
Zažiarte na doskách



Potrebujú vaše nápady  
unikátny tvar alebo  
netradičný materiál?

 Ak áno, našli ste riešenie.



Tým riešením je technológia,  
ktorá potlačí takmer všetko  
– OKREM VAŠEJ TVORIVOSTI 

Priama potlač doskových materiálov

Vďaka našej novinke – jedinečnej UV technológii tlače  
priamo na dosky bez nutnosti kašírovania a oblepovania  
samolepkami sa váš produkt alebo posolstvo dostane  
tam, kam potrebujete. A to za cenu, ktorá vás tiež  
príjemne prekvapí. 

Priama potlač doskových materiálov otvára úplne  
nové možnosti v exteriérovej a interiérovej reklame. 

Vystúpte z radu bežných riešení a otvorte dvere  
do sveta farieb, fantázie a prekvapení. 



Ako to dokážeme?
Hlavným hrdinom priamej potlače doskových materiálov je 
jedinečný stroj Durst Rho 700, ktorý priamo potlačí plast, plexisklo, 
kartón, lepenku, sklo, drevo, kov alebo textil. Kedže netreba použiť 
bežne využívanú samolepku, kvalita výstupu sa maximalizuje ako nikdy 
predtým. 

Tlačte už od jedného kusa na doskové materiály s maximálnou šírkou  
205 cm, hrúbkou do 4 cm a v rozlíšení až 600 DPI. 

Priamou tlačou na dosky sa celý proces pre vás nekončí. Potlačené 
tabule možno pomocou digitálneho orezového stola Kongsberg i-XL 44 
orezávať a frézovať do originálnych tvarov. Dokončovacie úpravy 
zahŕňajúce rezanie, frézovanie, vŕtanie a bigovanie vám tak umožnia 
výrobu najrozmanitejších POS a POP materiálov a iných netradičných 
tlačovín bez obmedzenia. 



Využitie priamej potlače dosiek
Tlačoviny vyrobené pomocou priamej potlače doskových materiálov 
spoľahlivo zviditeľnia váš produkt alebo posolstvo  
na najvyberanejších obchodných miestach a priestoroch.  
Od klasických reklamných tabúľ cez produktové stojany a reklamné 
pútače v supermarketoch až po netradičné riešenia bytových interiérov. 

Pridajte sa k množstvu grafických štúdií, reklamných agentúr, 
architektonických ateliérov či kreatívnych firiem, ktoré už vyskúšali,  
aké to je byť na očiach netradičným a atraktívnym spôsobom.

Vďaka spojeniu UV tlače a možnosti tvarovania nachádza priama  
potlač dosiek a ich následná úprava všestranné využitie  
v nasledovných oblastiach:

• vonkajšia reklama: reklamné tabule, pútače, backlighty
• POS a POP podpora: figuríny v životnej veľkosti, stojany, hangre, 

displeje, paletové prebaly
• výstavníctvo: stánky a expozície na veľtrhy a výstavy
• obalový dizajn: obalové materiály z kartónu a lepenky
• interiérová architektúra a bytový dizajn: priama potlač nábytku,  

zásten, dverí, paravánov a podlahových krytín



Prečo Willmark
Spoločnosť Willmark, jednotka vo veľkoplošnej tlači, vám popri priamej 
potlači doskových materiálov ponúka kompletné portfólio produktov 
veľkoformátovej tlače. Naším hlavným produktom je veľkoplošná 
digitálna tlač a veľkoplošná ofsetová tlač.

Čo všetko tlačíme: 

billboardy • citylighty • bannery • backlighty • samolepky • stretchboardy  
plagáty • priama potlač dosiek • reklama na dopravných prostriedkoch

 

Od svojho vzniku sa snažíme neustále prinášať na trh nové technológie 
a byť lídrom v inováciách. Náš moderný technologický park patriaci  
k svetovej technologickej špičke nie je to jediné, čím sa odlišujeme. 
Vďaka kvalite a profesionalite našich ľudí poskytujeme našim 
klientom špičkový servis a odborné poradenstvo. Dlhodobé 
obchodné partnerstvá s našimi zákazníkmi hovoria jasnou rečou.  
Pridajte sa k nim.

Willmark, s.r.o., Hrachová 18, 821 05 Bratislava 2 
Tel.: +421 2 492 77 111, fax: +421 2 492 77 122 
www.willmark.sk


