STADIP PRINT
CREATIEVE BEELDVORMING TUSSEN GLAS

STADIP PRINT
Creatieve beeldvorming tussen glas

STADIP PRINT is een gelaagde
veiligheidsbeglazing waarbij één van
de tussenliggende PVB-folies in kleur
is bedrukt. De motieven, beelden en/
of teksten kunt u zelf definiëren. De
druktechniek maakt het mogelijk uw
ontwerp natuurgetrouw af te beelden.

Toepassingen
Interieurtoepassingen
- Deuren
- Publiciteitspanelen
- Wanden
- Vloeren
- Balustrades
- Vitrines
- Loketten
Buitentoepassingen
- Gevels
- Balustrades

Voordelen
Persoonlijk accent 		
Volledige vrijheid in de keuze van het
beeld.				
Bescherming van het beeld
De bedrukte folie wordt beschermd door
minimaal 2 glasbladen zodat beschadiging door bv. grafiti onmogelijk is.		
Veiligheid			
Bij breuk blijven de glasscherven aan de
folie kleven.
Kleur en transparantie		
De kleuren van het aangeleverde bestand
worden gerespecteerd. 		
Verloopeffecten en een witte kleur liggen
binnen de mogelijkheden.			
Onbeperkte beeldoppervlakte
Eén beeld kan verdeeld worden over
meerdere glaspanelen.

Verwerking

Basisbestand

Integratie in dubbel of drievoudig
isolatieglas is mogelijk.

Gamma
STADIP PRINT VISION
De print is opaak met een witte rug
STADIP PRINT OPALE
De bedrukking is lichtdoorlatend en kan
belicht worden via de rugzijde.
STADIP PRINT CRISTAL
Het motief is transparant

VERDELER

Afmetingen
STADIP PRINT wordt op maat
geproduceerd.
Maximale afmeting: 2400 x 4000 mm
Minimale afmeting: 200 x 300 mm
Tolerantie van het beeld:
Positionering motief: ± 2 mm
Maatafwijking motief: ± 3 mm/lm
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De resolutie van aangeleverde bestanden dient minstens 150 Dpi te zijn. Het
bestand wordt bij voorkeur in het RGBkleurenspectrum aangeleverd. Alle courante digitale bestanden kunnen bewerkt
worden. Wij adviseren een prototype te
vragen voor aanvang van de definitieve
productie.
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