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W 
ofercie API.PL znajdują się mate-
riały flagowe, display, materiały 
backlitowe oraz do podświetleń. 
Ich zastosowanie w reklamie 

jest ogromne – flagi, siatki, systemy 
wystawiennicze, torby, ręczniki i leżaki to 
tylko część możliwości, jakich dostarcza-
ją tkaniny. W ofercie dostępne są również 
tkaniny znajdujące zastosowanie w home 
decor oraz jako materiały codziennego 
użytku, np. do produkcji kanap, foteli, 
pufów, siedzisk i innych mebli tapicero-
wanych, a także poduszek, ręczników, 
koców, narzut, szlafroków, maskotek, 
legowisk i ubranek dla zwierząt. 

Wybrane tkaniny z oferty API.PL  
do zastosowań w reklamie

Vesline Subli Flag 110 – 100% polie-
strowa, teksturowana tkanina flagowa, 
zapewniająca doskonały efekt wizualny 
przy wykorzystaniu druku sublimacyjnego.

Vesline Light Display Textile 210 – 
100% poliestrowa tkanina ekspozycyj-
na, do druku bezpośredniego, sublima-
cji oraz druku UV. Charakteryzuje się 
wysoką nieprzeźroczystością i gęstą 
strukturą splotu przy jednocześnie 
zmniejszonej gramaturze, dodającej 

Nowe oblicze  
sublimacji  

z tkaninami  
z oferty API.PL

Druk sublimacyjny jest prostą, a przy tym skuteczną technologią 
druku cyfrowego, szeroko wykorzystywaną przez branżę rekla-
my wielkoformatowej, mody, designu czy produkcji gadżetów. 
API.PL posiada w ofercie nowości tkaninowe marki Vesline prze-
znaczone do bezpośredniego i transferowego druku sublimacyj-
nego. Tkaniny doskonale sprawdzają się w produkcji różnego 
rodzaju materiałów reklamowych i dekoracyjnych, elementów 
wykończenia wnętrz czy przedmiotów codziennego użytku. 

tkaninie lekkości. Niewielka rozcią-
gliwość sprawia, że idealnie nadaje 
się jako materiał na pop-upy i ramy 
ekspozytorów.

Vesline Premium Light Box Textile 
175 – 100% poliestrowa tkanina eks-
pozycyjna, o superzwartym splocie do 
druku UV, solwentowego, ekosolwen-
towego i lateksowego. Dzięki gęstej 
strukturze splotu charakteryzuje się 
nieprzeźroczystością odpowiednią dla 
aplikacji light box. Stosowana głównie 
do ekspozycji wewnętrznych, systemów 
stoisk oraz dekoracji wnętrz.

Vesline Subli Display 230 – dosko-
nałej jakości poliestrowa tkanina ekspo-
zycyjna, do druku bezpośredniego, sub-
limacji oraz druku UV. Charakteryzuje 

się wysoką nieprzeźroczystością i gęstą 
strukturą splotu. Lekka rozciągliwość 
sprawia, że idealnie nadaje się jako ma-
teriał na pop-upy i ramy ekspozytorów. 

Vesline Subli Backlit 260 – polie-
strowa tkanina ekspozycyjna, do druku 
bezpośredniego, sublimacji oraz druku 
UV i lateksowego. Matowe wykończenie 
z delikatną szczotkowaną strukturą 
idealnie odwzorowującą wydruki. Cha-
rakteryzuje się równomierną przepusz-
czalnością światła. Wszystkie ww. tka-
niny wyróżniają się wysoką trwałością 
i wytrzymałością na rozdarcie. 

Wybrane tkaniny z oferty API.PL  
do zastosowania w home decor
Vesline Subli Velvet Fabric Cover 330 – 
miękka, welurowa tkanina poliestrowa 
typu Holland Velvet, dodatkowo wzmoc-
niona i laminowana, dzięki czemu dosko-
nale sprawdza się jako materiał obiciowy 
na fotele i kanapy oraz do produkcji 
poduszek i elementów dekoracji wnętrz.  

Vesline Subli Plush 280 – pluszowa 
tkanina poliestrowa typu Minky, imi-
tująca delikatne futro, bardzo miękka 
w dotyku. Idealna jako tkanina obiciowa 
do poduszek i materacy, do produkcji 
koców, narzut, maskotek, okryć, szlafro-
ków, legowisk, ubranek dla zwierząt itp.  

Vesline Subli Blanket 230 – niezwy-
kle miękka, miła w dotyku poliestrowa 
tkanina pluszowa typu Soft Velboa. 
Doskonała do produkcji zabawek, podu-
szek, koców, okryć dla dzieci, narzut itp. 

Vesline Subli Suede Microfiber 200 – 
elastyczna, poliestrowo-poliamidowa tka-
nina ręcznikowa wykonana z mikrofibry. 
Lekka, ale bardzo trwała oraz stabilna 
wymiarowo i chłonna. Przeznaczona do 
produkcji ręczników plażowych, ręczników 
sportowych, ściereczek, podkładów itp. 

Wszystkie tkaniny przeznaczone są 
do druku sublimacyjnego bezpośred-
niego i transferowego.

Więcej informacji na stronie 
www.api.pl. 

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

64 | SUBLIMACJA |

Tkanina poliestrowa Vesline PREMIUM LIGHT BOX 175 

Tkanina pluszowa Vesline  
SUBLI BLANKET 230 


