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B A N N E R  –  S P E C Y F I K A C J A  

 
 

 

 

BANNER – RODZAJ: 

 frontlit lub frontlight – materiał winylowy, przeznaczony do oświetlania światłem z przodu, 

druk jednostronny, gramatura:  440 g/m2  -  510 g/m2; 

 siatka mesh – materiał PVC o strukturze siatki, lekki i bardzo wytrzymały, umożliwia 

swobodny przepływ powietrza, dźwięku i światła; 

 blockout – materiał nie przepuszcza światła, przeznaczony do zadruku obustronnego  

z przekładką w środku, niwelującą przenikanie światła, gramatura: 440 g/m2  -  780 g/m2; 

 odblask – materiał posiada odblaskową powierzchnię odbijającą światło – świetny nośnik  

reklam przy drogach, placach, ciągach komunikacyjnych; 

 backlit – materiał przeznaczony do oświetlania światłem z tyłu, idealnie rozprasza światło 

(stosowany np.: do kasetonów), gramatura: od 500 g/m2  i  od 510 g/m2. 

 

 

BANNER – PODZIAŁ WEDŁUG PRODUKCJI TKANINY: 

 laminowane: powstają w wyniku laminowania na gorąco PCV włókien/ splotów 

poliestrowych. Wadą jest możliwość kurczenia się tkaniny i pękania na mrozie; 

 powlekane: powstają w wyniku powlekania materiału bazowego tkaniną poliestrową, która 

utwardzana jest w wysokiej temperaturze i dodatkowo powlekana. Zaletą jest duża 

elastyczność tkaniny, oraz trwałość i odporność na warunki atmosferyczne. 
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INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE 

Frontlit 440 g laminowany 
Materiał: Laminowany banner PCV z mocnym włóknem 
Gramatura: 440 g/m2 
Wytrzymałość na rozciąganie: 1300/1150 N/5cm 
Odporność na rozerwanie: 240/180 N 
Trwałość: wydruk do 1 roku / wydruk do 1 roku 
Zalecany laminat: laminat płynny Triangle D320 Satyna 
Właściwości: jednolite, gładkie wykończenie powierzchni, dobre parametry zgrzewania 
Zastosowanie: krótkookresowa reklama wewnętrzna i zewnętrzna 

            Frontlit 510 g powlekany 
Materiał: jednostronnie powlekany banner PCV 
Gramatura: 510 g/m2 
Wytrzymałość na rozciąganie: 1900/1900 N/5cm 
Odporność na rozerwanie: 290/290 N/5cm 
Klasa palności: B1 
Trwałość: wydruk do 2 lat / materiał do 2 lat / po laminacji do 4 lat 
Zalecany laminat: laminat płynny Triangle D320 Satyna 
Właściwości: trwały i wytrzymały, atest palności B1 oraz ITB 
Zastosowanie: średniookresowa reklama wewnętrzna i zewnętrzna, grafika wystawiennicza  

 R Z N  Siatka mesh 270 g 
Materiał: siatka PCV z przeplotem (zwiększającym wytrzymałość), z podkładem 
Gramatura: 270g/m2 
Wytrzymałość na rozciąganie: 1250/1400 N/5cm 
Odporność na rozerwanie: 300/300 N/5cm 
Trwałość: materiał i nadruk do 2 lat 
Właściwości: wysoka odporność na rozerwanie, atest palności B1 oraz ITB 
Zastosowanie: krótkookresowa reklama zewnętrzna - grafika na rusztowaniach i fasadach budynków 

Banner blockout 650 g 

Materiał: semipowlekany, kryjący banner PCV 
Gramatura: 650 g/m2 
Wytrzymałość na rozciąganie: 2009/1617 N/5cm 
Odporność na rozerwanie: 225/196 N/5cm 
Trwałość: wydruk do 2 lat / materiał do 2 lat / po laminacji do 4 lat 
Zalecany laminat: laminat płynny Triangle D320 Satyna 
Właściwości: nośnik do reklamy Indoor / Outdoor, atest palności B2 
Zastosowanie: średniookresowa wielkoformatowa reklama wymagająca trwałego i kryjącego podłoża 
Blockout charakteryzuje się również dużą odpornością na rozdarcia. 

Banner frontlight odblaskowy 520 g 
Gramatura 520g to materiał przypominający strukturą plaster miodu, wypełniony odblaskowymi cząsteczkami. 
Dzięki temu w nocy banner odblaskowy połyskuje w światłach reflektorów samochodowych. W dzień wygląda 
identycznie jak standardowe bannery. 
 Bannery odblaskowe są widoczne 24 godziny na dobę! Dzięki specjalnej strukturze powierzchni nocą "świecą", 
odbijając światło reflektorów samochodowych. Za dnia wyglądają jak standardowe bannery. Powierzchnię 
bannera możemy zabezpieczyć laminatem płynnym, aby kolory nie blakły.  

Folia backlit do podświetleń 
Materiał: specjalnie powleczona, bez kleju, folia poliestrowa 
Klej: brak 
Grubość: 205 mic 
Właściwości: frontprint, optymalna głębia kolorów, antystatyczne powleczenie translucentne, wysoka 
stabilność wymiarowa i sztywność, powleczenie odporne na wilgoć i zadrapanie 
Zastosowanie: reklamy podświetlane 
Folia backlit - klisza z ang. backlit film, backlight film do podświetleń. Ma postać mlecznej, półmatowej kliszy    
i przeznaczona jest głównie do wielkoformatowych reklam podświetlanych, szyldów, scroll-boardów,  
backlitów, reklam na przystankach autobusowych - wymagających najwyższej jakości druku. 
 To jeden z najlepszych materiałów do podświetlanych grafik z często zmienianą ekspozycją. 


