


– Casetele luminoase pot avea 

orice forma dorita de client, sunt 

cu simpla fata, dubla fata, 

rotative, sau de foarte mari 

dimensiuni – rooftop-urile. 

Accesoriile folosite pot fi: celula 

fotoelectrica (pentru aprinderea 

casetei odata cu lasarea 

intunericului), dispozitiv de 

aprindere in tronsoane (utilizat 

la casetele de mari dimensiuni 

pentru evitarea suprasolicitarii 

retelei de inalta tensiune).

– Au un mare impact vizual si sunt 
realizate din structura metalica cu 
fata din plexiglas/ stiplex / 
alucobond sau din poliplan, sunt 
luminate cu neoane de diferite 
culor i  s i  inscr ipt ionate cu 
autocolant sau litere volumetrice 

Casete 
Luminoase



Reprezinta elementul de semnalistica indoor /outdoor cel mai des intalnit 
datorita raportului foarte bun efect - pret. Putem realiza panouri cu o singura 
fata, dubla fata sau ansamblu de panouri; materialele folosite sunt variate: 
poliplan, forex, bond, PVC. 
Personalizarea se poate face cu autocolant printat sau simplu, ori prin 

aplicarea literelor volumetrice din polistiren. Pentru vizibilitate pe timpul 
noptii se pot atasa sisteme de iluminat exterior.

Panouri publicitare



Rea l i za te  p r in  decupare  
computerizata, luminoase, 
individuale - cu  fetele din 
plexiglas si spatele din forex,  
sau neluminoase, din polistiren  
v o p s i t ,  l a c u i t .  L i t e r e l e  
volumetrice cu iluminare in 
halo sunt distantate de perete 
iar lumina iese numai prin 
spatele literei. Pot fi aplicate 
direct pe suportul dorit sau, din 
constructie, pe suport luminos 
(caseta luminoasa), metalic sau 
PVC.

Litere
volumetrice



Executie de litere din neon modelat sau 
flexibil montat pe suport.

Neon modelat
flexibil



Plasa din PVC, care poate fi 
imprimata, armata cu fibra 
d i n  p o l i e s t e r  p e n t r u  
rezistenta, si are pe suprafata 
sa mici perforatii pentru a da 
u n  a s p e c t  d e  s e m i -
t r a n s p a r e n t a .  P o t  f i  
amplasate pe suprafete foarte 
mari, pe cladiri, pe santiere, 
pentru decorarea vitrinelor, 

Bannerele reprezinta insusi 
mater ia lu l  p r in ta t  sau  
inscriptionat cu autocolant, ce 
se instaleaza stradal, pe stalpi 
sau pe  cladiri. Pot fi dublu-
fata sau  uni-fata, si se fixeaza 
cu ajutorul cordelinei sau a 
unor bare metalice.

Bannere

Mesh-uri



Copertine
Construite cu scopul de 
p ro tec t i e  l a  in temper i i ,  
copertinele sunt realizate din 
cadru metalic acoperit cu 
poliplan sau policarbonat.
Materialul folosit poate fi uni 
sau in combinatii de culori, 
simple sau personalizate cu 
autocolant decupat sau printat.



Autocolantul folosit poate fi 
printat sau decupat, lucios sau 
mat, pentru sablare, si de tip 
foto-tapet. Se aplica pe diverse 
suprafete, se foloseste la 
inscriptionarea bannerelor, 
casete lor  luminoase,  a  
copertinelor, in decorarea 
vitrinelor, pentru a da aspect 
sablat gemurilor, etc. Se 
poate realiza colantare auto 
totala, sau doar inscriptionare 
cu autocolant printat sau 
decupat.

Inscriptionare
cu autocolant



Folia tip carbon se aplica pe 
autovehicule pentru a le da un 
aspect special, cea window 
graphic- “one way vision” 
permite o vizibilitate ridicata 
dinspre interior catre exterior 
iar grafica este foarte vizibila de 
la exterior catre interior (se 
poate  ap l i ca  numai  pe  
exteriorul geamurilor).

Aplicare folie 
tip carbon. 

window graphic. 
stickere 

auto/decor.



Sisteme afisaj tip 
“people stopper”.

roll-up.
Folii magnetice.

Procedeul de personalizare 
realizat prin aplicarea la 
cald, cu ajutorul unei prese 
termice, a unei folii speciale 
de termotransfer decupata 
in prealabil cu un cutter-
plotter. Termotransferul se 
adreseaza cu precadere 
textilelor.

Termotransfer



Tipar digital

Invitatii pentru 
diverse 

evenimente 
(nunta, botez)

Carti de vizita, foi  antet 
Flyere/fluturasi

Mape de prezentare
Pliante

Afise/Postere

Avantajul tiparului digital este 
faptul ca nu exista limita de 
culori, se pot executa tiraje 

mici, iar calitatea materialelor 
tiparite este superioara.
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