
B
eton, cegła, asfalt, szkło? Drew-
no, metal, plastik, płyta MDO? 
Media do druku marki General 
Formulations doskonale spraw-

dzają się na każdych, nawet najtrud-
niejszych powierzchniach. Trzymają 
się mocno – zarówno wewnątrz i na 
zewnątrz – są łatwe w aplikacji, długo 
zachowują estetyczny wygląd, a po 
usunięciu nie zostawiają śladów i nie 
uszkadzają podłoża. Amerykańskie 
media do druku są dostępne w ofercie 
API.PL.

Polimerowe folie i laminaty marki 
General Formulations zawdzięczają 
swoją wysoką jakość i wszechstronność 
innowacyjnym systemom klejącym. 
Właściwości kleju zapewniają dobrą 
przyczepność oraz łatwe usuwanie bez 
pozostawiania śladów. Bezproblemowa 
aplikacja jest możliwa dzięki mikroka-
nalikom, które nie zmieniają struktury 
folii. „Ślizg” pozwala na przesuwanie 
nośnika i repozycjonowanie przed in-
stalacją. Użyta technologia umożliwia 
zastosowanie folii i laminatów na każ-
dym rodzaju powierzchni wewnętrznej 
i zewnętrznej, przy stosowaniu najprost-
szej metody aplikacji. Media można 
stosować na powierzchniach gładkich, 
np. na szkle, a także na dywanach, 
tekstyliach, powierzchniach o niskiej 
energii powierzchniowej, ścianach i tyn-
kach, podłogach itp.

W ofercie API.PL dostępne są media 
do druku marki General Formulations, 
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Media do druku  
General Formulations –  
sukces na każdym podłożu

charakteryzujące się wysoką przyczep-
nością i łatwością w usuwaniu bez 
śladu, nawet w ciągu 6 miesięcy od 
aplikacji. 

W portfolio marki General Formu-
lations dostępne są folie polimero-
we winylowe oraz folie blockout, folie 
backlit (do podświetleń) z usuwalnym 
klejem, folie do oklejania pojazdów 
z technologią DRIFT, pozwalającą na 
podnoszenie i przesuwanie folii do 
momentu ostatecznej aplikacji, oraz 
inne ciekawe rozwiązania dla drukarń. 
Wszystkie można wykorzystywać do 
druku z wykorzystaniem technologii: 
UV, ekosolwent, solwent, latex. 

Media do druku marki General For-
mulations to remedium na problemy 
z aplikacją. Zastosowana w nich inno-
wacyjna technologia klejenia pozwala 
mocować materiały na podłożach, na 
których dotychczas było to niemożliwe 
bądź bardzo trudne. Daje to praktycznie 
nieograniczone możliwości realizacji 
kampanii reklamowych i znakowania 
obiektów. Kampanie można prowadzić 
przez długi czas, zarówno wewnątrz, jak 
i na zewnątrz, bez obaw o zniszczenie 
materiałów. Istnieje również możliwość 
podmiany mediów w dowolnej chwili, 
bez obaw o uszkodzenie powierzchni. 

W ię ce j  i n fo rmac j i  na  s t r on ie  
www.api.pl.
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