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Komunikovat hodnoty značek a související životní styl v širším časovém rámci a v globálním měřítku je to, čím je svět 
retailu jedinečný.
3A Composites GmbH vyvíjí, produkuje a uvádí na trh vysoce kvalitní materiály určené pro design interiérů, výrobu 
nábytku, vybavení obchodů, označování zboží či cen a navigační systémy, včetně těch s individualizovaným vzhledem.

Jako vedoucí společnost na trhu klademe v našich výrobních procesech nejvyšší důraz na udržitelnost i na to, aby 
naše materiály byly šetrné k životnímu prostředí. Díky úzké spolupráci se servisními techniky jsme vyvinuli kompletní 
sortiment výrobků, které utváří váš svět retailu: od hliníkových kompozitních panelů, přes papírové a plastové desky až 
po průhledné a průsvitné panely. DIBOND®, SMART-X®, KAPA®, DISPA®, LUMEX®, POLYCASA Lenticular®, CRYLUX™ 
a CRYLON® jsou pověstné svou dlouhodobou barevnou stálostí a věrností, vynikající rozměrovou stabilitou, snadným 
zpracováním a nákladovou výhodností.

Ať jsou vám ukázky v tomto vzorníku inspirací pro vaše budoucí kreativních projekty.

UCELENÁ NABÍDKA MATERIÁLŮ PRO GLOBÁLNÍ POŽADAVKY RETAILU



SYMBIÓZA KVALITY A DESIGNU 

DIBOND® se stal světově prvním hliníkovým kompozitním materiálem vyvinutým speciálně pro signmaking: tedy pro 
firemní poutače, fasády prodejen, oblouky, totemy, interiérové označení a mnoho dalších propagačních aplikací. Díky 
širokému spektru vysoce kvalitních povrchů, snadnému zpracování a dlouhé životnosti nabízí DIBOND® svobodu, kterou 
potřebujete pro komunikaci vaší jedinečné firemní identity.

Při návrhu DIBOND® byla pro neomezenou svobodu designerů vytvořena zcela nová generace povrchu, která umožňuje 
realizaci téměř všech představ o finálním vzhledu desky.

Všechny produkty DIBOND® spoluvytvářejí prostředí pro úspěšnou komunikaci se zákazníky a jedinečný integrovaný 
vzhled, který bude zákazníkům vštěpovat hodnoty vaší značky.
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VYTŘÍBENÁ ODPOVĚD PRO SOFISTIKOVANOU PROPAGACI

SMART-X® je lehká, proti vlhkosti zcela odolná, celoplastová deska s povrchy z pevného polystyrenu (HIPS), které jsou 
odolné vůči povětrnostním vlivům, a jádrem z expandovaného polystyrenu. Tyto charakteristiky znamenají, že SMART-X® 

je na světě jediná lehká pěnová deska, která ve venkovních aplikacích do dvou let významně nemění barvu.

Díky své vylepšené povrchové struktuře a velkoformátové produkci (šířce až 2 metry) je SMART-X® naprosto ideální také 
pro ploché laminování a tisk, kupříkladu pro reklamní nápisy, event marketing, pro PoS / PoP a výzdoby výkladních skříní.
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NECHTE KREATIVITU ROZZÁŘIT 

V průběhu několika dekád se KAPA® stala synonymem pro lehké pěnové desky s jádrem z polyuretanové pěny s různými 
papírovými povrchy. Optimálně sladěný sortiment těchto povrchů je pak navržen tak, aby v oblasti vizuální komunikace 
vyhovoval celé řadě interiérových aplikací. V důsledku toho je KAPA® vhodná pro použití ve výlohách, při dekoracích 
interiérů a u všech druhů PoS / PoP aplikací.

V oblasti architektury a designu jsou estetické vlastnosti KAPA® velice ceněny. A to nejen jako základní desky pro pre- 
zentační systémy, kde různé povrchy nebo dvojbarevný efekt krycích vrstev vytváří nádherné kontrasty. Z velmi lehkých 
KAPA® desek mohou být vytvářeny také 3-D tvary. Je tím pádem ideálním materiálem pro modelování různých návrhů, 
od absolutně drobných až po ty největší. Fascinující jen pomyslet!

Díky hliníkovým krycím vrstvám a jádru odolnému vůči teplotám a vlhkosti je KAPA®tech první KAPA® deskou vhodnou 
jak pro exteriér, tak i pro interiér. Kromě exteriérového použití je jednou z jejích klíčových výhod požární klasifikace: 
KAPA®tech je certifikována podle euroclass B a splňuje požadavky normy B-s2, d0 “nesnadno hořlavé” dle EN ISO 
13501-1. Oblastmi použití jsou například stropy, vybavení prodejen, výstavnictví a dělící příčky.
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VYTISKNĚTE – POVĚSTE – RECYKLUJTE

DISPA® je papírová deska s jedinečným strukturovaným papírovým jádrem, které zajištuje optimální pevnost a tuhost. 
To z DISPA® dělá dokonalou desku pro krátkodobé propagační kampaně.

DISPA® poskytuje vše, co byste mohli od desky pro signmaking očekávat - optimální rovnost, hladký povrch, vynikající 
výsledky při potisku, tuhost i stabilitu - a navíc jedinečný design ze 100% certifikovaného FSC® papíru (FSC®-C127595). 
Reliéfní struktura tvořící centrální vrstvu DISPA® je výsledkem rozsáhlé analýzy a testování různých profilů. Toto paten-
tované jádro a způsob výroby vedou k jedinečné, obzvláště stabilní kompozitní desce.

DISPA® je optimálním řešením pro tisk i laminování s použitím standardních lepidel. Může být tvarována běžným lámacím 
nožem nebo strojově v rámci dělících procesů. DISPA® je plně recyklovatelná.
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PROSTĚ JASNÁ VOLBA    

LUMEX® představuje bezvadně extrudované průhledné a průsvitné termoplastické A-PET a PET-G polyesterové desky. 
Oba produkty vykazují extrémně dobrou možnost potisku pomocí UV inkoustů. LUMEX® je extrémně odolný proti nárazům, 
vykazuje vynikající odolnost vůči povětrnostním vlivům a je snadno a rychle tvarovatelný.

Vedle toho se jedná o materiál s požární klasifikací “nesnadno hořlavé”. Produktová řada LUMEX® představuje ideální 
materiály pro oblast tváření. LUMEX® A (A-PET) je vhodný pro tváření za studena. LUMEX® G (PET-G) je vhodný pro 
tváření za tepla a vakuové tváření.
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PRO KAŽDÉ OKO VYSOCE ATRAKTIVNÍ   

POLYCASA Lenticular® oddělí váš výrobek od ostatních tím, že zaujme zákazníky velmi živým zobrazením.

Extrudované folie z polyethylentereftalát - glykolu (PETG), které jsou speciálně vytvořeny pro lentikulární použití, jsou 
k dispozici ve čtyřech provedeních, přičemž LPI (Lenses per inch, tj. čočky na palec) zahrnují 60 LPI, 60 LPI 3D, 75 LPI 
a 100 LPI. POLYCASA Lenticular® najde ideální využití v oblastech propagace, balení a aplikací na prodejních místech 
(POS).

Tato dynamická technologie vede k jedinečným možnostem vytvářet dramatické multiobrazové vizuální efekty včetně 
zobrazení „před“ a „po“; vytvoření efektu náhlého vynoření loga nebo výrobku ze stránky; zobrazení animačních nebo 
akčních video sekvencí; přidání 3D do grafiky nebo typografie a prolínání jednoho obrazu do zcela jiného.
 
Díky POLYCASA Lenticular® 20 LPI 3D foliím můžete vytvářet dokonalé 3-D obrazy. Tato folie byla vyvinuta zejména pro 
velkoplošný lentikulární tisk, nabízí jedinečné možnosti a skvěle se hodí pro rozsáhlé reklamní kampaně na všechny trhy, 
kde vzhled rozhoduje.



LITÉ AKRYLOVÉ SKLO V PESTŘE ŽIVÝCH BARVÁCH 

Díky vysoké průhlednosti, odolnosti a UV stabilitě je akrylové sklo ideální volbou tam, kde hlavní roli hraje vzhled. 

CRYLUX™ je jedním z vizuálně nejatraktivnějších plastů. Je vyroben z litého polymethylmethakrylátu (PMMA) a je 
vhodný pro širokou škálu aplikací: firemní signmaking, vybavení prodejen, stavebnictví či nábytek na míru. Dokonalá 
čistota CRYLUX™ je ideální tam, kde je požadavkem vysoká kvalita optického zobrazení, jeho živé barvy pak zejména ve 
vizuální komunikaci. Díky snadné zpracovatelnosti, pomocí většiny běžných technologií, nabízí opravdu mnoho prostoru 
pro designery.

Spektrum barev sahá od speciálních odleskových neprůhledných povrchů (CRYLUX™ Argenta) přes zářivé fluorescentní 
varianty (CRYLUX™ Neon) až po antireflexní, matné povrchy (CRYLUX™ Design). K dispozici je široký výběr barev 
v neprůhledných, opálových, průhledných i průsvitných verzích. Na základě požadavku lze vyrobit barevné provedení dle 
přání zákazníka.
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EXTRUDOVANÉ AKRYLOVÉ DESKY S BRILANTNÍ ČISTOTOU    

Díky vysoké průhlednosti, odolnosti a UV stabilitě jsou akrylové desky (PMMA) z hlediska optických vlastností ideální 
volbou. CRYLON® představuje širokou škálu extrudovaných akrylových velkoformátových desek, s vynikajícími optickými 
vlastnostmi, excelentním podáním barev a různými průhlednostmi. Barevné spektrum se pohybuje od čiré, opálové, černé 
lesklé, hnědé až po křemičitou zelenou. Vysoce kvalitní povrchy mají velmi dobrou odolnost vůči povětrnostním vlivům 
i stárnutí a poskytují řešení pro nejrůznější vnitřní i venkovní použití.
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