
MATERIALE IMPRIMABILE 
 
 

 
 

SORTIMENT pentru clienţii BPR 
Technologie de imprimare în rolă

roll-to-roll, roll-to-sheet 
300 dpi (calitate billboard), 720 dpi (calitate foto), max. 500 cm lăţime de imprimare, 
3 - 5 ani garanţie outdoor, cerneală UV / cerneală solvent  

Pr
el

at
ă PVC frontlit 

PVC backlit – iluminat posterior 
PVC banner (blockout) - cu inserţie opacă 
Imprimat faţă 
Imprimat faţă-verso 
PVC truck – camion 
PVC frontlit black-back - dos culoare închisă 
PVC frontlit light – uşor 
Banner polypropilenă – roll-up

M
es

h PVC mesh 
Imprimat faţă 
Imprimat faţă-verso 

A
ut

oc
ol

an
t Folie autocolantă (mat, lucios, transparent): 

Termen scurt - (garanţie 1 – 3 ani) 
Termen lung (garanţie 5 – 7 ani 
Perforat - One way vision, Window graphics 
Floor Graphics 
Decorat autovechicule 
Metalic oglindă – aur, argint 

M
at

er
ia

le
 T

ex
til

e 
  Textil: 

Uşor 
Impregnat 
Canava 
Steag - polyester 
Mătase satinată 
Spinnaker (velă) 
Covor 

H
âr

tie
 Hârtie: 

Blue-back 
City-light 
Foto 
Foto-autocolantă 
Sintetică 

Fo
lii

 Film: 
Polyester alb (opal) - backprint 
Polyester transparent 

 



Technologie de imprimare în coală
flatbed

400 dpi (calitate display), 720 dpi (calitate foto), max. 205 cm lăţime de imprimare, 
3 - 5 ani garanţie outdoor cerneală UV 

Pl
ăc

i p
la

st
ic

 Plăci PVC (coli, foi) - Ongro, Köma, FOREX, Foamalux, VEKAPLAN-SF, 
VIKUPOR, SIMOPOR, Paratex, Paradur 

PVC expandat normal - plăci PVC cu suprafaţă mată, supra-expandate şi laminate, albe 
grosimi: între 2-19 mm
lăţimi: între78-202 cm

lungimi: între 152-305 cm

PVC expandat compact - plăci PVC cu suprafaţă lucioasă şi dură, slab-expandate (uşor compacte),  
albe, colorate 

grosimi: între 1,2-19 mm
lăţimi: între 50-202 cm

lungimi: între 100-400 cm
 
PVC compact - suprafaţă lucioasă/mată, rezistenţă mecanică mărită, pretabil la prelucrări, pretabil la lipire, cu 
protecţie UV, transparent, alb 

grosimi: între 1-6 mm
lăţimi: între 50-150 cm

lungimi: între 50-300 cm
Plăci acrylice – ’plexi’, PLEXIGLAS, PMMA 

acril extrudat – difuzează lumina, rezistenţă mecanică moderată, suprafaţă dură, durată de viaţă lungă, 
pretabil inclusiv pentru utilizări outdoor, transparent, opac (opal) 

grosimi: între 2-20 mm
lăţimi: între 10-205 cm

lungimi: între 20-405 cm
Plăci polistiren – SIKO, Vikureen, Sikostyr, Iroplast, Metzoplast, FOREX Smart 

polistiren compact – SIKO - suprafaţă mată/mată, alb 
grosimi: între 0,5-4 mm

lăţimi: 100, 125 és 140 cm
lungimi: între 100-205 cm

 
polistiren expandat dur - FOREX Smart - placă uşoară de plastic, fiind compusă dintr-un miez de 
polistiren expandat, prins între două învelişuri de polistiren masiv, rezistenţă foarte bună la intemperii, uşor - 
stabil - suprafaţă dură, rezistent la umiditate, alb 

grosimi: 10 mm
lăţimi: 122 cm

lungimi: 244 şi 305 cm
Plăci (Coli) Polyester (PET), Axpet, Vivak 

PET compact - translucent, rezistenţă mecanică bună, suprafaţă dură, greutate redusă, transparent, opac (opal) 
grosimi: între 2-5 mm

lăţimi: 101, 125 şi 205 cm
lungimi: între 101-611 cm 



Pl
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i m
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al
 Panel de aluminiu compozit (sandviş) - Al+PE+Al – DIBOND, ALUBOND 

panel compozit normal - miez omogen, gri deschis de polyetilenă prins între două straturi sendviş de 
aluminiu (pe faţă - termo-lăcuit, pe verso - termo-lăcuit sau mat), greutate redusă, rigid, suprafeţe şi 
culori exclusiviste, alb, argint metalic, aur metalic, argint mătuit, aur mătuit, oglindă, roşu, albastru, verde, 
galben, negru 

grosimi: între 2-4 mm
lăţimi: între 50-150 cm

lungimi: între 50-405 cm
 
panel compozit uşor (light) - panel sandviş de aluminiu cu miez gri deschis de polyetilenă, prins între două 
straturi de aluminiu de 0,2 mm, se pretează în principal pentru utilizări de interior, alb/gri, argint metalic/gri 

grosimi: 2 şi 3 mm
lăţimi: 120 şi150 cm

lungimi: 305 cm
Panou decor de aluminiu – SIGNCOLOR 

tablă de aluminiu vopsit-lăcuit – alb, albastru, galben, roşu, verde, brillantmetallic 
grosimi: 1, 1,5 şi 2 mm

lăţimi: 100, 125 şi150 cm
lungimi: 200, 250 şi 300 cm 

Tablă de aluminiu brut 
lăţimi: pănă la 150 cm

lungimi: până la 300 cm

Pl
ăc

i c
ar

to
n Plăci (coli) Foam – KAPA, Foam-X, Bienfang 

Plăci expandate din carton-sandviş – coală cu ambele feţe-înveliş de hârtie şi miez de polistiren 
expandat spongios, rezistent, rigid, în acelaşi timp uşor, recomandat pentru utilizări de interior, există 
variantă cu o faţă autocolantă 

Grosime Dimensiuni coală 
3 mm 1400 x 1000 mm 
5 mm 1400 x 1000 mm 
5 mm 3000 x 1400 mm 
10 mm 1400 x 1000 mm 

Accesorii - profil-U, profil-H, profil-W, Agăţător metal, Mâner plastic  
Carton compact 

Coală lemnoasă, MHS - alb, 3,5mm, WP3.5.S, 71,5X101cm,1750 g/m2 
EDE2.0/1040X1540.S SB - carton serigrafic, Excellent, alb, 2,0 mm, 
104,0x154,0 cm, 1100 g/m2 
MCB600/70X100.S SB - Multicolor, Belvedere, alb, tratat, GT 2 
70,0x100,0, 600 g/m2 
BIK 175/SL.S SB – Fără celuloză, Tratat Bindakote, argintiu 



 

Carton ondulat 

E–carton ondulat – Profil ondulă 1,6-2 mm (denumit şi MICRO-ondulat) 
D–carton ondulat – Profil ondulă cca. 2,3 mm 
B–carton ondulat – Profil ondulă cca. 3 mm 
C–carton ondulat – Profil ondulă cca. 4 mm 
A–carton ondulat – Profil ondulă cca. 5 mm 
CB–carton dublu-ondulat – Profil ondulă cca. 7 mm – compus din 5 straturi, şi 
anume un strat carton ondulat C + un strat carton ondulat B + trei straturi hârtie 
(ondulele nu sunt vizibele pe niciuna din feţe) 
EB–carton dublu-ondulat – Profil ondulă cca. 4,5 mm – compus din 5 straturi, şi 
anume un strat carton ondulat E + un strat carton ondulat B + trei straturi hârtie 
(ondulele nu sunt vizibele pe niciuna din feţe) 
EC–carton dublu-ondulat – Profil ondulă cca. 5,5 mm – compus din 5 straturi, şi 
anume un strat carton ondulat E + un strat carton ondulat C + trei straturi hârtie 
(ondulele nu sunt vizibele pe niciuna din feţe) 
  
În cazul cartonului ondulat B sau C, pe una din feţe este vizibilă ondula; din 
aceast motiv se recomandă utilizarea cartonului dublu-ondulat tip EB, care are o faţă 
perfect netedă. 
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 Plăci de sticlă 

Plăci de polistiren expandat 
Burete 
Gresie, faianţă, diverse plăci ceramice 
Tablă din diverse metale 
Plăci conglomerate din masă lemnoasă 
Materiale textile groase, covoare 
Obiecte promoţionale 
Produse sub formă de calupuri până la 7 cm grosime 
Beton, cărămidă, etc. 

 


