


FOLIE ELEKTROSTATYCZNE 

NAKLEJKI ELEKTROSTATYCZNE 
Naklejki na folii elektrostatycznej doskonale przylegają do wszystkich suchych powierzchni. Można je przyklejać 
frontem lub tyłem, zadrukować na podkładce oraz wyciąć dowolny kształt. Dają się przesuwać, przyklejać i przekładać 
wielokrotnie. Folie elektrostatyczne  wykorzystywane są między innymi do produkcji plakatów, ulotek itp. Wypierają 
powoli klasyczne plakaty papierowe  ze względu na brak potrzeby stosowania kleju taśm klejących i innych 
niszczących podłoże komponentów. Folie elektrostatyczne mogą być zastosowane na prawie wszystkich podłożach. 
Nadają się do druku offsetowego i offsetowego UV. Folie elektrostatyczne nie nadają się do wykorzystywania ich na 
zewnątrz ani w pomieszczeniach o dużej wilgotności lub niskiej temperaturze gdyż tracą swoje właściwości fizyczne. 

 



NOTESY ELEKTROSTATYCZNE 

NOTESY ELEKTROSTATYCZNE 
Folie elektrostatyczne  wykorzystywane są również do produkcji notesów elektrostatycznych. Świetnie 
zastępują one klasyczne karteczki samoprzylepne. Występują w wielu wersjach kolorystycznych. 



NAKLJEKI ADHEZYJNE I Z MIKROPRZYSSAWKAMI  

NAKLEJKI ADHEZYJNE 
Folia adhezyjna jest dobrym rozwiązaniem w 
przypadku jej przyklejenia do szyb lub bardzo 
gładkich powierzchni. Można ją stosować 
wielokrotnie, nawet w kontakcie z wodą mocno 
przylega do powierzchni. Nadaje się pod 
dwustronny zadruk.  Stosowana jest np. w 
sklepach spożywczych. 

 

NAKLEJKI NA FOLII Z 
MIKROPRZYSSAWKAMI 
Folia  z mikroprzyssawkami przylega do gładkich 
powierzchni jak ekrany, szyby, meble, plastik. Nie 
mają kleju więc można je używać wielokrotnie. 
Jest odporna  na warunki atmosferyczne dzięki 
czemu można ją stosować np. w pomieszczeniach 
o dużej wilgotności, niskiej lub wysokiej 
temperaturze, w lodówkach itp. 



NAKLEJKI Z LEKKIM KLEJEM 

NAKLEJKI Z LEKKIM KLEJEM 
Naklejki wykonane na folii z lekkim klejem 
charakteryzują się tym, że nie brudzą powierzchni , 
nie pozostawiają śladów, można je szybko odkleić i 
przykleić w innym miejscu. Naklejki te mogą 
występować na folii jednostronnej lub dwustronnej.  



NAKLJEKI Z LAKIEREM HYBRYDOWYM 
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Oferta ta jest przeznaczona tylko dla określonych adresatów i może zawierać informacje prawnie chronione. 
Zakazane jest rozpowszechnianie i przesyłanie informacji do osób nieuprawnionych do ich otrzymania. 


