וי.סי קאסט דבק סולבנט פוליאקרילט ,פרמננט,
לשימוש בפרסום ברכבים ובתחבורה ציבורית 97 .צבעים
בגימור מבריק  +לבן ושחור בגימור מט .מותאמת ונחתכת גם
בשימוש בפלוטר.
נתונים טכניים :עובי  50מיקרון.
סקאלת צבעים בסוף הפרק

ORACAL 8800

מדבקה מעבירת אור לשילוט מואר
מדבקת פי.וי.סי מעבירת אור בעובי  50מיקרון ,דבק סולבנט
פוליאקרילט ,פרמננט ,שקוף .לעיצוב קופסאות תאורה ,שילוט
מואר ,זכוכיות ואקריל (פרספקס) המוארים בתאורה אחורית/
צידית .היצע של  57צבעים בגימור סאטן .נמכר לפי מטר מרובע
או גליל מלא,
נתונים טכניים :מידות :ברוחבים 1.26 ,0.63 :מטר .באורך  50מטר.

ORACAL 8500

מדבקה מעבירת אור לשילוט מואר
מדבקת פי.וי.סי מעבירת אור דבק סולבנט פוליאקרילט,
פרמננט ,שקוף .לעיצוב קופסאות תאורה ,שילוט מואר,
זכוכיות ואקריל (פרספקס) המוארים בתאורה אחורית/צידית.
היצע של  54צבעים בגימור סאטן .נמכר לפי מטר מרובע או
גליל מלא .נתונים טכניים :עובי  80מיקרון,ברוחבים,0.63 ,0.5 :
 1.26 ,1מטר .באורך  50מטר.
סקאלת צבעים בסוף הפרק

ORACAL 8300

מדבקת שקופה לשילוט מואר ומשטחים עם תאורה אחורית
מדבקת פי.וי.סי מעבירת אור דבק סולבנט פוליאקרילט,
פרמננט ,שקוף .היצע של  32צבעים בגימור מבריק .לשימוש
פנימי לטווח קצר עד בינוני בשילוט מואר ולמשטחים עם
תאורה אחורית כגון זכוכית או אקריל .נמכר לפי מטר מרובע
או גליל מלא ,ברוחבים 1.26 ,1 ,0.63 ,0.5 :מטר.
נתונים טכניים :עובי  80מיקרון ,מידות באורך  50מטר.
סקאלת צבעים בסוף הפרק
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מדבקות (ויניל)
לחיתוך אותיות

*יש לוודא לפני ההזמנה שהצבע קיים במלאי
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ORACAL 751

מדבקות (ויניל)
לחיתוך אותיות

ORACAL 551

*יש לוודא לפני ההזמנה שהצבע קיים במלאי
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מדבקות (ויניל)
לחיתוך אותיות

*יש לוודא לפני ההזמנה שהצבע קיים במלאי
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ORACAL 631

מדבקות (ויניל)
לחיתוך אותיות

ORACAL 651G

*יש לוודא לפני ההזמנה שהצבע קיים במלאי
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מדבקות (ויניל)
לחיתוך אותיות

*יש לוודא לפני ההזמנה שהצבע קיים במלאי
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ORACAL 8300

מדבקות (ויניל)
לחיתוך אותיות

ORACAL 951

673

944

092

704

074

635

628

049

549

334

816

201

677

406

920

093

076

820

630

511

555

348

341

216

678

190

925

937

721

811

601

065

056

030

035

209

679

191

926

936

071

812

602

537

053

026

332

219

680

192

091

934

713

810

062

050

547

340

333

255

676

189

919

932

073

079

619

564

052

347

335

204

675

193

922

935

080

603

570

545

044

326

208

637

196

921

905

070

604

518

150

402

032

019

674

580

923

908

010

612

571

546

409

324

817

681

197

924

906

109

078

501

509

043

359

023

194

369

933

711

625

502

544

407

031

804

199

368

090

730

060

503

067

415

028

818

195

367

904

724

622

553

536

048

305

*יש לוודא לפני ההזמנה שהצבע קיים במלאי
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מדבקות (ויניל)
לחיתוך אותיות

*יש לוודא לפני ההזמנה שהצבע קיים במלאי

20

ORACAL 8500

מחזירי
אור
21

מחזירי
אור

ORALITE 5600

Fleet Engineer grade
עיטוף רכבי הצלה
מדבקה מיוחדת רפלקטיבית ,שפותחה עבור שילוט דרכים
ותמרורים בעלת עמידות ארוכה לתנאי חוץ .דבק סולבנט
פוליאקרילט ,פרמננט שפותח במיוחד בהתאמה למשטח
האלומיניום וניתן להסרה באמצעות חום .מותאם להדפסה
בדפוס דיגיטלי עם שימוש בדיו סולבנט UV/Latex/ומוצע
במגוון של  11צבעים :לבן ,צהוב ,אדום ,כתום ,כחול ,ירוק,
שחור ועוד .נמכר לפי מטר מרובע או גליל מלא.
נתונים טכניים :מידות :רוחב  1.22מטר באורך  50מטר.
סקאלת צבעים בסוף הפרק

ORALITE 5910

מאושר
מע״צ

High Intensity Prismatic Grade
לשלטי תנועה והכוונה ולתמרורים
מדבקה מיוחדת רפלקטיבית פריסמטית ,שפותחה עבור שילוט
דרכים ותמרורים בעלת עמידות ארוכה לתנאי חוץ .דבק סולבנט
פוליאקרילט ,פרמננט .המדבקה מצופה הגנת  UVמיוחדת עבור
עמידות לתנאי חוץ לטווח ארוך (עד  10שנים) .המדבקה כוללת
סימני זיהוי ( ,)water marksעם שם המוצר ומס' שנות העמידות
עבור מעקב במידת הצורך בעתיד .מותאם להדפסה בדפוס משי
ודיגיטלי ומוצע בצבעים :לבן וצהוב .נמכר לפי מטר מרובע או
גליל מלא.
נתונים טכניים :מידות :רוחב  1.22מטר באורך  50מטר.
סקאלת צבעים בסוף הפרק

22

ORALITE 5930

Consruction Grade
לשילוט באיזורי עבודה
מדבקה זוהרת פריסמטית המיועדת לשילוט באזורי עבודה,
שילוט מידע ויישומים דומים בתנאי חוץ הדורשים עמידות
לטווח הבינוני .דבק סולבנט פוליאקרילט ,פרמננט .צבע
כתום פלורוסנטי .מותאם להדפסה בדפוס משי או דיגיטלי.
נמכר לפי מטר מרובע או גליל מלא.
נתונים טכניים :מידות 1.22X50 :מטר.

מחזירי
אור
מאושר
מע״צ

ORALITE 5910

מאושר
מע״צ

ORALITE 5600

*יש לוודא לפני ההזמנה שהצבע קיים במלאי
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24

עיטוף
רכבים
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עיטוף
רכבים

ORAJET 3551

לשימוש חיצוני לטווח ארוך
פילם פי.וי.סי פולימרי ,דבק סולבנט פוליאקרילט ,פרמננט,
בצבע אפור או שקוף .לשימוש חיצוני ארוך טווח עבור עיטוף
רכבים .בצבעים לבן ושקוף בגימור מט או מבריק .מיועד
להדפסה לשימוש בדיו סולבנט .UV/Latex/נמכר כגליל מלא.
נתונים טכניים :עובי  70מיקרון.

ORAJET 3551RA

צבעוני
מדבקת פי.וי.סי קאסט ,בעובי  110מיקרון .מיוצרת במס' שכבות
ומיועדת עבור תחום עיטוף הרכבים .דבק סולבנט פוליאקרילט,
פרמננט ,שקוף .מגוון של  96צבעים בגימור מבריק או מט.
נתונים טכניים :מידות :אורך  25מטר או  50מטר.

ORAJET 3951RA

לעיטוף רכבים וקסדות
מדבקת פי.וי.סי קאסט בעובי  55מיקרון .דבק סולבנט
פוליאקרילט ,פרמננט אך שניתן להזזה והתאמה ,בצבע אפור.
מיוצר בטכנולוגיית  Rapid Airהמאפשרת יישום מהיר וקל ללא
בועות אויר .לשימוש חיצוני ארוך טווח עבור עיטוף רכבים או
קסדות .בצבע לבן בגימור מבריק .מיועד להדפסה לשימוש בדיו
סולבנטUV/Latex/
נתונים טכניים :מידות :רוחב  1.37מטר באורך  50מטר.

26

ORACAL 975

גימורים מיוחדים
מדבקת פי.וי.סי קאסט ,מיוצרת במס' שכבות ומיועדת עבור
עיטוף חלקי הרכב .דבק סולבנט פוליאקרילט ,פרמננט,
שקוף .מוצעת במגוון צבעים וגימורים :קרבון ,מוברש ,כוורת,
קרוקודיל ,קוקון ,דיון ,אמולסיה.
נתונים טכניים :עובי  150מיקרון ,מידות :רוחב  1.52מטר באורכים
של  10/25/50מטר
סקאלת צבעים בסוף הפרק

ORACAL 970RA

לעיטוף רכבים ,עם תעלות אוויר
מדבקת פי.וי.סי קאסט ,מיוצרת במס' שכבות ומיועדת עבור
תחום עיטוף הרכבים .דבק סולבנט פוליאקרילט ,פרמננט ,שקוף.
מגוון של  96צבעים בגימור מבריק או מט.
נתונים טכניים :עובי  110מיקרון ,מידות :אורך  25מטר או  50מטר.
סקאלת צבעים בסוף הפרק

עיטוף
רכבים

ORACAL 970

*יש לוודא לפני ההזמנה שהצבע קיים במלאי
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עיטוף
רכבים

*יש לוודא לפני ההזמנה שהצבע קיים במלאי
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ORACAL 975 CARBONE

פאנאפלקס,
בדים ושמשוניות
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פאנאפלקס,
בדים ושמשוניות
פאנאפלקס
FR H6005

Backlit light
באנר מיוצר מ 100%פוליאסטר עם ציפוי  .PVCעבור שימוש
במתקני  backlitבמפתחים גדולים עם  28%העברת אור.
אידאלי לשימוש חיצוני .מיועד להדפסה בשיטות ecosolvent-

.solvent\UV\Latex

נתונים טכניים :משקל 460 :גרם/מ"ר ( .)oz 13רוחב 3.2/5 :מטר.

H7806

 Frameless - Digitex heyluxלמסגרות אור
באנר מיוצר מ 100%פוליאסטר עם ציפוי אקרילי .עבור
שימוש במתקני  backlitפנימיים עם  55.4%העברת אור.
מיועד להדפסה בשיטות .ecosolvent-solvent\UV\Latex
נתונים טכניים :משקל 225 :גרם/מ"ר ( .)oz 6.6רוחב3.2/5 :
מטר.

30

פאנאפלקס,
בדים ושמשוניות
בדי פוליאסטר
H6803

 Frontlit soft plusלתערוכות ורול-אפים
באנר מיוצר מ 100%פוליאסטר עם ציפוי  PVCעליון מיוחד.
מיועד לשימוש בדפוס ליישומי פנים ,רול-אפים ,ביתני
תערוכות .מיועד להדפסה בשיטות \ecosolvent-solvent
UV\Latex

נתונים טכניים :משקל 350 :גרם/מ"ר ( .)oz 10רוחב 3.2/5 :מטר.

SAT H7870

Frontlit digitex
מיוצר מ 100%פוליאסטר עם ציפוי  .PURמיועד להדפסה
בשיטות .ecosolvent-solvent\UV\Latex
נתונים טכניים :עובי הבאנר  0.34מ"מ ,.משקל 135 :גרם/מ"ר
( .)oz 4רוחב 1.37 :מטר.

H7380

H5071

 Mesh mattרשת מאש לחזיתות ומפתחים גדולים
באנר מיוצר מ 100%פוליאסטר עם ציפוי  PVCבגימור
מבריק .עבור שימוש במפתחים גדולים וחזיתות .מיועד
להדפסה בשיטות .ecosolvent-solvent\UV\Latex
נתונים טכניים :משקל 340 :גרם/מ"ר ( .)oz 10מידות :רוחב:
 3.2/5מטר באורך  50/65מטר.

H5551

וילונות צד למשאיות
באנר מיוצר מ 100%פוליאסטר עם ציפוי  PVCבגימור
מבריק .משקל 900 :גרם/מ"ר ( .)oz 26.5רוחב 3/3.2 :מטר
באורך  50/65מטר .עבור וילונות צד במשאיות .עמידות
לתנאי חוץ לאורך זמן.
מיועד להדפסה בשיטות \ecosolvent-solvent\UV

.Latex

Blockout digitex decoflex opaque
לעיצוב פנים ,כיסוי קירות וביתני תערוכות
באנר מיוצר מ 100%פוליאסטר עם ציפוי  .PURגב שחור (אטום),
עבור שימוש לעיצוב פנים ,כיסוי קירות צבועים ,ביתני תערוכות.
מיועד להדפסה בשיטות .DyeSub\UV\Latex
נתונים טכניים :משקל 270 :גרם/מ"ר ( .)oz 8רוחב 3.2/5 :מטר
31

פאנאפלקס,
בדים ושמשוניות
שמשוניות

STARFLEX

Blockout

Frontlit Black back

באנר אטום להדפסה דו צדדית .מיועד להדפסה
בפורמט רחב .בעל פני שטח עדינים וגמישים .משמש
ליישומים עם נראות דו-צדדית :עמדות תצוגה ,ביתני
תערוכות ועוד .מגיע בגימור מט  /מבריק .במשקל 15
 ,ozרוחב  2.10 / 3.20מטר באורך  50מטר

גב שחור במשקל  oz 13\15רוחב 1.05-5 :מטר ,באורך  50מטר.
הרכב החוטים.300X500 D, 18X12 :

Frontlit
גב לבן/גב שחור ,מיועד להדפסה בפורמט רחב .בעל
עמידות טובה לתנאי חוץ ומשמש לשלטי חוצות ,כיסוי
בניינים ותצוגה בחנויות .מגיע בגימור מט  /מבריק.
במשקל  ,oz 13/15רוחב  2.20 / 3.20 / 5מטר באורך
 50/65מטר.

Frontlit Coated
גב שחור ,פנים בגוון לבן .עמיד במיוחד עם פני שטח
חלקים במיוחד המיועדים להדפסה בפורמט רחב.
הרכב החוטים 1000X1000 D, 18X18. :במשקל oz 13
ברוחב  3.2/2.20באורך  50מטר.

32

שמשוניות

MADE IN CHINA

Frontlit White back
גב לבן ,במשקל  ,oz 15רוחב  5מטר באורך  50מטר.

Frontlit Coated
גב לבן במשקל  oz 13רוחב 3.2/5 :מטר ,באורך  50מטר.
הרכב החוטים.1000X1000 D, 18X13 :

Frontlit Coated Black back
גב שחור במשקל  oz 13רוחב 3.2/5 :מטר ,באורך  50מטר.
הרכב החוטים.1000X1000 D, 18X13 :

לוחות
שטוחים
33

לוחות
שטוחים
פלייט

פלרם  PVCמוקצף
פלייט הוא לוח  PVCמוקצף רב -שימושי ,גמיש ,קל משקל
ועמיד ,המציע יתרונות בולטים ליישומי שילוט ותצוגה .פלייט לבן
ניחן בדרגת לובן גבוהה ביותר ,ובנוסף פני שטח חלקים ובעלי
אחידות גבוהה ,המאפשרים הפקת מוצרי דפוס איכותיים .הלוח
נבדק ואושר על ידי יצרני מדפסות דיגיטליות מובילים בעולם.
פלייט נוח לחיתוך ועיבוד מגוון בעזרת כלים רגילים ומתאים
לצביעה והדבקה עקב עמידותו הגבוהה בפני כימיקלים.
צבע לבן :עובי  1מ"מ במידות  1220X2440מ"מ ,עוביים  2-10מ"מ
במידות  1220X2440 / 1560X3050 / 2030X3050מ"מ ,עובי 19 ,15
מ"מ במידות  1220X3050 / 1220X2440מ"מ ,עובי  25מ"מ במידות
 1220X3050מ"מ.
צבעים ירוק ,כחול ,אדום ,שחור ,צהוב ,אפור :עובי  6 ,3מ"מ
המידות  1220X2440מ"מ.

פלפואם

פלרם  PVCמוקצף
פלפואם הוא גרסה קלת משקל של לוח ה PVC-המוקצף של
פלרם ליישומי שילוט ותצוגה .הלוח בצבע לבן בלבד ומציע פני
שטח אידיאליים להדפסה והדבקה במתקני תצוגה שונים.
פלפואם נוח מאוד לעיבוד.
עוביים  2,3,4,5,6,8,10מ"מ במידות 1220X3050 / 1560X3050 /
 2030X3050מ"מ

34

פלאופק

פלרם  PVCמלא ואטום
לוח  PVCשטוח מיוצב  ,UVנוח מאוד לעיבוד מכונה ועיצוב
בחום ,בעזרתם הוא מתאים למגוון יישומים רחב .עקב עמידותו
הגבוהה בפני כימיקלים פלאופק אידיאלי לשימוש בסביבות
כימיות קשות .עמידות זו מתאימה במיוחד לציפוי קירות
במקומות הדורשים רמת סניטציה גבוהה.
פלאופק גם מהווה חומר מעולה לשילוט ופרסום ומתאים
הן לדפוס הדיגיטלי והן למסורתי .צבע לבן :עובי  1מ"מ
במידות  1300X2500מ"מ ,עובי  2-6מ"מ במידות 1300X2500 /
 1500X3000מ"מ ,עובי  10 ,8מ"מ במידות  1220X2440מ"מ .צבע
אפור בהיר :עובי  2-6מ"מ במידות  1300X2500מ"מ ,עובי 10 ,8
מ"מ במידות  1220X2440מ"מ.

פלקליר

פלרם  PVCמלא ושקוף
לוח  PVCשקוף שטוח בעל התאמה גבוהה ליישום במקומות
סגורים .מציע שקיפות גמישות ועמידות בפני שבר ותקני אש
מחמירים אשר הופכים אותו למוצר מועדף לשילוט במקומות
ציבוריים .פלקליר נוח לעיבוד מכני ועיצוב בחום וניחן בעמידות
גבוהה בפני כימיקלים .פלקליר מציע עמידות מכנית גבוהה
בפני שבר העולה על זו של לוחות אקריליק ופוליסטירן .בנוסף,
פלקליר מוצע בגרסת ( HIהיי-אימפקט)
בעלת עמידות גבוהה עוד יותר.
פלקליר :עובי  8-10מ"מ במידות  1000X2000מ"מ 1220X2440 /
מ"מ .פלקליר  :HIעובי  2 ,1.5 ,1מ"מ במידות  1000X2000מ"מ /
 1220X2440מ"מ .פלקליר ( UVמוגן צד אחד) :עוביים  2-6מ"מ
במידות  1300X2500 / 1500X3000מ"מ.

לוחות
שטוחים
פלסן

פלרם פוליקרבונט מלא ושקוף
לוח פוליקרבונט שקוף ושטוח .פלסן עומד בכל תנאי מזג האויר
ושומר על תכונותיו המכניות והאופטיות לאורך זמן .הלוח דומה
לזכוכית במראהו ובשקיפותו אך מתאים לשימושים הדורשים גם
עמידות גבוה לשבר הודות לחוזקו המכני הרב.
יתרונותיו האקוסטיים והתרמיים בצירוף גמישותו ומשקלו הנמוך
מאפשרים חסכון בעלויות השלד וההתקנה .בנוסף לגימור פני
שטח חלקים ,פלסן מוצע גם בגימור מוטבע ומט ובמגוון צבעים
סטנדרטיים.
מידות  1250X2050מ"מ בעובי  1-12מ"מ ,מידות  2050X3050מ"מ
בעובי  1-12מ"מ

פלגלס

פלרם אקריל אקסטרודר
לוח אקריל (פרספקס) פלגלס מציע העברת אור ושקיפות
גבוהות בדומה לזכוכית ובמחצית ממשקלה .פלגלס חסין בפני
קרינה אולטרה סגולה ובעל עמידות טובה בפני כימיקלים .שילוב
זה הופך אותו לאידיאלי לזיגוג קירות אקוסטיים .שקיפותו של
פלגלס ומראהו המבריק מתאימים ליצירת חפצי נוי מוצרי קידום
מכירות ורהיטים דקורטיביים .פלגלס הנו נפוץ בייצור שילוט מואר
להכוונה.
פלגלס ניתן לעיבוד וכיפוף קווי בחום בקלות לעיצוב מגוון צורות.
לקבלת המלצות לעיצוב בחום יש לפנות אל היצרן.
שקוף :עובי  20 ,16 ,15 ,12 ,10 ,8 ,2-6 ,1.5מ"מ במידות
 1250X2050מ"מ  2050X3050 /מ"מ .לבן אופל (חלבי) :עובי 2-6
מ"מ במידות  2050X3050מ"מ .מראה :עובי  2,3מ"מ במידות
 2050X3050מ"מ .מט :עובי  2מ"מ במידות  1250X2050מ"מ.

אקריל קאסט
3A Composites

לוחות אקריל של יצרן הקאסט המוביל בעולם.
נתונים טכניים:
שקוף ולבן :עובי  20 ,10 ,8 ,5 ,4 ,3מ"מ במידות  2030X3050מ"מ.
צבעים שחור ,אדום ,ירוק ,כתום ,צהוב ,Day-night ,מותז חול:
עובי  3,4מ"מ במידות  2030X3050מ"מ.

אקריל קאסט

אקונומי
לוחות אקריל קאסט בשקוף ולבן בלבד.
נתונים טכניים:
עובי  20 ,10 ,8 ,2-6מ"מ במידות  1220X2440 / 2030X3050מ"מ.
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לוחות
שטוחים

קאפה אמריקאית Foamcore

3A Composites
עובי  5מ"מ במידות  700X1000 / 1020X1520 / 1220X2440מ"מ
עובי  10מ"מ במידות 700X1000 / 1020X1520 / 1220X2440 /
 1400X3000מ"מ

קרטון גלי המיוצר מ 2-שכבות של  .E Flute + B Fluteהלוח
מצופה משני צידיו בנייר לבן עם ציפוי ייעודי להדפסה ישירה
במדפסות  .UVעיקר השימוש במוצר זה הוא לתחום ה,POP-
סטנדים ,עמדות תצוגה ועוד .גובה גל  4.3מ"מ במידות
 1600X3050מ"מ.

לוח פוליסטירן מוקצף מצופה משני צדיו בנייר מט באיכות גבוהה
המתאים בין היתר להדפסה ישירה.
עובי  5מ"מ במידות 700X1000 / 1020X1520 / 1020X2100 /
 1220X1820 / 1220X2440מ"מ.
עובי  10מ"מ במידות 700X1000 / 1000X1400 / 1020X1520 /
 1020X2100 / 1220X1820 1220X2440 / 1500X3000מ"מ.

קרטון גלי E Flute

קאפה עם דבק

קרטון גלי B Flute

קאפה

עובי  5מ"מ במידות
 1220X2440מ"מ
עובי  10מ"מ במידות 700X1000 / 1020X1520 / 1020X2100 /
 1220X2440 / 1500X3000מ"מ
700X1000 / 1020X1520 / 1020X2100 /
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קרטון גלי EB

קרטון גלי  E Fluteהינו לוח מצופה משני צידיו בנייר לבן עם
ציפוי ייעודי להדפסה ישירה במדפסות  .UVעיקר השימוש
במוצר זה הוא לתחום האריזות ,סטנדים ,עמדות תצוגה ועוד.
גובה גל  1.3מ"מ במידות 1000X1400 / 1220X2440 / 1600X2400
מ"מ.

קרטון גלי  ,B Fluteלוח מצופה משני צידיו בנייר לבן עם
ציפוי ייעודי להדפסה ישירה במדפסות  .UVמשמש לתחום
האריזות ,סטנדים ,עמדות תצוגה ועוד .גובה גל  3מ"מ
במידות  1600X3000מ"מ.

לוחות
שטוחים

קרטון דחוס

קולשיין ,גרמניה
מוצר הקרטון הדחוס ,מיוצר מעיסת עץ דחוסה ומצופה
משני צידיו בלמינציה המאפשרת הדפסה דיגיטלית ישירה
על גבי החומר.
הלוחות המיוצרים בגרמניה ,מאופיינים בפני שטח חלקים
ואחידים השומרים על איכותם ועל חיי מדף ארוכים.
המוצר אקולוגי וניתן למיחזור מה שמעניק לו יתרון על פני
הלוחות הפלסטיים אשר את רובם לא ניתן למחזר.
ניתן לחתוך בשולחן חיתוך אוטומטי לחיתוך צורני .עיקר
היישומים הם לתחום הפרסום והשילוט ,מוביילים ,תחתיות
לבירה ועוד.
נתונים טכניים:
מידות :עוביים  1-3מ"מ במידה  1220X2440מ"מ
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לוחות
שטוחים

גטרבונד

אלומיניום מרוכב
לוחות אלומיניום מרוכבים המיוצרים בשכבות של אלומיניום-
פוליאטילן דחוס-אלומיניום .המבנה הקונסטרוקטיבי של הלוח
מאפשר יישומים הדורשים עמידות לאורך זמן עבור שימוש פנים
או חוץ .מגוון צבעים ומידות רחב .על לוח גטרבונד ניתן להדפיס
ישירות  ,לחתוך חיתוך צורני ,חיתוך  ,Vלכופף ועוד.
מידות :עובי  3ו 4-מ"מ 1500X3000 / 1000X2000 / 1220X2440
 1250X3000 / 1500X4200מ"מ
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סרטים דביקים
דו-צדדיים
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סרטים דביקים
דו-צדדיים

ORABOND 1397TM
דבק לבן ,דו צדדי ,עם ליינר בצבע לבן ,מתאים למגוון משטחים:
פוליפרופילן ,PET ,פוליקרבונטHIPS ,
נתונים טכניים :מגיע ברוחב  12/19/25מ"מ באורך  50מטר .נמכר
לפי יחידה.

ORABOND 1392TM
דבק לבן ,דו צדדי ,עם ליינר בצבע חום ,מתאים למגוון משטחים:
מתכת ,לכה ,פלסטיק ואף רכיבי אלקטרוניקה.
נתונים טכניים :מגיע ברוחב  12/19/25מ"מ באורך  50מטר .נמכר
לפי יחידה.

ORABOND 1397PP
ליינר אדום ,דבק שקוף דו צדדי ,להדבקת שמשונית.נתונים טכניים:
מגיע ברוחב  12/19/25מ"מ באורך  50מטר.
מכר לפי יחידה.
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סרטים דביקים
דו-צדדיים

ORAMOUNT 1810
דבק ספוגי ,צבע לבן עם ליינר כחול מיועד להדבקת מראות
זכוכית ומשקלים כבדים .חוזק הדבקה המאפשר הדבקת משטחים
נוספים לטווח ארוך.
נתונים טכניים:
מגיע ברוחב  12/19/25מ"מ באורך  50מטר .נמכר לפי יחידה.

ORAMOUNT 1811
דבק ספוגי ,צבע לבן עם ליינר כחול מיועד להדבקת חלקי
פלסטיק בשיחול כמו פאנלים ,מראות מאקריל (פרספקס) ,שלטי
פנים ,ווים ודיספנסרים.
נתונים טכניים:
מגיע ברוחב  12/19/25מ"מ באורך  50מטר .נמכר לפי יחידה.
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נורות
לד
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נורות
לד
מנורות המתאימות ליישומים :שילוט ,אותיות מוארות ,ארכיטקטורה ,תאורת פנים/חוץ ועוד.

LMPJ-UN-0.30WEP

צבע :לבן
מתח הפעלה12V :
פיזור הספק0.3W :
זווית צפייה155° :
מידות 7.5 :מ"מ (רוחב) 28 ,מ"מ (אורך) 4.3 ,מ"מ (גובה)
טמפרטורת הפעלה-20°C~+60°C :
טמפרטורת אחסנה-40°C~+80°C :
כמות מקסימום בסדרה 50 :מודולים
רמת 65 :ip
חומר הגוףPVC :

LMPJ-ST-0.50WEP
()Star-tec Korea

צבע :לבן

מתח הפעלה12V :
פיזור הספק0.48W :

זווית צפייה120° :
מידות 9 :מ"מ (רוחב) 35 ,מ"מ (אורך) 7 ,מ"מ (גובה)
טמפרטורת הפעלה-20°C~+60°C :
טמפרטורת אחסנה-30°C~+70°C :
כמות מקסימום בסדרה 50 :מודולים
רמת 68 : ip
חומר הגוףABS :
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LMPJ-ST-0.72WWS / LMPJ-ST-0.72WWW
()Star-tec Korea

צבע :לבן/אדום/ירוק/כחול/צהוב
מתח הפעלה12V :
פיזור הספק0.72W :
זווית צפייה120° :
מידות 12.5 :מ"מ (רוחב) 62 ,מ"מ (אורך) 7 ,מ"מ (גובה)
טמפרטורת הפעלה-20°C~+60°C :
טמפרטורת אחסנה-30°C~+70°C :
כמות מקסימום בסדרה 50 :מודולים
רמת 68 : ip
חומר הגוףABS :

LMPJ-UN-MFR097

צבע :לבן
מתח הפעלה12V :
פיזור הספק1W :
זווית צפייה155° :
מידות 15 :מ"מ (רוחב) 69 ,מ"מ (אורך) 8 ,מ"מ (גובה)
טמפרטורת הפעלה-20°C~+60°C :
טמפרטורת אחסנה-40°C~+80°C :
כמות מקסימום בסדרה 50 :מודולים
רמת 65 :ip
חומר הגוףPVC :

LMPJ-UN-1.5WTE

צבע :לבן
מתח הפעלה12V :
פיזור הספק1.5W :
זווית צפייה120° :
מידות 17 :מ"מ (רוחב) 85 ,מ"מ (אורך) 4.6 ,מ"מ (גובה)
טמפרטורת הפעלה-20°C~+60°C :
טמפרטורת אחסנה-40°C~+80°C :
כמות מקסימום בסדרה 20 :מודולים
רמת 65 :ip
חומר הגוףABS :

נורות
לד

LMPJ-UN-MFR098
צבע :לבן

מתח הפעלה12V :
פיזור הספק1.44W :

זווית צפייה155° :
מידות 38 :מ"מ (רוחב) 42 ,מ"מ (אורך) 8.1 ,מ"מ (גובה)
טמפרטורת הפעלה-20°C~+60°C :
טמפרטורת אחסנה-40°C~+80°C :
כמות מקסימום בסדרה 50 :מודולים
רמת 65 :ip
חומר הגוףPVC :

LMPJ-UN-2W LENS

מודול המתאים לארגזי תאורה ,כאשר גובה הדופן הוא  15-25ס"מ
צבע :לבן
מתח הפעלה12V :
פיזור הספק2W :
זווית צפייה160° :
מידות 35 :מ"מ (רוחב) 52 ,מ"מ (אורך) 7.8 ,מ"מ (גובה)
טמפרטורת הפעלה-20°C +60°C :
טמפרטורת אחסנה-40°C +80°C :
כמות מקסימום בסדרה 20 :מודולים
רמת 65 : ip
חומר הגוףPVC :

LMPJ-ST-1.2WWS / LMPJ-ST-1. 2WWW
()Star-tec Korea
צבע :לבן/אדום/ירוק/כחול/צהוב

מתח הפעלה12V :
פיזור הספק0.96W :
זווית צפייה120° :
מידות 38 :מ"מ (רוחב) 38 ,מ"מ (אורך) 7 ,מ"מ (גובה)
טמפרטורת הפעלה-20°C~+60°C :
טמפרטורת אחסנה-30°C~+70°C :
כמות מקסימום בסדרה 20 :מודולים
רמת 68 : ip
חומר הגוףABS :

LMPJ-UN-MFR102

מודול המתאים לארגזי תאורה ,כאשר גובה הדופן הוא עד  15ס"מ
צבע :לבן
מתח הפעלה:
פיזור הספק1.2W :
זווית צפייה160° :
מידות 26.1 :מ"מ (רוחב) 38.6 ,מ"מ (אורך) 7 ,מ"מ (גובה)
טמפרטורת הפעלה-20°C +60°C :
טמפרטורת אחסנה-40°C +80°C :
כמות מקסימום בסדרה 20 :מודולים
רמת 65 : ip
חומר הגוףPVC :

LMPJ-UN-MFR095

צבע :לבן
מתח הפעלה12V :
פיזור הספק0.36W :
זווית צפייה155° :
מידות 18 :מ"מ (רוחב) 28 ,מ"מ (אורך) 8 ,מ"מ (גובה)
טמפרטורת הפעלה-20°C~+60°C :
טמפרטורת אחסנה-40°C~+80°C :
כמות מקסימום בסדרה 50 :מודולים
רמת 65 :ip
חומר הגוףPVC :
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מדפסות
לפורמט רחב
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מדפסות
לפורמט רחב

Anapurna H3200I LED
רוחב חומר הדפסה – 320cm
רוחב הדפסה נטו – 316cm

מהירות הדפסה – עד  129מטר בשעה
 8ראשי הדפסה Konica Minolta
עובי חומר להדפסה – 45mm

Anapurna H1650i LED

מדפסת היברידית להדפסת חומרים קשיחים וחומרים בגלילים
רוחב הדפסה – 160cm
מהירות הדפסה – עד  63מטר בשעה
עובי חומר להדפסה –  45מ"מ
הדפסה על חומרים בגלילים עד משקל של  100ק"ג
אפשרות הדפסה בשכבות ()3D
 6ראשי הדפסה  ,Konica Minoltaביניהם  2ראשי הדפסה עם צבע לבן
לכיסוי שטח מקסימלי
עלויות דיו וצריכת דיו נמוכה
תוכנת  / RIPתהליך עבודה ,מקצועית וייחודית מתוצרת ASANTI ,AGFA
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מדפסות
לפורמט רחב
Arizona UV
למשפחת מוצרי  Arizonaקיימים  4דגמים שונים,
ההבדל בין הדגמים מתבטא במספר ראשי ההדפסה המהווים
פונקציה של מהירות ההדפסה .מותאמים כולם להדפסה על חומרים
קשיחים וגמישים:
 – Arizona GTשטח הדפסה 2500mmX1250mm
 – Arizona XTשטח ההדפסה 3050mmX2500mm
מדפיסה במהירות עד  60מטר בשעה באיכות מאוד גבוהה.
ניתן להדפיס חומרים עד עובי של  50מ"מ.
קיימים דגמים מסוימים בהם ישנה תוספת של ראש לכה

1638UH

להדפסה על חומרים קשיחים וגלילים
מדפסת בעלת שני ראשי הדפסה ושני נורות  LED UVלהכפלת
מהירות ההדפסה עד  22.7מטר בשעה .מדפסת בשיטת UV-LED
המדפיסה על חומרים קשיחים וגמישים (בצירוף  2שולחנות גלילים
משני צדי המדפסת) מדפיסה ברוחב  1.65מטר על גבי מגוון של
מדיות גמישות וקשיחות :קאפה ,ABS ,פוליאטילן ,פוליקרבונט,
אקריל (פרספקס) ,PVC ,אלומיניום ,גטר בונד ,פוליפרופילן,
פוליסטירן וזכוכית.
 1,625מ"מ רוחב הדפסה למדיות קשיחות וגמישות
הדפסת לוחות עד עובי  15מ"מ ועד משקל של  15ק"ג – המובילה
בקטגוריה!
דיו :צבעי  + C, M, Y, K LED UVלבן  +לכה סלקטיבית לטובת גימורים
איכותיים ולהדגשת הצבע.
ההדפסה מיד מוכנה ליישום (אין צורך בהמתנה לייבוש)
צריכת אנרגיה נמוכה וטמפ' עבודה נמוכה ,מאפשרת הדפסה על
מגוון חומרים (גם רגישים ל-חום)
יישומים נבחרים :ביתני תערוכות ,נקודות מכירה ,עיצוב פנים,
אריזות ,באנרים ,פוסטרים ועוד.
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מדפסות
לפורמט רחב

Valuejet 1624 / 1324
מדפסת רחבה
מהירות הדפסה עד  29מטר בשעה ונחשבת למדפסת המהירה
ביותר בשוק באיכויות הדפסה ללא תחרות.
מדפיסה בשיטת הדפסה מיוחדת שזכתה בפרס עולמי ,שיטת
הדפסה בגלים בשילוב של בניית מעברים חלקים ללא פסים גם
במהירויות הגבוהות.
המדפסת נמכרת בשני רוחבי הדפסה :דגם ( 1324רוחב הדפסה
 1.37מ')  ,דגם ( 1624רוחב הדפסה  1.60מ').
הדפסה בדיו אקו סולבנט ידידותי לסביבה ,עמיד בתנאי חוץ עד
שלוש שנים (מותנה בסוג המדיה ותנאי הסביבה).
הדפסה עד רוחב  1615מ"מ 1337 /מ"מ 2600/מ"מ וברזולוציה
מקסימאלית של .DPI 1,440
המדפסות מתאימות ליצרני שלטים ולשכות שרות ששמות
דגש על הדפסה באיכות גבוהה ,מתאים להדפסה על גבי ויניל,
שמשוניות וחומרים נוספים ללא ציפוי ייעודי .
אמינות גבוהה ביותר
תחזוקה נמוכה
הדפסה עמידה ליישומי פנים וחוץ
מגוון מדיות להדפסה
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מדפסות
לפורמט רחב
Valuejet 1638x
מדפסת ייחודית דו-ראשית ,המדפיסה במהירות הדפסה עד  94מטר
מרובע בשעה!!!
מדפיסה בשיטת הדפסה מיוחדת שזכתה בפרס עולמי ,שיטת הדפסה
בגלים בשילוב של בניית מעברים חלקים ללא פסים גם במהירויות
הגבוהות.
רוחב הדפסה 1.60 :מטר.
הדפסה בדיו אקו סולבנט ידידותי לסביבה ,עמיד בתנאי חוץ עד שלוש
שנים (מותנה בסוג המדיה ותנאי הסביבה).
המדפסות מתאימות ליצרני שלטים עבור היקפי עבודה גבוהים ולשכות
שרות ששמות דגש על מתן שרות מהיר ובאיכות גבוהה .מתאים
להדפסה על גבי מדבקות ,בד קנבס ,שמשוניות וחומרים נוספים ללא
ציפוי ייעודי .
מצב עבודה  - Productionעד  36מ"ר בשעה
אמינות גבוהה ביותר
תחזוקה נמוכה
הדפסה עמידה ליישומי פנים וחוץ
מגוון מידות להדפסה

מדפסת אקו-סולבנט  3.2מטר

מדפסת דיגיטלית עם דיו סולבנט
בעלת שני ראשי הדפסה  ( Epson DX-5ניקוי ראשים אוטומטי ) מהירות
הדפסה:
 2פס  66מ"ר/שעה
 3פס  45מ"ר/שעה
 4פס  36מ"ר שעה
דיו Water based :או Eco solvent
רוחב מדיה מקסימלי להדפסה 3.2 :מטר
סוגי מדיה :נייר סינטטי ,ויניל ,פילם ,נייר מצופה ,באנר/שמשונית,
קאנבס ועוד
מידות :אורך  4.42מטר ,רוחב  0.95מטר ,גובה  1.46מטר.
משקל 840 :ק"ג
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מדפסות
לפורמט רחב

פורמט צר

)VJ-426UF (A3+

 6צבעים ומייבשת בטכנולוגיית
מדפיסה על גבי משטח בגודל ) A3+ (483X329מ"מ ,המדפסת
מדפיסה אלמנטים עד  70מ"מ גובה ,כאשר תחום החומרים רחב
מאוד ,ABS :פוליאטילן ,פוליקרבונט ,אקריל (פרספקס),PVC ,
אלומיניום ,גטר בונד ,פוליפרופילן ,פוליסטירן וזכוכית.
יתרונות המדפסת הם ביעילותה להדפיס כמויות קטנות ואף
בודדות ובעיצובים בודדים כך שאין משמעות לכמויות המינימום.
מיועדת בין היתר ל :מודלים ,מתנות ממותגות ואישיות ,מזכרות,
פרסים ,שילוט ועוד.
.LED UV

)VJ-626UF (A2
 6צבעים בטכנולוגיה
מדפיסה על גבי משטח בגודל 584mmx473mm
מדפיסה אלמנטים עד לגובה 150mm
גובה שולחן מתכוונן אוטומטי ,כאשר תחום החומרים רחב
מאוד ,ABS :פוליאטילן ,פוליקרבונט ,אקריל (פרספקס),PVC ,
אלומיניום ,גטר בונד ,פוליפרופילן ,פוליסטירן וזכוכית.
יתרונות המדפסת הם ביעילותה להדפיס כמויות קטנות ואף
בודדות ובעיצובים בודדים כך שאין משמעות לכמויות המינימום.
מיועדת בין היתר ל :מודלים ,מתנות ממותגות ואישיות ,מזכרות,
פרסים ,שילוט ועוד.
LED UV C,M,Y,K
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 +צבע לבן  +לקה סלקטיבית

שולחנות
ומכשירי חיתוך
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שולחנות
לדפוס
ויניל

חיתוך
ומכשיריInkjet
Solvent

Kongsberg x/c
שולחנות החיתוך הצורני לחומרים קשיחים מתוצרת חברת ESKO
מציגים סטנדרט חדש לחלוטין לשולחנות חיתוך דיגיטליים .חותך
בצורה מדויקת ומהירה .המבנה המסיבי מאפשר למכונה ייצור
במשרה מלאה.24/7 ,
שולחן החיתוך מסוגל לחתוך :קרטון גלי  ,קאפה וחומרים קשיחים
אחרים המשמשים באריזת מוצרים POP ,ומתקני תצוגה במהירות
של  100מטר בדקה ובתאוצה ללא תחרות בשוק זה בעולם .

ההבדל בין הדגמים הנ"ל מתבטא במהירות החיתוך:
מהירות חיתוך של  30מטר בדקה -דגם X STARTER
מהירות חיתוך של  50מטר בדקה  -דגם X
מהירות חיתוך של  100מטר בדקה  -דגם C
השולחן מסוגל לבצע כרסום בחומרים כמו פרספקס (אקריל),
 PVC ,Dibond ,MDFועץ במהירות ועם יחידת כרסום בעוצמה
של  , 3kwמדובר בהיצע היכולות ובמהירות המובילות בקטגוריית
שולחנות החיתוך.
כוח הייצור של שולחן ה ESKO -והחלפת הכלים המאוד
מהירה מבטיחים ביצוע מהיר ואיכותי של העבודות גם המורכבות
ביותר וכך למעשה הגימור מפסיק להיות צוואר הבקבוק בתהליך
העבודה.
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השולחן נמכר בגדלים :
1270X1680cm
2190X1680cm
3200X1680cm
2210X1270cm
2210X3200cm
2210X4800cm
2210X6550cm

שולחנות
ומכשירי חיתוך
F1612

מתאים לתחום השילוט והאריזות .מיוצר בבלגיה
השולחן מסוגל ,לחתוך לכרסם ולבצע פעולת קיפול מסוג ביג,
המשמת את תחום האריזות.
השולחן נמכר בגודל  ,1600X1200 mmעם אפשרות של הארכת
השולחן.
יכולות חיתוך מהירות מאוד :חיתוך ןיניל במהירות מטר  1בשנייה!

סדרת
סדרת

D120R/140R/160R
S120/140/160

מכונות החיתוך המתקדמות של חברת  Summaמבלגיה ,המובילה
כבר כ 15-שנה את פיתוח טכנולוגיית חיתוך המדבקות .בזכות
טכנולוגיה חדישה לקריאת גבולות החיתוך ,סדרת המכונות
חותכת :חומרים שקופים ,תלת-מימדיים ,מראה ולמינציות
הנמצאות בשימוש השוטף.

D120R

D160R

D140R

D120R

S160

S140

S120

רוחב חיתוך

 160ס״מ

 140ס״מ

 120ס״מ

 158ס״מ

 135ס״מ

 120ס״מ

רוחב מדבקה
(ויניל) מקסימלי

 164ס״מ

 142ס״מ

עד  127ס״מ

 168ס״מ

 145ס״מ

עד  130ס״מ

מהירות חיתוך

 800מ״מ/שנייה בחיתוך צירי,
 1,000מ״מ/שנייה בחיתוך רידאלי (מוקדי)

 1,000מ״מ/שנייה בחיתוך צירי,
 1,414מ״מ/שנייה בחיתוך רידאלי (מוקדי)

סדרה  : Sלסדרה זו יש מנוע לסכין ( )Tangentialשמתרומם ברגע ההגעה לפינה  ,מסתובב ויורד שוב לחיתוך,
מהלך זה מאפשר חיתוך פינות מאוד מדויק.

S160
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שולחנות
לדפוס
ויניל

חיתוך
ומכשיריInkjet
Solvent

EVOLUTION E2

מכשיר חיתוך שולחני לפורמט רחב
מכשיר  EVOLUTION E2קל ,נוח ומדוייק לחיתוך :ויניל ,שימשונית,
בדים  ,קאפות ו PVCמוקצף (עד  6מ"מ עובי).
יש להניח את המכשיר על שולחן
אורכי המכשיר הנמכרים1.6m, 2.1m, 2.6m, 3.1m, 3.6m :
קרטון :עד  13מ"מ :PVC ,עד  3.5מ"מ
לוחות מוקצפים :עד  13מ"מ ,פוליסטירן :עד  13מ"מ ,בד ,נייר

Excalibur 1000X / 5000X

מכשיר חיתוך בעמידה
מכשיר אנכי לחיתוך קאפות דגם  Excalibur 1000xרוחב חיתוך של
 2000 ,1600 ,1220מ"מ .ניתן לתלות את המכשיר על הקיר לחיסכון
במקום וניתן לרכוש סטנד במידת הצורך.
קרטון :עד  13מ"מ :PVC ,עד  3.5מ"מ ,לוחות מוקצפים :עד  13מ"מ
פוליסטירן :עד  13מ"מ ,זכוכית :עד  6מ"מ
פרספקס (אקריל) :עד  6מ"מ :MDF ,עד  3מ"מ (רק בדגם )X5000
פוליקרבונט :עד  3מ"מ (רק בדגם )X5000

SteelTrak

מכשיר חיתוך בעמידה
מכשיר חיתוך הטוב ביותר לתחום השילוט  ,מסוגל לחתוך:
 Dibondעד  4מ"מ ,פי.וי.סי מוקצף עד  13מ"מ ,קאפות  ,קרטון
ופלסטיק (עד  13מ"מ) ,זכוכית ופרספקס (באמצעות כלי חריצה)
קרטון :עד  13מ"מ ,לוחות מוקצפים :עד  13מ"מ
פוליסטירן :עד  13מ"מ ,זכוכית :עד  6מ"מ
פרספקס (אקריל) :עד  6מ"מ :MDF ,עד  3מ"מ
פוליקרבונט :עד  3מ"מ ,דיבונד  +חיתוך  :Vעד  4מ"מ
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שולחנות
ומכשירי חיתוך

שולחן

CNC

בחירה אידיאלית עבור עיבוד :עץ ,עץ לבוד ,MDF ,פלסטיק,
אלומיניום ,קרטון כוורת ,אלומיניום וחומרים בעלי פני שטח
קשיחים .התממשקות עם כל תוכנות ה . CAD\CAM
המוצר הסטנדרטי עם התכונות הבסיסיות צורך  8קילו-וואט בלבד.
בעל מנוע של חברת  Panasonicבהספק  750וואט.
משאבת ואקום 7.5 :קילו-וואט ,זמינה באפשרויות220v 380V :
 ,50-60Hzאו .PH 380V, 50-60Hz 3

שולחן ואקום :וורסטילי ,ניתן לסגור אזורי עבודה שאינם בשימוש
לטובת עיבוד חלקים הקטנים מהשטח הכללי ,חסכון משמעותי
בהוצאות אנרגיה ועלויות התפעול.

שולחן

CNC

תעשייתי

בעל מערכת תיבת הילוכים פלנטרית כפולה לאורכו של
השולחן .זמן מחזור שינוי כלי מהיר ומהירות מיצוב  ,ידידותי
למשתמש .שילוב של בסיס נוקשה מאוד ויציקות פלדה מקנה
לשולחן יכולת עיבוד של מגוון חומרים רחב :עץ ,עץ לבוד,MDF ,
פלסטיק ,אלומיניום ,קרטון כוורת ,אלומיניום וחומרים מתכתיים
שונים .התממשקות עם כל תוכנות ה. CAD\CAM
בעל מנוע של חברת  Panasonicבהספק  1קילו-וואט.
משאבת ואקום 7.5 :קילו-וואט ,זמינה באפשרויות220v 380V :
 ,50-60Hzאו .PH 380V, 50-60Hz 3

שולחן ואקום :וורסטילי ,ניתן לסגור אזורי עבודה שאינם בשימוש
לטובת עיבוד חלקים הקטנים מהשטח הכללי ,חסכון משמעותי
בהוצאות אנרגיה ועלויות התפעול.
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לדפוס
ויניל
חיתוך

בלייזר
Inkjet Solvent
מכונת חריטה בלייזר

מכונת החריטה בלייזר  ,X80מתאימה לשימוש בתחומים :דקורציה
ועבודות יד ,צעצועים ,אלקטרוניקה ,מודלים ,עבודות בנייר .כמו כן
ניתן לעבד ולחרוט על גבי חומרים שאינם מתכתיים :במבוק ,עץ,
קליפות קוקוס ,נייר ,זכוכית ,אקריל (פרספקס) ,שיש ,אבני ירקן
וקריסטל ועוד .ניתן לעבד ולחרוט על גבי מוצרים בגלילים כמו:
כוסות ,גביעים וכדומה.
מאפיינים :מצוידת בתוכנת החריטה המקורית המאפשרת חריטה של
דמות בעובי  2מ"מ וחריטת אותיות בעובי  1מ"מ.
המכונה מאובזרת ביחידת חריטה וחיתוך הפועלת בשקט ובמינימום
תנודות ושומרת על חיתוך חלק ומדויק.
המכונה מגיעה עם טיובות זכוכית או  .RFמהירות סריקה של טיובת
זכוכית 80 ,ס"מ/שניה .מהירות סריקה של טיובת  RF, 150ס"מ שניה.
מצוידת בשולחן מתרומם אוטומטי ,המכונה יכולה לנוע בחופשיות
בכיוון  Zולחרוט חומרים בעובי  250מ"מ.
 2תוכנות עבודה מקבלים עם המכונה Ace :ו .Print Driver-תוכנת
 Aceמאפשרת שימוש ב BMP, PLTושימוש בקבצים נוספים ,לערוך
אותם ולייצא אותם .תוכנת  Print Driverיכולה לייצא ישירות סוגי
קבצים רבים ב -Window systemsכמוPhotoshop, CorelDraw, :
 Word, AutoCADועוד.
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מכונות חריטת לוחות בלייזר

מכונות החיתוך וחריטת הלוחות מיועדות לשימוש בתחומים :עיצוב מוצרי
קידום מכירות ,עבודות יד ,מודלים ,מדפים ,עיצוב הבית ,צעצועים ועוד.
מאפיינים :מצוידת בלייזר  ,B80המכונה מסוגלת לחתוך אקריל (פרספקס)
בעובי  30מ"מ.
המכונה מאובזרת ביחידת קירור מים המאפשרת עבודה יציבה של הלייזר
ומשך חיי מכונה ארוכים יותר.
למכונה זיכרון פנימי אינטגרלי המאפשר שליחה ועבודה במקביל על 2
קבצים שונים ,בנוסף ניתן לעבוד איתה ב Off-lineמה שמאפשר עבודה
בייצור כמות גבוהה יותר.
 2תוכנות עבודה מקבלים עם המכונה Ace :ו .Print Driver-תוכנת Ace
מאפשרת שימוש ב BMP, PLTושימוש בקבצים נוספים ,לערוך אותם ולייצא
אותם .תוכנת  Print Driverיכולה לייצא ישירות סוגי קבצים רבים בWindow
 -systemsכמו Photoshop, CorelDraw, Word, AutoCAD :ועוד.

מכונות
למינציה
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מכונות
למינציה

BU 1300II PLUSS
מכונת למינציה קרה  1300לפורמט רחב
1270mm
רוחב למינציה מקסימלי
3m/min
מהירות למינציה מקסימלית
90mm
רדיוס הגליל
25mm
גובה הרמת הגליל
Yes
רגלית
Yes
מעמד

BU 1600II PLUSS

מכונת למינציה קרה לפורמט רחב1600
1580mm
רוחב למינציה מקסימלי
5m/min
מהירות למינציה מקסימלית
128mm
רדיוס הגליל
25mm
גובה הרמת הגליל
Yes
רגלית
Yes
מעמד
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מכונות
למינציה

BU 1600II WARM
מכונת למינציה קרה  + 1600חימום  +איסוף לפורמט רחב
1600mm
רוחב למינציה מקסימלי
6m/min
מהירות למינציה מקסימלית
0-400C
טמפ׳ חימום
120mm
רדיוס הגליל
35mm
גובה הרמת הגליל
Yes
רגלית
Yes
מעמד
Yes
הלוך וחזור

ניתן להוסיף אופציה
לכיבוי הגליל
התחתון לביצוע
למינציה חד צדדי

LAM 1120

מכונת למינציה חמה/קרה  1120לפורמט רחב
1100mm
רוחב למינציה מקסימלי
4m/min
מהירות למינציה מקסימלית
13mm
רדיוס הגליל
Yes
למינציה קרה
Yes
רגלית
Yes
מעמד
1440 x 460 x
מידות
1400mm 110kg
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מכונות
למינציה

LAM 1650

מכונת למינציה חמה/קרה 1650
1630mm
רוחב למינציה מקסימלי
3m/min
מהירות למינציה מקסימלית
13mm
גובה הרמת הגליל
Yes
למינציה קרה
Yes
רגלית
Yes
מעמד
1940 x 540 x 1400mm 160kg
מידות

שליטה נפרדת
על טמפרטורות
הגלילים

BU 3300WL / BU 1600WL

WATER
BASE

מכונת למינציה נוזלית 3300/1600
1580mm
רוחב למינציה מקסימלי
1.5m/min
מהירות למינציה מקסימלית
0.007-0.01mm
עובי הציפוי
100-1300C
טמפ׳ הלמינציה
6500W
וואט
2000 x 1000 x 1200mm 390kg
מידות
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3200mm
1.5m/min
0.007-0.01mm
100-1300C
2 x 6500W
3800 x 1250 x 1250mm 810kg
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ט.ל.ח
המוצרים המוצגים בקטלוג ניתנים לשימוש כמות שהם .לא תהיה טענה ,תביעה או דרישה כלפי חברת
גטר גרפיקס-דגש בגין אופי המוצרים שמציע הקטלוג ,אם הם מוגבלים ,מותאמים לצרכיך,
או התגובות שיעורר השימוש בהם.
המשתמש מסכים כי הוא בלבד יישא בכל אחריות וסיכון לכל נזק ו/או הפסד ישיר ו/או עקיף שייגרמו
לו בגין השימוש במוצרים ,לרבות צד שלישי ,או שייגרמו כתוצאה מהסתמכות על השימוש במוצרים.
חברת גטר גרפיקס-דגש שומרת על זכותה לשנות מעת לעת את מבנה הקטלוג ,תוכנו ,היקפו וזמינות
המוצרים ,לרבות הסרה ו/או הוספה של מוצרים ,אשר נכללו בקטלוג ,וכל היבט אחר הכרוך בו ,כל
זאת ללא הודעה מראש .שינויים אלה יתחשבו ,בין השאר ,באופיו הדינאמי של הקטלוג ובשינויים
טכנולוגיים אחרים .שינויים כאלה עלולים לעורר אי-נוחות או תקלות .למשתמש לא תהיה כל טענה
ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי חברת גטר גרפיקס-דגש עקב ביצוע השינויים הנ"ל.
התכנים ,הפרסומים ,המידע והמוצרים המופיעים בקטלוג מבוססים על מקורות חיצוניים ,ולכן איננו
אחראים להם בשום אופן ,ובכלל זה למידת דיוקם או אמיתותם.
בשעה שאנו עושים את כל המאמצים לשמור את המידע מעודכן ונכון ,אין באפשרותנו לייצג ולספק
אחריות בשום צורה ,כתובה ,מצולמת או בעל פה ,בצורה משתמעת או מרומזת לגבי התוכן ,הדיוק,
האמינות ,ההתאמה או הזמינות בהקשר למוצרים אשר כלולים בקטלוג לכל מטרה .לכן ,כל שימוש
באינפורמציה כזו היא על אחריותך הבלעדית.
בשום צורה ,אנו לא נהיה אחראים לכל הפסד או נזק הכלולים ללא הגבלה ,ישירה ו/או אשר נובעת
מאובדן או נזק ,או כל אובדן או נזק כלשהו אשר יהיה כתוצאה מאובדן מידע ,או רווחים אשר ינבעו
כתוצאה משימוש בקטלוג זה.
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