ZRÓWNOWAŻONA PŁYTA PAPIEROWA
100% PAPIER – 100% DO RECYKLINGU – CERTYFIKACJA FSC ®

NAJBARDZIEJ ZRÓWNOWAŻONA PŁYTA REKLAMOWA DLA SITODRUKU I DRUKU
CYFROWEGO.
PRODUKT
DISPA® od 3A Composites, ekologiczna płyta papierowa,
jest teraz dostępna w trzech nowych odmianach:
Oprócz dobrze już znanej odmiany o grubości 3,8 mm,
DISPA® jest teraz dostępna również w grubości 2,4 mm.
Kolejną imponującą nową opcją jest DISPA®canvas,
która po obu stronach posiada wysokiej jakości okładziny
o wyglądzie płótna – canvas.
DISPA®outdoor to idealna płyta reklamowa do krótkoterminowych zastosowań zewnętrznych.

W SKRÓCIE
Unikalna struktura DISPA® oferuje wyjątkowe właściwości
i jako produkt papierowy w 100% podlega recyklingowi.
■ 100% papier
■ W 100% nadaje się do recyklingu – prosta i niedroga
utylizacja jako makulatura
■ Certyfikowany FSC® (FSC® C127595)
■ Unikalny papierowy rdzeń - dzięki bezkierunkowej 		
warstwie rdzenia pyt DISPA®, zapewnia optymalną
płaskość i stabilność wymiarową, i jednocześnie 		
niską wagę
■ Identyczny, wysoki poziom sztywności – wzdłużnej
i poprzecznej – jest jedną z głównych zalet w 		
porównaniu z tekturą falistą
■ Znakomite wyniki drukowania – struktura rdzenia nie
prześwituje
■ Łatwe opcje przetwarzania

FSC® - CERTIFIED
Wszystkie produkty z gamy DISPA® są
wykonane z papieru z certyfikatem FSC®
(FSC® C127595) i podlegają całkowitemu
recyklingowi.

DISPA®outdoor | DISPA® 2,4 mm | DISPA® 3,8 mm | DISPA®canvas

OBRÓBKA
Grubość 2,4 mm (3-warstwy) i 3,8 mm (5-warstw):
■ Genialna biel i gładka powierzchnia

Dzięki łatwym opcjom obróbki praca z płytą DISPA® jest
wydajna i szybka.
■ Drukowanie – DISPA® zapewnia wysoką jakość
wydruków zarówno cyfrowych jak i sitodrukowych.

■ Niesamowite rezultaty drukowania

■ Cięcie – DISPA® doskonale nadaje się do cięcia CNC
i sztancowania.
Grubość 3,8 mm (5-warstw):

■ Kształtowanie 3-D – kreatywne techniki składania 		
można osiągnąć za pomocą odpowiedniego koła 		
bigującego lub narzędzi do wytłaczania – matryc. 		
Dobór odpowiednich narzędzi i zapewnienie odpo-		
wiedniej wilgotności papieru, zwłaszcza w przypadku
gięcia krawędzi, ma znaczący wpływ na wyniki 		
(jakość i ekonomia).

■ Struktura Canvas
■ Do specjalnch efektów wizualnych

Grubość 2,2mm (3-warstwy):

■ Wydajność – doskonała płaskość i pierwszorzędne
właściwości sztancowania DISPA® mają szczególnie
pozytywny wpływ na wykonywanie dużych nakładów
prac w technologii sitodruku, umożliwiają wysokie 		
prędkości obróbki i niskie koszty produkcji.

■ Gładkie, białe powierzchnie
■ Do krótkotrwałego stosowania na zewnątrz

ZASTOSOWANIA PRODUKTU
DISPA® to idealne podłoże do druku, doskonale przystosowane do sztancowania lub obróbki w technologii CNC.

Szczegóły dotyczące obróbki dostępne są na życzenie.

DISPA® – idealne rozwiązanie dla:
■ Indoorowe kampanie promocyjne
■ Dowolnie zawieszanych czy podwieszanych pod
sufitem plansz i znaków graficznych
■ Aplikacji typu Display, POS / POP
■ DISPA®outdoor – do krótkotrwałych zastosowań i
oznakowań zewnętrznych

GAMA PRODUKTÓW
Odmiany produktu
Grubość mm
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Standardowe formaty (Wx L)
1 250 x 1 840 mm
1 250 x 2 450 mm
1 524 x 1 016 mm
1 524 x 3 048 mm

Tolerancje: w grubości ± 0,4 mm; w szerokości i długości ± 5 mm. Podane wymiary są wymiarami standardowymi, ex works/fabryczne. Specjalne rozmiary arkuszy na
życzenie, przycięte na wymiar arkusze dostępne są u dystrybutorów.

09/2020
POL
DISPA®
© 3A Composites GmbH

3A Composites GmbH
49090 Osnabrück, Niemcy
www.display.3AComposites.com

