
Orajet 3628 - stenová fólia 

 
PVC biela hladká fólia pre interiérové stenové aplikácie na dekoratívne a reklamné účely. Aplikovať na steny s hladkou úpravou.  
 

Životnosť: 2 roky 
Šírky 137 cm, 152 cm, návin 50 bm 
Tlač 

 
  

 

Produkt Farba Hrúbka Lepidlo €/m2 

3628 Biela lesk/mat 80 mic odstrániteľné 2,20 

 
Aslan DFP 40/41/42 - stenové fólie 

 
Ľahko odstrániteľné fólie, vhodné pre rôzne rovné povrchy ako papierové tapety, drevo, sklo alebo nátery. Jednoduchá aplikácia a ešte 
jednoduchšia odstrániteľnosť aj po dlhom čase. Pre svoju charakteristiku je vhodná pre dočasné interiérové a exteriérové aplikácie 
 

Šírky 137 cm, návin 50 bm 
Tlač 

 
  

 

Produkt Farba Hrúbka Lepidlo €/m2 

DFP 40 Biela lesk 80 mic odstrániteľné 3,70 

DFP 41 Transparentná lesk 80 mic odstrániteľné 3,70 

DFP 42 Biela mat 80 mic odstrániteľné 3,70 

 
Mactac WW 300 - stenová fólia  
 
Špeciálna PVC samolepiaca fólia pre polep rôznych stien v interiéri a v exteriéri. Použitie aj na komplikovanejších povrchoch. Šedé 
permanentné lepidlo s veľkou počiatočnou a konečnou lepivosťou. Vhodná aj na kobercové podklady. 
 

Životnosť: 4 rokov 
Šírky 137 cm, návin 50 bm 
Tlač 

 
  

 

Produkt Farba Hrúbka Lepidlo €/m2 

WW 300 Biela mat 100 mic Permanent HI-TACK 5,50 

 
Aslan DFP 07 - stenová fólia 

 
Polymerická PVC fólia s veľmi silným lepidlom pre dlhotrvajúce aplikácie. Vhodná na rôzne nerovnomerné povrchy s malým povrchovým 
napätím a na interiérové steny. Aplikácia fólie už od 5 °C. 
 

Životnosť: 7 rokov 
Šírky 137 cm, návin 50 bm 
Tlač 

 
  

 

Produkt Farba Hrúbka Lepidlo €/m2 

DFP 07 Biela lesk 75 mic Permanent HI-TACK 5,80 

 
LG 3880 - stenová fólia 

 
Biela, lesklá PVC fólia s ultra silným agresívnym lepidlom. Vynikajúca odolnosť voči vode. Aplikácia na hladké a nerovnomerné, rovné, 
stenové povrchy z betónu a tehly. 
 

Životnosť: 1 rok 
Šírky 137 cm, návin 50 bm 
Tlač 

 
  

 

Produkt Farba Hrúbka Lepidlo €/m2 

LG 3880 Biela lesk 80 mic Permanent HI-TACK 5,80 

 
ARLON 8000 -  stenová fólia 

 
Priemyselná PVC fólia so špeciálnym agresívnym lepidlom, ktoré je navrhnuté pre ťažko polepiteľné a nízkoenergetické povrchy ako sú tehly, 
betón, omietky a ABS plasty. Vhodná pre interiér aj exteriér. Fólia dobre kopíruje rôzne povrchové štruktúry rovných povrchov. Aplikácia 
fólie už od -1 °C. Aplikácia s teplovzdušnou pištoľou.  
 

Životnosť: 7 rokov 
Šírky 137 cm, 152 cm, návin 45,7 bm 
Tlač 

 
  

 

Produkt Farba Hrúbka Lepidlo €/m2 

Arlon 8000 Biela satin 90 mic Permanent HI-TACK 8,00 

 
Aslan DFP 45 -  stenová fólia 

 
PVC fólia so špeciálnym lepidlom pre nerovnomerné fasádne, betónové a tehlové steny. Pri odstránení do 6 mesiacov nezostávajú na stene 
žiadne zvyšky.  Vhodná pre interiér aj exteriér. Fólia dobre kopíruje rôzne povrchové štruktúry rovných povrchov. Repozičná fólia bez 
potreby laminácie. Aplikácia s teplovzdušnou pištoľou.  
 

Životnosť: 3 roky 
Šírky 137 cm, návin 25 bm 
Tlač 

 
  

 

Produkt Farba Hrúbka Lepidlo €/m2 

DFP 45 Biela lesk 80 mic odstrániteľné HI-TACK 10,50 

 
 


