WZORNIK MATERIAŁÓW DO OBRÓBKI LASEROWEJ
Printy Poland COLOP Polska Sp z o.o. dystrybutor najwyższej jakości
systemów laserowych renomowanych firm Universal Laser Systems, Alltec,
Eurolaser ma przyjemność zaprezentować Państwu szeroką ofertę materiałów
przeznaczonych do obróbki laserowej.
Bogata paleta odcieni, różne grubości i właściwości materiałów są doskonałą
bazą dla niezliczonej liczby imponujących aplikacji oraz praktycznych
zastosowań. Najwyższa jakość oraz szeroki wybór produktów pozwalają
zbudować profesjonalną ofertę.
Polecane zastosowania dla zaprezentowanych materiałów obejmują między
innymi: tabliczki znamionowe stosowane wewnątrz i na zewnątrz budynków,
certyfikaty, dyplomy, tabliczki na trofea i nagrody, identyfikatory, szyldy, tablice
informacyjne, wizytówki, żetony, breloki... oraz tło dla zdjęć. Laminaty należą
do materiałów, które doskonale prezentują fotografie, przenoszone w niezwykle prosty sposób poprzez program PhotoGrav. Zdjęcia poddane obróbce
przez dostępny w ofercie program zyskują nowy charakter, stają się unikalną
pamiątką, gadżetem, prezentem, reklamą lub atrakcją.
Prezentacja materiałów w niniejszym wzorniku została opatrzona opisem
i legendą informującą o właściwościach, wymiarach i sposobie obróbki
poszczególnych produktów. Szczegółowe dane ułatwiają wybór odpowiadających Państwu materiałów i ułatwiają stworzenie optymalnej oferty.

zastosowanie:
zewnętrzne i wewnętrzne,
materiał odporny
na promieniowanie UV
zastosowanie:
wewnątrz budynków

metoda obróbki:
grawerowanie/znakowanie
warstwy wierzchniej
metoda obróbki:
grawerowanie/znakowanie
warstwy spodniej

materiał z warstwą
magnetyczną

grubośc materiału
1,6mm

wymiary materiału
610x305mm

LASERABLES

LASERABLES 2

LZ-901-016

LZ-902-016

LZ-903-016

LZ-904-016

LZ-2901-016

LZ-2902-016

LZ-2903-016

LZ-2904-016

LZ-901-016

LZ-902-016

LZ-903-016

LZ-904-016

LZ-2901-016

LZ-2902-016

LZ-2903-016

LZ-2904-016

LZ-905-016

LZ-906-016

LZ-914-016

LZ-916-016

LZ-2906-016

LZ-2914-016

LZ-2916-016

LZ-2917-016

LZ-905-016

LZ-906-016

LZ-914-016

LZ-916-016

LZ-2906-016

LZ-2914-016

LZ-2916-016

LZ-2917-016

LZ-917-016

LZ-919-016

LZ-933-016

LZ-990-016A

LZ-2990-016

LZ-2991-016

LZ-917-016

LZ-919-016

LZ-933-016

LZ-990-016A

LZ-2990-016

LZ-2991-016

LZ-990-016
bez filtra UV

LZ-991-016

LZ-992-016

LZ-993-016

LZ-991-016

LZ-992-016

LZ-993-016

LZ-990-016
bez filtra UV

Bardzo trwałe, opracowane z myślą o perfekcyjnej jakości graweru. Bogata paleta odcieni zapewnia bezgraniczną liczbę zastosowań i zróżnicowane efekty. Niezwykle trwałe,
odporne na promieniowanie UV* są idealnym materiałem na zewnętrzne tabliczki znamionowe, szyldy, tablice informacyjne. Polecane również do grawerowania identyfikatorów, certyfikatów, wizytówek, żetonów, breloków oraz szeregu innych aplikacji.
Laminaty są również doskonałym tłem dla zdjęć przenoszonych w niezwykle prosty
sposób przez dostępny w ofercie program PhotogGrav.

*
1,6mm

610x305mm

610x610mm

610x1220mm

Laminaty przeznaczone do obróbki laserowej. Bardzo trwałe, opracowane z myślą
o perfekcyjnej jakości graweru. Bogata paleta odcieni zapewnia bezgraniczną liczbę
zastosowań i zróżnicowanie efekty. Doskonałe dla projektów klasycznych, standardowych po wyjątkowe i oryginalne. Niezwykle trwałe, przeznaczone do użytku wewnętrznego. Polecane również do grawerowania wizytówek, certyfikatów, identyfikatorów,
żetonów, breloków oraz szeregu innych aplikacji. Laminaty są ponadto doskonałym
tłem dla zdjęć edytowanych przez dostępny w ofercie program PhotogGrav.

1,6mm

610x305mm

610x610mm

610x1220mm

LASERTHINS

GEMSTONES

LZ-901-008

LZ-902-008

LZ-903-008

LZ-904-008

LZR-29202-016

LZR-29204-016

LZR-29213-016

LZR-29218-016

LZ-901-008

LZ-902-008

LZ-903-008

LZ-904-008

LZR-29202-016

LZR-29204-016

LZR-29213-016

LZR-29218-016

LZ-906-008

LZ-990-008

LZ-991-008

LZ-998-008

LZR-29239-016

LZR-29250-016

LZ-906-008

LZ-990-008

LZ-991-008

LZ-998-008

LZR-29239-016

LZR-29250-016

LZ-9346-008

LZ-3946-008D

LZ-9372-008

LZ-9346-008

LZ-3946-008D

LZ-9372-008

Linia laminatów o lekkiej, cienkiej strukturze [0,8mm].
Subtelnie zdobią szykowne trofea i eleganckie puchary. Lekkie i jednocześnie
bardzo trwałe, gwarantują najwyższą jakość graweru.
Dostępne w wersji matowej lub metalicznej idealne dla różnych zastosowań.
Przeznaczone do użytku wewnętrznego.

0,8mm

610x305mm

610x610mm

610x1220mm

Głębia koloru laminatów serii Gemstones podkreśla szlachetny charakter najbardziej
wysublimowanych realizacji. Grawerowane od spodu pozostawiają gładką warstwę
zewnętrzną. Dzięki temu treść pozostaje idealnie czysta natomiast warstwa laminatu
wyjątkowo efektowna. Materiały serii Gemstones przeznaczone są do użytku
wewnętrznego. Polecane zastosowania: efektowne tablicznki znamionowe, żetony
do gry.

1,6mm

610x305mm

LASERABLE REVERSE

LASERABLES 2 - METALICZNE

LZR-901-016

LZR-903-016

LZR-992R-016

LZR-993R-016

LZ-9372-016

LZ-9372BR-016

LZ-9361-016

LZ-9362-016

LZR-901-016

LZR-903-016

LZR-992R-016

LZR-993R-016

LZ-9372-016

LZ-9372BR-016

LZ-9361-016

LZ-9362-016

LZ-9346-016

LZ-9243-016

LZ-994-016

LZ-9408-016

LZ-9346-016

LZ-9243-016

LZ-994-016

LZ-9408-016

LZ-9409-016

LZ-990AB-016

LZ-9409-016

LZ-990AB-016

Linia laminatów wyjątkowa ze względu na sposób obróbki laserowej. Grawerowanie
spodniej warstwy materiału pozostawia zewnętrzną powierzchnię idealnie gładką.
Warstwa wierzchnia chroni grawer, który pozostaje nieskazitelnie czysty nawet po
bardzo długim czasie. Dzięki odporności na promienie UV laminaty Laserable
Reverse polecane są do użytku zewnętrznego i wewnętrznego.

1,6mm

610x305mm

610x610mm

610x1220mm

Metaliczna powierzchnia laminatu w zestawieniu z kolorową warstwą bazową daje
niepowtarzalne efekty. Dostępne kombinacje odcieni gwarantują najlepszy dobór
laminatu do poszczególnych zastosowań i preferencji użytkownika. Laminaty
metaliczne serii Laserables 2 przeznaczone są do użytku wewnętrznego.
Doskonałe na tabliczki znamionowe, identyfikatory i wizytówki.

1,6mm

610x305mm

610x610mm

610x1220mm

GOLD COAST

LASERABLES 3mm

GCG-2202F-060 GCG-2204F-060

LZ-901-030

LZ-902-030

LZ-903-030

LZ-904-030

GCG-2202F-060 GCG-2204F-060

LZ-901-030

LZ-902-030

LZ-903-030

LZ-904-030

LZ-905-030

LZ-906-030

LZ-905-030

LZ-906-030

Efektowna powierzchnia laminatów serii Gold Coast podkreśla wyjątkowy charakter
prestiżowych nagród, eleganckich tabliczek i niecodziennych realizacji. Złoty odcień
grawerowanej treści podkreśla unikalną jakość projektów. Dzięki odporności na
promienie UV laminaty Gold Coast przeznaczone są do użytku wewnętrznego i
zewnętrznego.

1,6mm

610x305mm

610x610mm

610x1220mm

Trwałe laminaty o grubości: 3 mm. Większa grubość sprawia, że materiał jest bardziej
sztywny, dlatego idealny do tablic o dużych formatach. Nie wymaga podklejania.
Zewnętrzna, kolorowa warstwa laminatu jest grubsza, dzięki temu bardzo trwała.
Materiał jest dostosowany do głębokiego graweru: do 0,1 mm.
Przeznaczony zarówno do warunków wewnętrznych jak i zewnętrznych, dzięki czemu
jest odpowiedni dla szerokiej skali zastosowań.

3mm

610x305mm

610x610mm

610x1220mm

DURABLACK

LAMINAT PRZEMYSŁOWY O ZIARNISTEJ POWIERZCHNI

LP-801-016

LP-802-016

LP-803-016

LP-804-016

LP-801-016

LP-802-016

LP-803-016

LP-804-016

CZARNY

05974D

LP-805-016

LP-806-016

LP-807-016

LP-808-016

LP-805-016

LP-806-016

LP-807-016

LP-808-016

LP-812-016

LP-813-016

LP-816-016

LP-817-016

LP-812-016

LP-813-016

LP-816-016

LP-817-016

LP-826-016

LP-830-016

LP-843-016

LP-826-016

LP-830-016

LP-843-016

Laminaty o bardzo wysokiej odporności na zarysowania, wytrzymałe i bardzo
odporne. Posiadają ziarnistą powierzchnię, ich struktura pozwala na bardzo
dobre grawerowanie szczegółów. Idealne do grawerowania cienkich linii.
Przeznaczone do zastosowań w środowisku przemysłowym oraz w miejscach
o dużym natężeniu ruchu.

Materiał: Utwardzony akryl z wykończoną teksturą (zewnętrzną) do grawerowania
na 1 powierzchni (stronie)
Obróbka: ciecie, wiercenie, termiczne wyginanie, wektorowe cięcie laserem, może
być krawędziowany, znakowany termicznie, klejenie-spajanie (BONDS), odporny
na promieniowanie UV

1,6mm

610x305mm

610x610mm

610x1220mm

Aluminium anodowane odporne na działanie czynników zewnętrznych. Warstwa
ochronna zapobiega uszkodzeniom materiału, które powstają nawet w przypadku
wykonania zbyt mocnego graweru. DuraBlack zapewnia trwały biały grawer,
odporność na wysoką temperaturę, korozję i środki chemiczne.
Jego matowa powierzchnia niweluje refleksy.

0,5mm

508x304mm

DELRIN

METAL FROST

SREBRNY

ZŁOTY

grubość

Metal Frost – metalowy materiał, który po grawerowaniu doskonale prezentuje się
na pucharach i trofeach. Unikalna dwuwarstwowa struktura gwarantuje niepowtarzalne efekty: pod wpływem graweru zostaje odsłonięta błyszcząca warstwa,
która na tle zmrożonej powłoki daje wyjątkowo efektowny kontrast.

0,5mm

1,5 mm

(materiał do suchych stempli)

grubość

2,0 mm

Prestiżowe rozwiązanie dla wyjątkowych zastosowań.
Derlin - materiał stosowany do suchych pieczęci. Tworzy subtelne, eleganckie,
a jednocześnie bardzo trwałe, tłoczone odbicie. Podkreśla rangę ważnych
dokumentów, certyfikatów, zaproszeń i świadectw. Doskonale zabezpiecza
przed kopiowaniem. Tworzy niecodzienną formę reklamy.
Derlin grawerowany w technologii laserowej stanowi trwałą, odporną na ścieranie
matrycę. Wraz z urządzeniem pozwala przenieść na papier wyjątkowe projekty.

610x305mm

1,5mm

2mm

330x330mm

ALUMAMARK

GRAWAL

SREBRNY

ZŁOTY

MOSIĘŻNY

BRĄZOWY

5266D

5238D

5252D

5248D

SREBRNY

ZŁOTY

CZERWONY

POMARAŃCZOWY

LUSTRZANY
05284 - D

LUSTRZANY
05285 - D

05205D

05207D

CZARNY

CZERWONY

ŻÓŁTY

ZIELONY

NIEBIESKI

05208D

05209D

Alumamark – metal polecany do wykonywania plakietek, schematów, tabliczek
znamionowych. Idealnym zastosowaniem są również trofea. Dostępne kolory –
złoty, srebrny, mosiężny, brązowy, czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony i
niebieski – podkreślą prestiż zdobionych przedmiotów.

0,5mm

508x304mm

ZIELONY

Grawal – metalowa płyta przeznaczona do wykonywania tabliczek opisowych
i znamionowych. Znakowanie odbarwia aluminium na biało dając efektowny
obraz o wysokim kontraście.

1mm

05206D

NIEBIESKI

500x325mm

FOLIE

FOLIE MAGNETYCZNE
złota
LTM
190

srebrna
LTM
191

LTM 190

LTM 191

Giętkie, elastyczne folie samoprzylepne przeznaczone do cięcia i grawerowania
w technologii laserowej. Idealnie przylegają do powierzchni zaokrąglonych i płaskich.
Dzięki łatwej aplikacji na dowolnych kształtach doskonałe dla nieskończonej liczby
zastosowań. Bardzo cienkie i jednocześnie niezwykle trwałe, odporne na wysoką
temperaturę, ścieranie i rozpuszczalniki. Sprawdzone w wielu obszarach, również
w warunkach przemysłowych. Idealne w miejscach trudnodostępnych dla grubszych
materiałów.

Elastyczne folie magnetyczne - dzięki możliwości tworzenia dowolnych kształtów
- znajdują zastosowanie w wielu obszarach. Warstwa magnetyczna umożliwia
aplikację folii na metalach. Trzy klasyczne odcienie folii: czarny, srebrny, złoty w zestawieniu z kontrastującą warstwą spodnią - dają niepowtarzalne efekty.

ULT-01

ULT-02

ULT-90

ULT-91

ULT-01

ULT-02

ULT-90

ULT-91

0,1mm

610x305mm

610x305mm

0,6mm

0,1mm

szerokość
90mm

0,1mm

szerokość
120mm

THERMARK

Produkt, który umożliwia znakowanie metali w technologii laserowej CO2.
Dzięki łatwej aplikacji pozwala w szybki i prosty sposób osiągnąć imponujące efekty.
Znakowanie uzyskane w technologii Thermark charakteryzuje idealna ostrość
i wysoki kontrast obrazu. Produkt sprawia, że metale znakowane dotąd tylko przez
laser neodymowy (YAG) mogą być poddawane obróbce laserowej CO2. Dostarcza
tym samym wiele nowych możliwości i ciekawych aplikacji, pozwala zwiększyć zakres
oferowanych usług.

THERMARK KOLOR
Projekt - Akademia Lasera - został stworzony z myślą o osobach, które chciałyby
rozwijać swoje umiejętności z zakresu obsługi oraz efektywnego wykorzystania
systemów laserowych w biznesie.
Konsultacje oraz warsztaty prowadzone przez specjalistów Działu Technologii
Laserowych pomagają w szybki sposób zdobyć cenne informacje i umiejętności
z zakresu obsługi i wykorzystania urządzeń, obróbki materiałów, pozyskania
nowych pomysłów i wzbogacenia swojej oferty.
Wieloletnie doświadczenie, setki sprzedanych urządzeń oraz stały kontakt
z klientami posiadającymi systemy pozwoliły nam zgromadzić fachową wiedzę,
którą przekazujemy podczas kolejnych edycji projektu.
TherMark kolor - trwały obraz w pełnej gamie kolorystycznej na szkle, ceramice,
porcelanie, metalu. Technologia TherMark kolor pozwala na szybkie uzyskanie
trwałego obrazu o wysokim kontraście, trwałości i pełnej gamie kolorystycznej
na szkle, ceramice, porcelanie.
TherMark jest dostępny w postaci płynnej. Stosowanie LMM jest bardzo proste wymaga nałożenia preparatu na element znakowany. Po krótkim okresie suszenia
proces znakowania może zostać rozpoczęty przy zachowaniu niskiej mocy lasera.
Technologia Laser Marking Material jest odpowiednia dla aplikacji standardowych,
może być również dostosowana dla specyficznych wymagań.

Więcej informacji :
www.lasery.pl
lub tel. 32/388-70-66

GILOTYNA

1-Touch Laser Photo™

Pozwala bez wysiłku ciąć blachy.
Nie wymaga dodatkowych ustawień.
Dzięki łatwej obsłudze użytkownik
szybko uzyskuje wymagany efekt.
Gilotyna nie powoduje zgięć i zapewnia
idealnie gładkie brzegi. Odpowiednia
również do cięcia laminatów.
Maksymalna szerokość cięcia wynosi
320 mm.

1-Touch Laser Photo jest programem oferującym znakomitą jakość obrabianych
fotografii. Zastosowanie zaawansowanych filtrów, pozwala na optymalne przerobienie
zdjęcia w zależności od używanego materiału. Dzięki użyciu 1-Touch Laser Photo,
nie ma potrzeby używania jakichkolwiek innych programów do obróbki oraz edycji zdjęć.
1-Touch Laser Photo jest oprogramowaniem intuicyjnym - proces obróbki zdjęć
sprowadza się do wyboru materiału na którym chcemy zdjęcie wygrawerować oraz
wydaniu komendy "drukuj". 1-Touch Laser Photo współpracuje obecnie z ośmioma
podstawowymi materiałami, takimi jak marmur, płytki Lasertile, laminaty grawerskie,
aluminium anodowane, akryle, metale lakierowane, oraz skóra i drewno.

WYKROJNIK

PhotoGrav
Wykrojniki pozwalają nadawać różne
kształty przedmiotom z metalu i laminatu. Zmieniają ostre kąty w łagodne,
a zwykłe formy przekształcają w elementy dekoracyjne.
Kompletne urządzenie składa się
z wykrojnika bazowego oraz elementów wycinających zróżnicowanych
ze względu na nadawane formy.
W ofercie dostępnych sześć różnych
kształtów.

Program PhotoGrav pozwala „przenieść” zdjęcia na jeden z licznych materiałów
poddawanych obróbce laserowej. Dzięki PhotoGrav jedno ujęcie może zyskać wiele
form i odcieni zyskując zupełnie nową jakość. Zdjęcia poddane obróbce PhotoGrav
są trwalsze i bardziej efektowne dlatego stają się doskonałą pamiątką, gadżetem,
prezentem, reklamą lub atrakcją.
Obsługa programu jest niezwykle prosta. Dzięki PhotoGrav proces obróbki zdjęć stał się
dużo łatwiejszy, bardziej wydajny i mniej kosztowny w stosunku do poprzednich
rozwiązań. Jednocześnie, program daje szereg możliwości technicznych podnoszących
atrakcyjność efektu końcowego

