Kasetony reklamowe są wykonane z systemowych profili aluminiowych z licem z plexi lub poliwęglanu komórkowego. Są to
najbardziej ekonomiczne rozwiązania spośród kasetonów reklamowych Aluminiowe boki kasetonów występują standardowo w
dwóch rozmiarach 100 i 140 mm. Profile można malować proszkowo na dowolny kolor z palety RAL. W zależności od materiału
zastosowanego kasetony, bez konieczności łączenia lica modą osiągać długości: dla plexi 305 cm a dla poliwęglanu komórkowego
600cm.

Zastosowanie kasetonów reklamowych:
•
mogą być stosowane na zewnątrz i wewnątrz budynków
•
oznakowanie np.: na dachu budynku, na elewacji lub nad linią witryn
•
długość pojedynczego kasetonu nie przekracza 600cm ale dają się one estetycznie łączyć w nieograniczone ciągi
•
oznakowanie prostopadłe do elewacji - semafory
•
oznakowanie wysokie na dachach budynków

KASETONY JEDNO I DWUSTRONNE Z
DIBONDU
Kasetony z dibondu to rodzaj oznakowania wykonany z
nowoczesnych płyt kompozytowych. Ze względu na imitowanie
szlachetnych materiałów, istnieje możliwość wykonania bardzo
ekskluzywnego oznakowania. Płyty dibond cechuje bardzo duża
sztywność oraz odporność na czynniki zewnętrzne.

Specyfikacja:
•
•

materiał typu dibond, tubond, etalbond
wysoka trwałość i estetyka wizualna

KASETONY JEDNO I DWUSTRONNE
Kasetony wykonane w technologii lica twardego. Charakteryzują
się licem wykonanym z plexi glass, która bardzo dobrze rozprasza
światło. W tej technice wykonujemy kasetony o wymiarach nie
przekraczających 300x200 cm.

Specyfikacja:
•
•
•
•
•

rama z profilu aluminiowego lOcm lub 14cm
markowe oświetlenie LED wodoodporne
zasilacz
lico pleksi opal 2, 3 lub 4 mm
aluminiowe poprzeczki wzmacniające

Opcje:
•

proszkowe malowanie ramy
•
grafika (folia ploterowa, folia translucent, wydruk backlit,
wydruk bezpośredni na pleksi)
•
czujnik zmierzchowy

KASETONY JEDNO I DWUSTRONNE Z PLEXI
Kaseton reklamowy chrakteryzujący się budową lica oraz boków wykonanych z plexi, w
technologii gięcia liniowego. Zaletą reklamy jest większy efekt świetlny niż w typowych
kasetonach reklamowych na ramie aluminiowej.

Specyfikacja:
•
•

lico oraz boki z plexi
w zależności od wymiaru plexi wylewana

Opcje:
•
•
•

różne kolory przy wyborze wyklejania folią translucent
różne kolory przy wyborze koloru plexi
moduły lub taśmy LED

Przedstawione powyżej warianty oznakowania są najczęściej
wykorzystywane i sprawdzone. Jeżeli jednak potrzebujecie Państwo
oznakowania z wykorzystaniem niestandardowych rozwiązań
prosimy o kontakt z nami a przygotujemy projekt i produkt na miarę

mobile: +48 608 719 917
studio graf.: +48 884 828 585
e-mail: biuro@neobrand.pl

