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AKYPRINT 
® 

POLYPROPYLÉNOVÁ  DOSKA   S  PLÁSTOVOU   ŠTRUKTÚROU 
 
 

   Horúca novinka na trhu reklamných dosiek   
 

 

 
 
 
 

 TITAN – Tatraplast, s.r.o. 
Lisková 768, 034 81 Lisková 

Email: michal.tury@titan-tatraplast.sk , www.titan-tatraplast.sk  
Mobil: +421 917 643623, Tel/ Fax: 044- 4351 645 

Váš partner! 
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AKYPRINT 
® 

Polypropylénová doska s plástovou štruktúrou vhodná  na digitálnú tla č (sieťotlač) 
 

• Nový polypropylénový produkt pre použitie v reklame   
• Nová unikátna vytla čovaná technológia 

 
Dosky AKYPRINT sú trojvrstvové polypropylénové dosk y s plástovou štruktúrou. Prostredná vrstva 
je tvarovaná, tepelno-izola čná, obe vonkajšie vrstvy sú rovné. Táto štruktúra m á nasledujúce 
vlastnosti: 
 

• Vysoká hustota plástov ktoré tvoria vodorovné pruhy  
• Veľké plásty zaru čujú ľahkos ť a rovnú plochu dosiek 
• Hladký a rovný povrch umož ňuje lepšiu potla č a polep 

 
 
 
 

Najdôležitejšie vlastnosti:  
 

 
• Vhodný pre vnútorné aj vonkajšie použitie                             
• Tuhos ť, nepružnos ť, neohybnos ť 
• Nízka hmotnos ť = priaznivá cena!!!   
• Nová štruktúra a moderný design  
• Rovný povrch 
• Zaisťuje kvalitnú potla č                                                                                                           
• Nepriesvitnos ť 
• Odolnos ť voči ohňu, nehor ľavos ť, žiaruvzdornos ť 
• Ľahká opracovate ľnos ť (ľahko sa reže, seká, v ŕta, obrába, 

zvára) 
• Odolnos ť voči vlhkosti, olejom, chemikáliám, obojstranná UV 

stabilizácia 
• Ekologický produkt 

                  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
POUŽITIE: 

• TLAČ- AKYPRINT je ideálne riešenie pre všetky tla čové problémy pri obojstrannej tla či. 
• REKLAMA – vynikajúca doska k spracovaniu na výrobu krabíc, prezenta čných stojanov, 

reklamných tabú ľ, reklamných materiálov. 
• Výstavníctvo – v ďaka nízkej hmotnosti (aj pri ve ľkých formátoch) je s doskami jednoduchá 

manipulácia. 
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AKYPRINT 
®  

POLYPROPYLÉNOVÁ   DOSKA   S   PLÁSTOVOU   ŠTRUKTÚRO U 
 

 
 
*Garancia Corona:  elektrické ošetrenie povrchu dosiek zabezpe čuje lepšiu potla č, min. 
trvanlivos ť 3 mesiace. (min. 38 din) 

 
 
 

Tolerancie:      plošná hmotnos ť: - +/- 5% 
                         hrúbka: +0,1/-0,2 mm 
                         dĺžka: 0/+ 1% 
                         šírka: +/- 2 mm   
 
 
 
 

Doporu čené farby pre tla č:  tieto údaje nie sú komplexné a majú len orienta čný  
charakter, pred tla čou urobte adekvátnu skúšku. 

 
 
 

dodávate ľ technika 
 

tlačiarenská farba 
 

Maraprop PP 

Marapoly P MARABU sieťotlač 

Ultrform UV FM 170 

Polydyne YD + ZC521 

Poluscreen PS386 + ZV551 

Multydyne LY + ZE818 
SERICOL sieťotlač 

Uviplast UP + ZE832 

BRANCHET sieťotlač paleta Kromoplast 

DUBUIT sieťotlač Uviplak + 5% kali č ST305 

 
 
Pre viac info navštívte www.titan-tatraplast.sk  alebo nás kontaktujte telefonicky. 

TECHNICKÁ HODNOTA VÝROBNÝ PROGRAM 
hrúbka (mm) 3mm 5mm 5mm 
hmotnos ť (g/m2) 900 1600 1600 
formát (mm) 2050x3050 2050x3050 2050x3050 
farba biela biela biela 
úprava (obojstranná)* Corona s UV Corona s UV Corona bez UV 
žiaruvzdornos ť- zaradenie EN - - C - s3, d0 


