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Agentúra Uhal 
- vznikla v roku 1993 
- distribútor materiálov pre laserové gravírovanie, sublimácie a pečiatok 
 
UHAL trade s.r.o. 
- vznikol v roku 2007 
- distribútor laserových zariadení, CNC gravíriek, rezacích plotrov, tlačiarní a ďalších tech-
nológii 
- servis a predaj pre Slovenskú republiku 
 
UHAL Trade CZ s.r.o. 
- vznikol v roku 2014 
- servis a predaj laserových zariadení, CNC gravíriek, rezacích plotrov, tlačiarní a ďalších 
technológii pre reklamnú výrobu a priemysel 
- oficiálne zastúpenie Uhal trade pre Českú republiku 
 
Sme distribútori týchto značiek: 
 
Stroje: 
Epilog laser, USA 
RMI laser, USA 
KERN laser, USA 
SEI laser, Taliansko 
Graphtec, Japonsko 
Mutoh, Japonsko 
Direct Color Systems, USA 
DMPS, Južná Kórea 
GCC, Taiwan 
Stahls, USA 
BOFA, UK 
TBH, Nemecko 
 
Materiály: 
IPI plastics, USA 
ID plates, USA 
Laserbits, USA 
Forever, Nemecko 
Sawgrass, USA 
Promatex, Francúzsko 
SEF, Francúzsko 
Antares, USA 
Accucutter, USA 
Deskmate, HongKong 
Rowmark, USA
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2-VRSTVOVÉ PLASTY
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2 - vrstvové plasty - Laser - Fréza

základné údaje 
Povrch                      matný/lesklý  
Gravír.vrstva             0,1 mm 
Hrúbka      1,6 mm 
Materiá  Akryl 
Formát    1220 x 610 mm 
Teplotná odolnosť     do 80°C   
UV-odolné     

Ohybnosť 
Nerozbitnosť

Obrábanie a delenie 
Laser - gravír  Vŕtanie 
Laser - rezanie  Lepenie 
Frézovanie    Rezanie 
Tepel. tvárnenie  Strihanie 
Sieťotlač   Výsek 

Umiestnenie 
Interiér 
Exterirér     

LaserAcryl 1- Laserables

matné

LZ-917-016
biela/modrá 

LZ-916-016
biela/červená 

LZ-919-016
biela/zelená 

LZ-902-016
biela/čierna  

LZ-903-016
červená/biela  

LZ-912-016
vínovočervená/biela

LZ-908-016
červená/čierna   

LZ-906-016
žltá/čierna 

LZ-909-016
tm. modrá/biela

LZ-914-016
zelená/biela 

LZ-905-016
jablkovozelená/biela  

LZ-942-016
zelenomodrá/biela 

LZ-904-016
modrá/biela  

LZ-933-016
sivá/biela

LZ-901-016
čierna/biela 

LZ-9213-016
brusnicový mramor/biela

LZ-9204-016
tm.zelený mramor/biela

LZ-9202F-016
tm.sivý mramor/biela

LZ-9202-016
sivomodrý mramor/biela

LZ-9218-016
žula rustikal /biela 

LZ-9200-016
platinum mramor /čierna

LZ-9204F-016
tm.zelený mramor zlaté fleky/biela

LZ-930-016
krémová/čierna

LZ-907-1-016
tmavo hnedá/biela

LZ-947-016
tmavo bordová/biela

LZ-950-016
tmavo modrá/biela 

LZ-981-016
orechová/biela

Veľmi kvalitný 2 vrstvový materiál - špeciálny akryl s veľmi odolným mikro povrchom vhodný 
na laserové aj mechanické  gravírovanie a rezanie.  Hrúbka 1,6 mm.  
Vhodný do interiéru aj do exteriéru /okrem zlatej farby/. 
Odprúčané hodnoty pre lasery Epilog 30W:  
Gravírovanie: 100% speed, 50% power. Rezanie: 20% speed, 80% power, 5000 Hz freq.
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2 - vrstvové plasty - Laser - Fréza

základné údaje 
Povrch                      matný/pololesklý  
Gravír.vrstva             0,1 mm 
Hrúbka      1,6 mm 
Materiá  Akryl 
Formát    1220 x 610 mm 
Teplotná odolnosť     do 80°C   
UV-odolné 
Ohybnosť 
Nerozbitnosť

Obrábanie a delenie 
Laser - gravír  Vŕtanie 
Laser - rezanie  Lepenie 
Frézovanie    Rezanie 
Tepel. tvárnenie  Strihanie 
Sieťotlač   Výsek 

Umiestnenie 
Interiér 
Exterirér

LZ-2916-016
biela /červená   

LZ-2917-016
biela/modrá   

LZ-2934-016
žltá/červená 

LZ-2990-016
zlatá brúsená/čierna  

LZ-2991-016
strieborná brúsená/čierna  

pololesklé

LZ-2901-016
čierna/biela   

LZ-2902-016
biela/čierna   

LZ-2903-016
červená/biela   

LZ-2914-016
zelená/biela  

LZ-2906-016
žltá/čierna   

LZ-2904-016
modrá/biela  

matné

LaserAcryl 2 - Laserables II
Kvalitný 2 vrstvový materiál - špeciálny akryl s mikro povrchom vhodný na laserové  
aj mechanické  gravírovanie a rezanie. Hrúbka 1,6 mm.    
Vhodný do interiéru . 
Odprúčané hodnoty pre lasery Epilog 30W:  
Gravírovanie: 100% speed, 50% power. Rezanie: 20% speed, 80% power, 5000 Hz freq.
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2 - vrstvové plasty - Laser - Fréza

základné údaje 
Povrch                      matný/lesklý  
Gravír.vrstva             0,1 mm 
Hrúbka      1,6 mm 
Materiá  Akryl 
Formát    1220 x 610 mm 
Teplotná odolnosť     do 80°C   
UV-odolné 
Ohybnosť 
Nerozbitnosť

Obrábanie a delenie 
Laser - gravír  Vŕtanie 
Laser - rezanie  Lepenie 
Frézovanie    Rezanie 
Tepel. tvárnenie  Strihanie 
Sieťotlač   Výsek 

Umiestnenie 
Interiér 
Exterirér     (** len označené typy)

    (** len označené typy)

Heavy Metal

LZ-907-016
matný hliník/čierna 

LZ-995-016 

LZ-910-016

mosadz brúsená matná/čierna 

mosadz brúsená lesklá/čierna

LZ-996-016
platina brúsená matná/čierna

LZ-9243-016
tahiti bronz brúsený matný/čierna

LZ-9362-016
jantárový bronz brúsený lesklý/čierna

LZ-9406-016
Grand Illusion/biela

LZ-997-016
europa zlatý brúsený/čierna   

LZ-992-016**
zlatý matný + lesklý UV lak/čierna

LZ-994-016
zlatý vysokolesklý jemne brúsený 
/čierna

LZ-993-016** 

**vhodné do exteriéru

strieborný matný + lesklý UV lak/čierna

LZ-9413-016 /LZ-990AB/
zlatý brúsený/modrá 

LZ-9408-016 
zlatý brúsený/zelená 

LZ-9407-016 /LZ-9409/
zlatý brúsený/bordová

LZ-9412-016
strieborný lesklý brúsený/modrá 

LZ-9361-016
oceľovo strieborný lesklý brúsený/čierna

LZ-990-016 (LZ-990-016M -matný)
zlatý brúsený/čierna

LZ-991-016 (LZ-991-016M-matný)
strieborný lesklý brúsený/čierna

LZ-9346-016
medený brúsený/čierna  

LZ-9346G-016
medený brúsený/zelená 

LZ-9372-016
nikel brúsený/čierna  

LZ-9372BR-016
nikel brúsený/bordová

Veľmi kvalitný 2 vrstvový materiál - špeciálny akryl s veľmi odolným mikro povrchom vhodný  
na laserové aj mechanické  gravírovanie a rezanie. Hrúbka 1,6 mm.   
Vhodný do interiéru aj do exteriéru /označené typy/. 
Odprúčané hodnoty pre lasery Epilog 30W:  
Gravírovanie: 100% speed, 50% power. Rezanie: 20% speed, 80% power, 5000 Hz freq. 
/u exteriérových materiálov je potrebné zvýšiť výkon, pretože na povrchu je ešte jeden náter - UV laku/
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2 - vrstvové plasty - Laser - Fréza

základné údaje 
Povrch                      lesklý  
Gravír.vrstva             0,1 mm 
Hrúbka      2,4 mm/0,8 mm 
Materiá  Akryl 
Formát    305 x 610 mm 
Teplotná odolnosť     do 80°C   
UV-odolné    (len 2,4 mm) 

Ohybnosť 
Nerozbitnosť

Obrábanie a delenie 
Laser - gravír  Vŕtanie 
Laser - rezanie  Lepenie 
Frézovanie    Rezanie 
Tepel. tvárnenie  Strihanie 
Sieťotlač   Výsek 

Umiestnenie 
Interiér 
Exterirér

LZR-898
strieborná/číra  

LZR-850
purpurová/číra  

hrúbka 2,4 mm  

LZR-809
modrá/číra   

LZR-805
zelená/číra   

LZR-803
purpurová/číra   

LZR-899
zlatá/číra  

LaserMirror
Veľmi kvalitný 2 vrstvový materiál - špeciálny akryl so zadnej strany naneseným zrkadlovým mikronáterom.  
Má veľmi podobné odrazové vlastnosti ako normálne zrkadlo. Gravíruje sa zo zadnej strany pričom vzniká  
číra gravúra, ktorá sa dá vyfarbovať.  V ponuke je 6 farebných odtieňov.  
Je vhodný na laserové aj mechanické  gravírovanie a rezanie.  Hrúbka 2,4 a 0,8 mm.   
Vhodný do interiéru aj do exteriéru /len hrúbka 2,4 mm/. 
Odprúčané hodnoty pre lasery Epilog 30W:  
Gravírovanie: 100% speed, 50% power. Rezanie: 12% speed, 80% power, 5000 Hz freq.

Použijte naše akrylové farby 
na vyfarbenie po gravírovaní 
Pozrite náš katalóg.

hrúbka 0,8  mm  

LZR-809
modrá/číra   

LZR-805
zelená/číra   

LZR-803
purpurová/číra   

LZR-899
zlatá/číra  

LZR-850 
purpurová/číra
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LaserAcryl 3 

LZ-901-030 
čierna/biela

LZ-904-030 
modrá/biela

LZ-905-030 
jablkovozelená/biela 

LZ-903-030 
červená/biela

LZ-902-030 
biela/čierna

LZ-906-030 
žltá/čierna

LZ-908-030 
červená/čierna

LZ-907-030 
hliník mat/čierna

základné údaje 
Povrch                      matný 
Gravír.vrstva             0,1 mm 
Hrúbka      3 mm 
Materiá  Akryl 
Formát    1220 x 610 mm 
Teplotná odolnosť     do 80°C   
UV-odolné    (okrem zlatej) 

Ohybnosť 
Nerozbitnosť 

Obrábanie a delenie 
Laser - gravír  Vŕtanie 
Laser - rezanie  Lepenie 
Frézovanie    Rezanie 
Tepel. tvárnenie  Strihanie 
Sieťotlač   Výsek 

Umiestnenie 
Interiér 
Exterirér

Veľmi kvalitný 2 vrstvový materiál - špeciálny akryl s veľmi odolným mikro povrchom vhodný 
na laserové aj mechanické  gravírovanie a rezanie.  Hrúbka 3 mm.   
Vhodný do interiéru aj do exteriéru. 
Odprúčané hodnoty pre lasery Epilog 30W:  
Gravírovanie: 100% speed, 50% power. Rezanie: 15% speed, 100% power, 5000 Hz freq. 

Na formátovanie týchto plastov je výborna 
píla VARGA 10.  Pozrite náš katalóg.
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2 - vrstvové plasty - Laser - Fréza

LaserPlus

LZP-764 
antik zlatá brúsená/čierna 

LZP-314 
oceľová brúsená/čierna 

LZP-864 
medená brúsená/čierna 

LZP-364 
nikel brúsený/čierna

základné údaje 
Povrch                      lesklý 
Gravír.vrstva             0,1 mm 
Hrúbka      1,6 / 3 mm 
Materiál                     Akryl 
Formát                      1220 x 610 mm 
Teplotná odolnosť      do 80°C   
UV-odolné 
Ohybnosť 
Nerozbitnosť 

Obrábanie a delenie 
Laser - gravír  Vŕtanie 
Laser - rezanie  Lepenie 
Frézovanie    Rezanie 
Tepel. tvárnenie  Strihanie 
Sieťotlač   Výsek 

Umiestnenie 
Interiér 
Exterirér

Veľmi kvalitný 2 vrstvový materiál - špeciálny akryl s veľmi odolným mikro povrchom vhodný 
na laserové aj mechanické  gravírovanie a rezanie.  Hrúbka 1,6 a 3 mm.   
Špeciálne vyvinutý pre exterérové použitie, je vysokoodolný voči oxidácii a poveternostným 
podmienkam. 
Odprúčané hodnoty pre lasery Epilog 30W:  
Gravírovanie: 100% speed, 50% power. Rezanie: 15% speed, 100% power, 5000 Hz freq.

Na formátovanie týchto plastov je výborna 
píla VARGA 10.  Pozrite náš katalóg.
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LaserReverse 

LZR-901-016 
transp./čierna 

LZR-902-016 
transp./biela 

LZR-933-016 
transp./sivá 

LZR-942-016 
transp./zelenomodrá 

LZR-930-016 
transp./béžová  

LZR-936 
transp./svetlomodrá 

LZR-937 
transp./bridlicová 

LZR-940 
transp./jadeitovozelená 

LZR-945 
transp./svetlofialová 

LZR-947 
transp./slivková  

LZR-909 
transp./námornícka modrá 

LZR-971

Gemstone - imitácia mramoru. Rozmer 305 x 610 mm. Hrúbka 1,6 mm

transp./broskyňová 

LZR-700G 
transp/transp.matná-frost 

LZR-904-016 
transp./modrá

LZR-992RM-016 
transp./zlatá  

LZR-29218 
transp./sienna červená 

LZR-29213 
transp./hnedá 

LZR-29202 
transp./opálovo čierna

LZR-29204 
transp./smaragdovo zelená 

LZR-29239 
transp./safírovo modrá 

LZR-29250 
transp./purpurova tmavá

LZR-992R-016 
transp./zlatá lesklá 

LZR-993R-016 
transp./strieborná lesklá 

LZR-901-008  
transp./čierna  

LZR-902-008  
transp./biela 

LZR-993RM-016 
transp./strieborná  

hrúbka 0,8mm

matná 

matná

lesklá

LZR-940-016 /LZR-907/ 
transp./hnedá

LZR-903-016 
transp./červená 

LZR-906-016 
transp./žltá 

Použijte naše akrylové farby  
na vyfarbenie po gravírovaní. 
Pozrite náš katalóg.

základné údaje 
Povrch                      matný 
Gravír.vrstva             0,2 mm 
Hrúbka      1,6 mm 
Materiá  Akryl 
Formát    1220 x 610 mm 
Teplotná odolnosť     do 80°C   
UV-odolné     

Ohybnosť 
Nerozbitnosť 

Obrábanie a delenie 
Laser - gravír  Vŕtanie 
Laser - rezanie  Lepenie 
Frézovanie    Rezanie 
Tepel. tvárnenie  Strihanie 
Sieťotlač   Výsek 

Umiestnenie 
Interiér 
Exterirér

Veľmi kvalitný 2 vrstvový materiál - špeciálny akryl s veľmi odolným povrchom určený pre gravírovanie  
zo zadnej strany. Po gravírovaní ostáva priesvitná gravúra, ktorá je vhodná na dodatočné farbenie.  
Je vhodný na laserové aj mechanické  gravírovanie a rezanie.  Vhodný do interiéru aj do exteriéru. 
Odprúčané hodnoty pre lasery Epilog 30W:  
Gravírovanie: 100% speed, 50% power. Rezanie: 20% speed, 80% power, 5000 Hz freq.
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LaserAcrylEco 

LZE-901-013 
čierna/biela  

LZE-902-013 
biela/čierna   

LZE-903-013 
červená/biela   

LZE-905-013 
jablkovozelená/biela  

LZE-906-013 
gelb/čierna  

LZE-907-013 
hliník matný/čierna  

LZE-904-013 
modrá/biela 

matná

lesklá

LZE-993-013 
strieborná lesklá/čierna 

LZE-991-013 
strieborná škrabaná/čierna

LZE-992-013 
zlatá lesklá/čierna 

LZE-990-013 
zlatá brúsená/čierna

základné údaje 
Povrch                      matný/lesklý 
Gravír.vrstva             0,1 mm 
Hrúbka      1,3 mm 
Materiál                     DR Akryl 
Formát                      1220 x 610 mm 
Teplotná odolnosť      do 80°C   
UV-odolné     

Ohybnosť 
Nerozbitnosť 

Obrábanie a delenie 
Laser - gravír  Vŕtanie 
Laser - rezanie  Lepenie 
Frézovanie    Rezanie 
Tepel. tvárnenie  Strihanie 
Sieťotlač   Výsek 

Umiestnenie 
Interiér 
Exterirér

Kvalitný 2 vrstvový materiál - špeciálny akryl s odolným mikro povrchom - cenovo výhodný. 
Je vhodný na laserové aj mechanické  gravírovanie a rezanie.   
Vhodný do interiéru . 
Odprúčané hodnoty pre lasery Epilog 30W:  
Gravírovanie: 100% speed, 50% power. Rezanie: 25% speed, 80% power, 5000 Hz freq.
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LaserFlex - LaserThins

LZ-901-008 
čierna/biela 

LZ-902-008 
biela/čierna 

LZ-903-008 
červená/biela 

LZ-904-008 
modrá/biela 

LZ-909-008 
námor.modrá/biela 

LZ-914-008 
tm.zelená/biela 

LZ-906-008 
žltá/čierna

LZ-990-008 
zlatá brúsená/čierna 

LZ-991-008 
strieborná brúsená/čierna 

LZ-999-008 
zlatá leštená/čierna 

LZ-998-008 
strieborná leštená/čierna

LZ-9346-008 
medená brúsená/čierna 

LZ-9372-008 
nikel brúsený/čierna

LZ-907-008 
hliník matný/čierna

lesklé

vysokolesklé

matné

Na fixovanie materiálu 
použijte nano podložku 
Power Matt  Pro. 
Pozrite  náš katalóg.

základné údaje 
Povrch                      matný 
Gravír.vrstva             0,1 mm 
Hrúbka      0,8 mm 
Materiá  Akryl 
Formát    1220 x 610 mm 
Teplotná odolnosť     do 80°C   
UV-odolné 
Ohybnosť 
Nerozbitnosť 

Obrábanie a delenie 
Laser - gravír  Vŕtanie 
Laser - rezanie  Lepenie 
Frézovanie    Rezanie 
Tepel. tvárnenie  Strihanie 
Sieťotlač   Výsek 

Umiestnenie 
Interiér 
Exterirér

Veľmi kvalitný 2 vrstvový materiál - špeciálny akryl s veľmi odolným mikro povrchom vhodný 
na laserové aj mechanické  gravírovanie a rezanie.  Hrúbka 0,8 mm.  
Vhodný do interiéru aj do exteriéru /okrem zlatej farby/. 
Odprúčané hodnoty pre lasery Epilog 30W:  
Gravírovanie: 100% speed, 50% power. Rezanie: 35% speed, 80% power, 5000 Hz freq.
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LaserFólie - Laser UltraThins

ULT-92 
zlatá leštená/čierna 

ULT-93 
strieborná leštená/čierna

vysokolesklé

lesklématné 

F-75 
nikel brúsený/čierna 

F-63 (ULT-91) 
strieborná brúsená/čierna

F-64 (ULT-90)  
zlatá brúsená/čierna

F-70 (ULT-94) 
bronz brúsený/čierna 

F-65(ULT-99) 
čierna/zlatá

Na fixovanie materiálu 
použijte nano podložku 
Power Matt  Pro. 
Pozrite náš katalóg.

F-76
antik zlatý brúsený/čierna

F-62 (ULT-02)
biela/čierna

F-66
červená/biela 

F-67
modrá/biela

F-68(ULT-06)
žltá/čierna

F-61(ULT-01)
čierna/biela

ULT-98
čierna/strieborná

F-69
zelená/biela

základné údaje 
Povrch                      matný/lesklý 
Gravír.vrstva             0,05 mm 
Hrúbka      0,2 mm 
Materiál  Akryl 
Formát    305 x 610 mm 
Teplotná odolnosť     do 80°C   
UV-odolné    (okrem F-63, F-64, F-65,F-69 a F-70) 

   (okrem F-63, F-64, F-65,F-69 a F-70)

Ohybnosť 
Nerozbitnosť 

Obrábanie a delenie 
Laser - gravír  Vŕtanie 
Laser - rezanie  Lepenie 
Frézovanie    Rezanie 
Tepel. tvárnenie  Strihanie 
Sieťotlač   Výsek 

Umiestnenie 
Interiér 
Exterirér

Veľmi kvalitný 2 vrstvový materiál - tenký akryl s veľmi odolným mikro povrchom vhodný 
na laserové aj mechanické  gravírovanie a rezanie.  Hrúbka 0,2 mm.  
Dodáva sa zo zadnou silne lepiacou vrstvou. Je vhodný na odolné samolepiace štítky. 
Vhodný do interiéru aj do exteriéru /okrem označených typov/. 
Odprúčané hodnoty pre lasery Epilog 30W:  
Gravírovanie: 100% speed, 50% power. Rezanie: 80% speed, 15% power, 5000 Hz freq.
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Goldcoast

GCG-2001 
čierna lesklá/zlatá 

GCM-2001 
čiarna /zlatá 

GCM-2003 
červená/zlatá 

GCM-2009 
tmavomodrá/zlatá  

GCM-2004 
modrá/zlatá

GCM-2047 
slivková/zlatá  

GCM-2050 
fialová/zlatá

GCM-2082 
orech hnedý/zlatý

GCG-2085 
koreňová/zlatá

GCG-2218 
žula rustikal lesklá/zlatá

GCM-2014 
tmavozelená/zlatá  

GCM-2042 
zelenomodrá/zlatá 

GCG-2204F 
tmavozelený mramor + zlaté fleky lesklá/zlatá

GCG-2202F 
tmavomodrý mramor + zlaté fleky lesklá/zlatá

lesklé

matné

základné údaje 
Povrch                      matný/lesklý 
Gravír.vrstva      0,1 mm              
Hrúbka      0,8/1,6 mm 
Materiál  Akryl 
Formát    1220 x 610 mm 
Teplotná odolnosť     do 80°C   
UV-odolné        (okrem 0,8 mm)     

  

Ohybnosť 
Nerozbitnosť 

Obrábanie a delenie 
Laser - gravír  Vŕtanie 
Laser - rezanie  Lepenie 
Frézovanie    Rezanie 
Tepel. tvárnenie  Strihanie 
Sieťotlač   Výsek 

Umiestnenie 
Interiér 
Exterirér                      (okrem 0,8 mm)

Veľmi kvalitný 2 vrstvový materiál - špeciálny akryl s veľmi odolným mikro povrchom vhodný 
na laserové aj mechanické  gravírovanie a rezanie.  Hrúbka 0,8 a 1,6 mm.  
Po gravírovaní ostáva matná zlatá gravúra. 
Vhodný do interiéru aj do exteriéru /okrem hrúbky 0,8 mm/. 
Odprúčané hodnoty pre lasery Epilog 30W:  
Gravírovanie: 100% speed, 50% power. Rezanie: 20% speed, 80% power, 5000 Hz freq.



17

P
la

st
y 

- L
as

er
 - 

Fr
éz

a

2 - vrstvové plasty - Laser - Fréza

SpotLight

NTC-100M-016 
fluorescentný/transp.
pre zrkadlovú gravúru 

NT-1001-016 
čierna/fluorescentná  

NT-1003-016 
červená/fluorescentná  

NT-1009-016 
tmavomodrá/fluorescentná  

NT-1047-016 
slivková/fluorescentná  

NT-1092-016 
zlatá lesklá/fluorescentná   

NT-1042-016 
zelenomodrá/fluorescentná  

NT-1202F-016 
tmavomodrý mramor + zlaté fleky
/fluorescentný 
NT-1204F-016 
tmavozelený mramor + zlaté fleky
/fluorescentný 

základné údaje 
Povrch                      matný 
Gravír.vrstva       0,1 mm / NTC-100M:0,6 mm             
Hrúbka      1,6 mm 
Materiál  Akryl/ NTC-100M: ABS 
Formát    1220 x 610 mm 
Teplotná odolnosť     do 80°C   
UV-odolné                    iba NTC-100M    

  

Ohybnosť 
Nerozbitnosť 

Obrábanie a delenie 
Laser - gravír  Vŕtanie 
Laser - rezanie  Lepenie 
Frézovanie    Rezanie 
Tepel. tvárnenie  Strihanie 
Sieťotlač   Výsek 

Umiestnenie 
Interiér 
Exterirér          iba NTC-100M

Veľmi kvalitný 2 vrstvový materiál - špeciálny akryl s veľmi odolným mikro povrchom vhodný  
na laserové aj mechanické  gravírovanie a rezanie.  Hrúbka 1,6 mm.  
Po gravírovaní ostáva svetložltá gravúra, ktorá v šere svetielkuje, preto je tento materiál vhodný 
hlavne na bezpečnostné značenie. 
Vhodný do interiéru aj do exteriéru /vyznačené typy/. 
Odprúčané hodnoty pre lasery Epilog 30W:  
Gravírovanie: 100% speed, 50% power. Rezanie: 20% speed, 80% power, 5000 Hz freq.
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Blacklites  

BL-404 
čierna/žltá

BL-401 
čierna/ružová

BL-402 
čierna/oranžová

BL-403 
čierna/zelená

BL-493 
čierna/strieborná

BL-492 
čierna/zlatá

základné údaje 
Povrch                      matný 
Gravír.vrstva      0,1 mm              
Hrúbka      1,6 mm 
Materiál  Akryl 
Formát    1220 x 610 mm 
Teplotná odolnosť     do 80°C  
UV-odolné          

  

Ohybnosť 
Nerozbitnosť 

Obrábanie a delenie 
Laser - gravír  Vŕtanie 
Laser - rezanie  Lepenie 
Frézovanie    Rezanie 
Tepel. tvárnenie  Strihanie 
Sieťotlač   Výsek 

Umiestnenie 
Interiér 
Exterirér            

Veľmi kvalitný 2 vrstvový materiál - špeciálny akryl s veľmi odolným mikro povrchom vhodný  
na laserové aj mechanické  gravírovanie a rezanie.  Hrúbka 1,6 mm.  
Po gravírovaní sa ukáže spodná uorescentná vrstva  žiarivých farieb, preto je tento materiál vhodný 
na bezpečnostné značenie ale aj na tabule, ktoré majú upútať zákazníka. 
Vhodný do interiéru aj do exteriéru /vyznačené typy/. 
Odprúčané hodnoty pre lasery Epilog 30W:  
Gravírovanie: 100% speed, 50% power. Rezanie: 20% speed, 80% power, 5000 Hz freq.
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Plasty - Laser - Fréza

LZB-902 
biela  

LZB-901 
čierna 

LZB-905 
zelená

LZB-903 
červená 

LZB-904 
modrá 

LZB-906 
matné sklo

základné údaje 
Povrch                      lesklý 
Gravír.vrstva              
Hrúbka      1,6 mm 
Materiál  Akryl 
Formát    1220 x 610 mm 
Teplotná odolnosť     do 80°C   
UV-odolné     

  

Ohybnosť 
Nerozbitnosť 

Obrábanie a delenie 
Laser - gravír  Vŕtanie 
Laser - rezanie  Lepenie 
Frézovanie    Rezanie 
Tepel. tvárnenie  Strihanie 
Sieťotlač   Výsek 

Umiestnenie 
Interiér 
Exterirér

Veľmi kvalitný 1vrstvový 1 farebný materiál - špeciálny vysokoodolný akryl  
Vhodný na laserové aj mechanické  gravírovanie a rezanie.  Hrúbka 1,6 mm.  
Vhodný do interiéru aj do exteriéru. 
Odprúčané hodnoty pre lasery Epilog 30W:  
Gravírovanie: 100% speed, 50% power. Rezanie: 20% speed, 80% power, 5000 Hz freq.
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LaserMax 

základné údaje 
Povrch                      matný, brúsený, lesklý 
Gravír.vrstva            1,6 mm 
Materiál  Akryl 
Formát    1220 x 610 mm 
Teplotná odolnosť     do 60°C   
UV-odolné 
Ohybnosť 
Nerozbitnosť 
 

Obrábanie a delenie 
Laser - gravír  Vŕtanie 
Laser - rezanie  Lepenie 
Frézovanie    Rezanie 
Tepel. tvárnenie  Strihanie 
Sieťotlač   Výsek 

Umiestnenie 
Interiér 
Exterirér

Veľmi kvalitný 2 vrstvový materiál  s veľmi odolným mikro povrchom, vhodný na  mechanické  gravírovanie a rezanie.   
Hrúbka 1,6 mm.  Vhodný do interiéru aj exteriéru. 
Pri mechanickom gravírovaní a rezaní ostáva čistá hladká hrana. 
Je vhodný na rôzne interiérové a exteriérové štíky, tabuľky a značenia. 

LM 912-602 
karmín/biela

LM 922-604 
karmín/čierna

LM 922-607 
karmín/žltá

LM 922-622 
bordová/biela

LM 922-662 
ružová/biela

LM 922-662 
ružová/čierna

LM 922-972 
celadon/biela 

LM 922-934 
zelená/čierna

LM 912-932 
zelená/biela

LM 922-706 
žltá/karmín

LM 912-704 
žltá/čierna

LM 922-624 
oranžová/čierna

LM 922-612 
oranžová/biela

LM 912-912 
evergreen/biela

LM 922-512 
modrá/biela

LM 922-854 
almond/čierna

LM 922-517 
modrá/žltá

LM 922-502 
sapphire/biela

LM 922-562 
bledomodrá/biela 

LM 922-552 
patriot/biela

LM 922-382 
china/biela

LM 922-852 
fialová/biela

LM 922-206 
biela/karmín

LM 922-226 
biela/burgundy

LM 922-205 
biela/modrá

LM 922-209 
biela/zelená

LM 922-269 
biela/tmavozelená

LM 922-204 
biela/čierna

LM 922-228 
ivory/tmavá hnedá

LM 922-326 
bledá sivá/burgundy

LM 922-325 
bledá sivá/marine modrá

LM 922-324 
bledá sivá/čierna

LM 922-312 
tmavá sivá/biela

LM 922-822 
medená hnedá/biela

LM 922-842 
tmavá hnedábiela

LM 922-402 
čierna/biela

LM 922-422 
lesklá čierna/biela

LM 922-406 
čierna/červená

LM 922-407 
čierna/žltá

LM 922-417 
čierna/zlatá

LM 922-427 
lesklá čierna/zlatá

LM 922-413 
čierna/strieborná

LM922-577 
lesklá celestial 
modrá/zlatá

LM922-362 
lesklá harbor sivá/biela

LM922-677 
lesklá portwine/zlatá

LM922-937 
lesklá verde/zlatá

LM922-884 
bronzová/čierna

LM922-874 
brúsená bronzová/čierna

LM922-872 
brúsená bronzová/biela

LM922-684 
rose zlatá/čierna

LM922-734 
brúsená zlatá/čierna

LM922-754 
european zlatá/čierna

LM922-714 
smooth zlatá/čierna

LM922-354 
aluminium/čierna

LM922-334 
brúsená 
strieborná/čierna

LM922-344 
smooth 
strieborná/čie

LM922-012 
konové 
drevo/biela

LM922-082 
konové drevo/dy-
mová

LM922-222 
škorica/biela

LM922-022 
škorica/dymová

LM922-134  
bledá 
orechová/čierna

LM922-138  
bledá 
orechová/tmavošedá

LM922-134  
bledá 
orechová/hnedá

LM922-372  
tmavý 
mramor/biela

LM922-592  
mramor/biela

LM922-532 
modrý mramor/biela
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základné údaje 
Povrch                      matný 
Gravír.vrstva             0,08 mm 
Hrúbka      1,6 / 3,0 mm 
Materiál  Akryl 
Formát    1220 x 610 mm 
Teplotná odolnosť     do 60 stupňov
UV-odolné 
Ohybnosť 
Nerozbitnosť 

Obrábanie a delenie 
Laser - gravír  Vŕtanie 
Laser - rezanie  Lepenie 
Frézovanie    Rezanie 
Tepel. tvárnenie  Strihanie 
Sieťotlač   Výsek 

Umiestnenie 
Interiér 
Exterirér

The Naturals 
Veľmi kvalitný 2 vrstvový materiál - akryl s veľmi odolným mikro povrchom vhodný na mechanické  gravírovanie a rezanie.  
Materiál má povrchovú úpravu imitácie dreva a kameňa. 
Hrúbka 1,6 a 3,00 mm.  Vhodný do interiéru aj do exteriéru/okrem vyznačených typov/. 
Pri mechanickom gravírovaní a rezaní ostáva čistá hladká hrana. 
Je vhodný na široké použitie v interiéri aj v exteriéri- štíky, tabuľky a značenia. 

LM 922-422 
mojave/strieborná

LM 922-424 
mojave/čierna

LM 922-822  
burnt sienna/dymová

LM 922-828  
burnt sienna/béžová

LM 922-323  
aspen/bledosívá

LM 922-324  
aspen/čierna

LM 922-412 
galaxy/biela

LM 922-414 
galaxy/čierna

LM 922-312 
celestial/biela

LM 922-312 
celestial/sivá

LM 922-818 
solarium stone/maslová

LM 922-814 
solarium stone/čierna

LM 922-212 
liuna/biela

LM 922-214 
liuna pearl/čierna

LM 922-192 
Carbon ash/biela

LM 922-194 
Carbon ash/čierna

LM 922-162 
barnwood/biela

LM 922-168 
barnwood/sivá

LM 922-172 
natural 
teak/maslová

LM 922-178 
natural 
teak/hnedá

LM 922-022 
čerešňa/maslová

LM 922-028 
čerešňa/medená

LM 922-134 
buk/ivory

LM 922-138 
buk/hnedá
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Lasermark

základné údaje 
Povrch                      matný, lesklý, brúsený 
Gravír.vrstva             0,08 mm 
Hrúbka      1,3 mm 
Materiál  Akryl 
Formát    1220 x 610 mm 
Teplotná odolnosť     do 60°C   
UV-odolné 
Ohybnosť 
Nerozbitnosť 

Obrábanie a delenie 
Laser - gravír  Vŕtanie 
Laser - rezanie  Lepenie 
Frézovanie    Rezanie 
Tepel. tvárnenie  Strihanie 
Sieťotlač   Výsek 

Umiestnenie 
Interiér 
Exterirér

Veľmi kvalitný 2 vrstvový materiál  s veľmi odolným mikro povrchom, vhodný na  mechanické  
gravírovanie a rezanie.   
Hrúbka 1,3 mm.  Vhodný do interiéru. 
Pri mechanickom gravírovaní a rezaní ostáva čistá hladká hrana. 
Je vhodný na rôzne interiérové štíky, tabuľky a značenia. 

LM922-602 
červená/biela

LM922-607 
červená/žltá

LM922-704 
žltá/čierna

LM922-932 
bledozelená/biela

LM922-912 
tmavozelená/biela

LM922-502 
safírová/biela

LM922-512 
modrá/biela

LM922-517 
modrá/žltá

LM922-552 
navy/biela

LM922-228 
ivory/hnedá

LM922-822 
hnedá/biela

LM922-842 
tmavo hnedá/biela

LM922-206 
biela/červená

LM922-206 
biela/modrá

LM922-204 
biela/čierna

LM922-322 
sivá/biela

LM922-312 
tmavosivá/biela

LM922-402 
čierna/biela

LM922-422 
lesklá čierna/biela

LM922-407 
čierna/žltá

LM922-417 
čierna/zlatá

LM922-577 
celastial/zlatá

LM922-427 
lesklá čierna/zlatá

LM922-677 
port wine/zlatá

LM922-937 
verde/zlatá

LM922-152 
višňa/biela

LM922-002 
čierny orech/biela

LM922-172 
orech/biela

LM922-734 
brúsená zlatá/biela

LM922-172 
anglický orech/biela

LM922-684 
rose zlatá/čierna

LM922-714 
tmavá zlatá/čierna
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Textures

základné údaje 
Povrch                      matný 
Gravír.vrstva             0,1 mm 
Hrúbka      1,6 mm 
Materiál  ABS 
Formát    1220 x 610 mm 
Teplotná odolnosť     do 80°C   
UV-odolné 
Ohybnosť 
Nerozbitnosť 

Obrábanie a delenie 
Laser - gravír  Vŕtanie 
Laser - rezanie  Lepenie 
Frézovanie    Rezanie 
Tepel. tvárnenie  Strihanie 
Sieťotlač   Výsek 

Umiestnenie 
Interiér 
Exterirér

Veľmi kvalitný 2 vrstvový materiál - akryl s veľmi odolným mikro povrchom vhodný 
na  mechanické  gravírovanie a rezanie.  Hrúbka 1,6 mm.  
Materiál má textúrovaný povrch. Odolný voči odtlačkom prstov, preto je vhodný 
do priemyslu. 
Vhodný do interiéru aj do exteriéru. 
Pri mechanickom gravírovaní a rezaní ostáva čistá hladká hrana. 

LM822-642 
pimento/biela

LM822-632 
ruby/biela

LM822-662 
rred clay/biela

LM822-652 
oranžová/biela

LM822-774 
Žltá/čierna

LM822-774 
Žltá/tmavo hnedá

LM822-962 
zelená/biela

LM822-522 
aquamarine/biela

LM822-992 
modrozelená/biela

LM822-592 
kráľovská modrá/biela

LM822-503 
safír/biela

LM822-258 
tmavý piesok/tmavá 
hnedá

LM822-854 
piesková/čierna

LM822-892 
kávová/biela

LM822-246 
biela/červená

LM822-205 
zimná biela/modrá

LM822-244 
zimná biela/čierna

LM822-302 
sivá/biela

LM822-374 
sivá/čierna

LM822-422 
čierna/biela





Akrylové dosky
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Plexiglas číry  

základné údaje 
Povrch                      lesklý 
Gravír.vrstva                    
Hrúbka      2 - 10 mm 
Materiál  Akryl 
Formát    457 x 610 mm 
Teplotná odolnosť     do 80°C  
UV-odolné          

  

Ohybnosť 
Nerozbitnosť 

Obrábanie a delenie 
Laser - gravír  Vŕtanie 
Laser - rezanie  Lepenie 
Frézovanie    Rezanie 
Tepel. tvárnenie  Strihanie 
Sieťotlač   Výsek 

Umiestnenie 
Interiér 
Exterirér            

Plexisklo - originál Plexiglas z Nemecka. Liaty alebo extrudovaný. Extrudovaný je vhodný hlavne  
na rezanie. Na laserové gravírovanie sa odporúča liaty. Je vhodný aj na mechanické  
obrábanie. Vhodný do interiéru aj do exteriéru. Rôzne hrúbky od 1,5 do 25 mm. 
Odprúčané hodnoty pre lasery Epilog 30W:  
Gravírovanie: 100% speed, 50% power.  
Rezanie /3 mm hrúbka /: 15% speed, 100% power, 5000 Hz freq.

GS2        2 mm 
 
GS3        3 mm 
 
GS4        4 mm 
 
GS5        5 mm 
 
GS8        8 mm 
 
GS10    10 mm

LIATE         hr.                Extrudované      hr.

XT2            2 mm 
 
XT3            3 mm 
 
XT5            5 mm 
 
XT8            8 mm 
 
XT10        10 mm

Liate plexisklo je vhodné na gravírovanie fotografii a 
jemné detaily.
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Plexiglas farebný

WN297 
biela  

1N870 
žltá 

1N270 
žltá

1N370 
krémová

2N170 
oranžová

3N570 
červená

0A000 
číra 

WN670 
biela mliečna frost 

5N870 
modrá 

5N370 
svetlomodrá

6N570 
zelená 

8A570 
hnedá  

9N870 
čierna

1H01 
žltá 

1H20 
žltá

1H02 
krémová

2H02 
oranžová

3H01 
červená

5H01 
modrá 

5H51 
svetlomodrá

6H01 
zelená 

7H32 
sivá 

9H01 
čierna

6H02 
svetlozelená

Plexiglas XT - extrudovaný

WH01 
biela 

0F00 
číra 

WH10 
biela mliečna frost

Plexiglas GS - liatý

Na vyfarbenie vygravírovaných plôch 
použijte naše farby - pozrite náš katalóg

základné údaje 
Povrch                      lesklý 
Gravír.vrstva              
Hrúbka      3 mm 
Materiál  Akryl - PMMA 
Formát    457 x 610 mm 
Teplotná odolnosť     do 80°C   
UV-odolné     

  

Ohybnosť 
Nerozbitnosť 

Obrábanie a delenie 
Laser - gravír  Vŕtanie 
Laser - rezanie  Lepenie 
Frézovanie    Rezanie 
Tepel. tvárnenie  Strihanie 
Sieťotlač   Výsek 

Umiestnenie 
Interiér 
Exterirér

Plexisklo -originál Plexiglas. Liaty alebo extrudovaný. Extrudovaný je vhodný hlavne  
na rezanie. Na laserové gravírovanie sa odporúča liaty. Je vhodný aj na mechanické  
obrábanie. Vhodný do interiéru aj do exteriéru.  
Odprúčané hodnoty pre lasery Epilog 30W:  
Gravírovanie: 100% speed, 50% power.  
Rezanie /3 mm hrúbka /: 15% speed, 100% power, 5000 Hz freq.
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A kryl najvyššej kvality. 

          Najlepšie využitie akrylových  
dosiek je na gravírovanie a rezanie 
laserom. Ponúkame širokú škálu  
farieb a povrchových úprav. Môžu  
byť použité pre výrobu ornamentov, 
značení a ozdôb.

Zrkadlové dosky môžu byť gravírova- 
né jednostranne,tým sa dajú vytvárať  
rôzne efekty. 

Akrylové (Plexi) dosky - REFLEXIONS 

Akrylová doska zrkadlová  
RM942-340 
strieborná 

------------------------------------ 
610 x 302 x 3,2 mm

Akrylová doska zrkadlová  
RM942-341 

ľadová 
------------------------------------ 

610 x 302 x 3,2 mm

Akrylová doska zrkadlová  
RM942-351 
platinová 

------------------------------------ 
610 x 302 x 3,2 mm

Akrylová doska zrkadlová  
RM942-730 

zlatá 
------------------------------------ 

610 x 302 x 3,2 mm

Akrylová doska zrkadlová  
RM942-870 
bronzová 

------------------------------------ 
610 x 302 x 3,2 mm

Akrylová doska zrkadlová  
RM942-300 
karbónová 

------------------------------------ 
610 x 302 x 3,2 mm
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                             Akrylové (Plexi) dosky - LUCENT

Lucent sú tenké akrylové dosky, 
ktoré slúžia napr. na výrobu 
šablon. 
Majú hrúbku 0,64 mm. 
Dosky sú priehľadné. 
 
Rozmer dosky: 613 x 615 mm 

LC342-025 
hnedá

LC101-025 
priehľadná

LC599-025 
modrá

LC679-025 
ružová

LC669-025 
oranžová

LC729-025 
žltá

LC999-025 
zelená
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Flourescentné plexisklo vysokej kvality, 
ktoré rozžiari efekt gravírovania. Plexi 
má žiarivý povrch, ktorý je doplnený o 
brilantné svietiace hrany.
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Akrylové (Plexi) dosky - FLOURESCENT

3C02 - červená 2C01 - oranžová 6C02 - zelená
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Plechy laser, fréza
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AlumaMark 

5270   
strieborná saténová 

5284  
strieborná lesklá 

5271  
strieborná matná 

5231  
zlatá saténová

5285  
zlatá lesklá

5249  
bronzová saténová 

5205  
červená saténová 

5207 
oranžová saténová 

5206  
žltá saténová 

5208  
zelená saténová 

5209  
modrá saténová

Tento materiál sa dá skvele 
rezať na nožniciach 

základné údaje 
Povrch                      matný/lesklý 
Gravír.vrstva                    
Hrúbka      0,13  a 0,51 mm 
Materiál  Hliník 
Formát    305 x 610 mm 
Teplotná odolnosť     do 80°C  
UV-odolné          

  

Ohybnosť 
Nerozbitnosť 

Obrábanie a delenie 
Laser - gravír  Vŕtanie 
Laser - rezanie  Lepenie 
Frézovanie    Rezanie 
Tepel. tvárnenie  Strihanie 
Sieťotlač   Výsek 

Umiestnenie 
Interiér 
Exterirér            

Špeciálny 3 vrstvový hliník vyvinutý pre laserové gravírovanie.  
1. - vrchná vrsva je tenkáhliníková fólia rôznych farebných odtieňov, ktorú CO2 laser ľahko prepáli. 2. vrstva je čierny plast 
a 3.- spodná vrstva je nosný hliníkový plech. 
Je vhodný na laserové gravírovanie.  Hrúbka 0,13 a 0,51 mm.  
Vhodný do interiéru. 
Odprúčané hodnoty pre lasery Epilog 30W:  
Gravírovanie: 25% speed, 15% power. 
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Plechy - Laser - Fréza

základné údaje 
Povrch                      matný 
Gravír.vrstva                    
Hrúbka      0,50 mm

     0,03 mm 

Materiál  Hliník 
Formát    500 x 250 mm 
Teplotná odolnosť     do 80°C  
UV-odolné          

  

Ohybnosť 
Nerozbitnosť 

Obrábanie a delenie 
Laser - gravír  Vŕtanie 
Laser - rezanie  Lepenie 
Frézovanie    Rezanie 
Tepel. tvárnenie  Strihanie 
Sieťotlač   Výsek 

Umiestnenie 
Interiér 
Exterirér            

AluSign 

540
hliník matný/čierna 

Povrchová úprava: 
Polyesterový lak matný

Tento materiál sa dá skvele 
rezať na nožniciach 

Špeciálny povrchovo zušľachtený hliník vyvinutý pre laserové gravírovanie. Po gravírovaní ostáva čierny popis, je preto  
ideálny na štítky s textom, linkami a čiarovým kódom. 
Je vhodný na laserové gravírovanie.  Hrúbka 0,5 mm.  
Vhodný do interiéru. 
Odprúčané hodnoty pre lasery Epilog 30W:  
Gravírovanie: 100% speed, 60% power. 
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AluCast

535 
zlatá/čierna 

536 
strieborná/čierna 

537 
biela/čierna 

538 
čierna/biela

základné údaje 
Povrch                      matný 
Gravír.vrstva                    
Hrúbka      0,51 mm

      

Materiál  Hliník 
Formát    500 x 250 mm 
Teplotná odolnosť     do 80°C  
UV-odolné          

  

Ohybnosť 
Nerozbitnosť 

Obrábanie a delenie 
Laser - gravír  Vŕtanie 
Laser - rezanie  Lepenie 
Frézovanie    Rezanie
Tepel. tvárnenie  Strihanie 
Sieťotlač   Výsek 

Umiestnenie 
Interiér 
Exterirér            

Špeciálny povrchovo zušľachtený hliník vyvinutý pre laserové gravírovanie.  
Po gravírovaní ostáva biely alebo čierny popis, je preto ideálny na štítky s textom, linkami a čiarovým kódom. 
Je vhodný na laserové gravírovanie.  Hrúbka 0,51 mm.  
Vhodný do interiéru. 
Odprúčané hodnoty pre lasery Epilog 30W:  
Gravírovanie: 100% speed, 60% power. 
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Plechy - Laser - Fréza

LaserFrost

514  
strieborná

515 
zlatá

Vhodné na trofeje aj na medaily a plakety

základné údaje 
Povrch                   matný 
Gravír.vrstva                    
Hrúbka      0,38 mm (zlatá), 0,46 mm (strieb.)

     

Materiál                 Nerezová oceľ 
Formát   610 x 305 mm 
Teplotná odolnosť  do 100°C  
UV-odolné          

  

Ohybnosť 
Nerozbitnosť 

Obrábanie a delenie 
Laser - gravír  Vŕtanie 
Laser - rezanie  Lepenie 
Frézovanie    Rezanie
Tepel. tvárnenie  Strihanie 
Sieťotlač   Výsek 

Umiestnenie 
Interiér 
Exterirér            

Nerezový plech nastrikaný špeciálnym lakom vhodným pre laserové gravírovanie. Náter je zlatý alebo strieborný matný, 
po gravírovaní ostáva lesklý zlatý alebo lesklý strieborný popis. je vhodný na plakety, ozdobné štítky a pod. 
Je vhodný na laserové gravírovanie.  Hrúbka 0,38 alebo 0,46 mm.  
Vhodný do interiéru. 
Odprúčané hodnoty pre lasery Epilog 30W:  
Gravírovanie: 100% speed, 100% power. 
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Laser Brass

511-006 - hrúbka 0,6 mm

Laserová čierna mosadz 

čierna/zlatá lesklá

6013-1 - hrúbka 0,4 mm 
čierna/zlatá lesklá

základné údaje 
Povrch                      lesklý 
Gravír.vrstva                    
Hrúbka      0,60 mm

      

Materiál  mosadz 
Formát    305 x 610 mm 
Teplotná odolnosť     do 60°C  
UV-odolné          

  

Ohybnosť 
Nerozbitnosť 

Obrábanie a delenie 
Laser - gravír  Vŕtanie 
Laser - rezanie  Lepenie 
Frézovanie    Rezanie
Tepel. tvárnenie  Strihanie 
Sieťotlač   Výsek 

Umiestnenie 
Interiér 
Exterirér            

Mosadzný plech nastriekaný vysokokvalitným lakom. Po gravírovaní ostáva zlatý lesklý popis. 
Je vhodný ná texty, gra ku a hrubšie rastre. Nie je vhodný na jemné rastre a fotogra e. 
Je vhodný na laserové aj mechanické  gravírovanie.  Hrúbka 0,6 mm.  
Vhodný do interiéru. 
Odprúčané hodnoty pre lasery Epilog 30W:  
Gravírovanie: 100% speed, 60% power.  
Pre mechanické gravírovanie odporúčame diamantový hrot.
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Plechy - Laser - Fréza

Lasermetall -Laserable aluminium

5319/1097-1 
čierna/strieborná lesklá 

5327/1040-1 
modrá/strieborná lesklá 

5330/1039-1 
zelená/strieborná lesklá 

5331/1043-1 
červená/strieborná lesklá

5318/1095-1 
čierna/zlatá lesklá 

5332 
modrá/zlatá lesklá 

5333 
zelená/zlatá lesklá

5334 
červená/zlatá lesklá

základné údaje 
Povrch                      lesklý 
Gravír.vrstva                    
Hrúbka      0,51 mm

      

Materiál  Hliník 
Formát    305 x 610 mm 
Teplotná odolnosť     do 80°C  
UV-odolné          

  

Ohybnosť 
Nerozbitnosť 

Obrábanie a delenie 
Laser - gravír  Vŕtanie 
Laser - rezanie  Lepenie 
Frézovanie    Rezanie
Tepel. tvárnenie  Strihanie 
Sieťotlač   Výsek 

Umiestnenie 
Interiér 
Exterirér            

Hliníkový plech nastriekaný vysokokvalitným lakom. Po gravírovaní ostáva strieborný lesklý popis.Je vhodný ná texty,  
gra ku a hrubšie rastre. Nie je vhodný na jemné rastre a fotogra e. Je vhodný na laserové aj mechanické  gravírovanie.   
Hrúbka 0,51 mm.  
Vhodný do interiéru. 
Odprúčané hodnoty pre lasery Epilog 30W:  
Gravírovanie: 100% speed, 60% power.  
Pre mechanické gravírovanie odporúčame diamantový hrot.
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Aluminium G

601  
prírodný hliník 

602  
zlatá 

603 
matná strieborná 

604 
červená 

606 
zelená 

607 
tmavý bronz 

608  
čierna

605 
modrá

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0

Dodávaná hrúbka v mm

Aluoxyd pre začiernenie po gravírovaní  
Survol použijte pri mechanickom gravírovaní

základné údaje 
Povrch                      kefovaný matný 
Gravír.vrstva                    
Hrúbka      0,51/1,0/1,5/2,0/2,5/3,0/4 mm

     0,1 - 0,3 mm    

Materiál  Hliník 
Formát    1000 x 500 mm 
Teplotná odolnosť     do 100°C  
UV-odolné          

  

Ohybnosť 
Nerozbitnosť 

Obrábanie a delenie 
Laser - gravír  Vŕtanie 
Laser - rezanie  Lepenie 
Frézovanie    Rezanie
Tepel. tvárnenie  Strihanie 
Sieťotlač   Výsek 

Umiestnenie 
Interiér 
Exterirér                       

 Obojstranne eloxovaný hliník. Eloxovaná vrstva hrubšia a odolná, preto je ideálny na výrobné štítky 
a informačné tabuľky, ovládacie panely strojov. 
Vhodný do interiéru aj exteriéru.  Brúsený a matný povrch. 
Je vhodný na laserové aj mechanické  gravírovanie.  Hrúbka 0,51  až 4 mm.  
Odprúčané hodnoty pre lasery Epilog 30W:  
Gravírovanie: 100% speed, 60% power.  
Pre mechanické gravírovanie odporúčame diamantový hrot.
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Plechy - Laser - Fréza

Aluminium W

Aluoxyd pre začiernenie po gravírovaní  
Survol použijte pri mechanickom gravírovaní

základné údaje 
Povrch                      válcovaný leštený 
Gravír.vrstva                    
Hrúbka      1,0 /1,5 /2,0 mm

     0,1 - 0,3 mm    

Materiál  Hliník 
Formát    1000 x 500 mm 
Teplotná odolnosť     do 100°C  
UV-odolné          

  

Ohybnosť 
Nerozbitnosť 

Obrábanie a delenie 
Laser - gravír  Vŕtanie 
Laser - rezanie  Lepenie 
Frézovanie    Rezanie
Tepel. tvárnenie  Strihanie 
Sieťotlač   Výsek 

Umiestnenie 
Interiér 
Exterirér                       

651
prírodný hliník 

652
zlatá 

653
matná strieborná 

654
červená 

656
zelená 

657
tmavý bronz 

658
čierna

655
modrá

 Obojstranne eloxovaný hliník. Eloxovaná vrstva hrubšia a odolná, preto je ideálny na výrobné štítky 
a informačné tabuľky, ovládacie panely strojov. 
Vhodný do interiéru aj exteriéru. Leštený povrch. 
Je vhodný na laserové aj mechanické  gravírovanie.  Hrúbka 0,51  až 4 mm.  
Odprúčané hodnoty pre lasery Epilog 30W:  
Gravírovanie: 100% speed, 60% power.  
Pre mechanické gravírovanie odporúčame diamantový hrot.
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Plechy - Laser - Fréza

Kovy na gravírovanie: meď, nikel, nerez

Lakované plechy - majú lakovaný povrch priesvitným lakom zabráňujúcim oxidácii. Sú vhodné na mechanické gravírovanie a Fiber alebo YAG laserom. 
Nie sú vhodné na použitie Cermark a Thermark náterov. Sú vhodné na sublimáciu. Nažehľovať pri 190°C, čas 35 s, stredný prítlak.

Nelakované plechy - majú čistý hladký povrch. Sú vhodné na mechanické gravírovanie a Fiber alebo YAG laserom. 
Sú vhodné na použitie Cermark a Thermark náterov pre gravírovanie CO2 laserom. Nie sú vhodné na sublimáciu.  

Nerez 430 je mäkšia ako bežná nerezová oceľ a je vhodná na dekoratívne účely. Je magnetická. 
Nerez 304 je bežná nerezová konštrukčná oceľ používaná v priemysle na výrobu napr. kuchynských spotrebičov. Je nemagnetická. 
Nerez 316 je najtvrdšia nerezová oceľ s najvyššou odolnosťou voči korózii, dobre odoláva morskej vode. Je nemagnetická.

509-005 /8021  

4137 

4136 

7051 7061

9137

saténová meď 
(99% čistota)

hrúbka 0,5 mm hrúbka 0,6 mm hrúbka 1,6 mm

hrúbka 0,5 mm hrúbka 0,7 mm hrúbka 1,3 mm

506-006

strieborný saténový nikel 
(Cu55, Zn27, Ni18) 

saténová lakovaná  
nerezová oceľ 430, hrúbka len 0,4 mm       7021 

leštená nerezová oceľ 430  

7150saténová nerezová oceľ 304  

7250

7155 

7255saténová nerezová oceľ 316 

strieborný leštený nikel 
(Cu55, Zn27, Ni18)

Pomocou Thermark pasty  
je možné popísať tento materiál 
laserom.

základné údaje 
Povrch                      lesklý/matný 
Gravír.vrstva                    
Hrúbka      0,4 - 1,6 mm

     0,1 - 0,3 mm    

Materiál  meď/nikel/nerez 
Formát    305 x 610 mm 
Teplotná odolnosť     do 100°C   
UV-odolné          

  

Ohybnosť 
Nerozbitnosť 

Obrábanie a delenie 
Laser - gravír*     Vŕtanie 
Laser - rezanie  Lepenie 
Frézovanie    Rezanie
Tepel. tvárnenie  Strihanie 
Sieťotlač   Výsek

*len Fiber alebo YAG laser 

Umiestnenie 
Interiér lakované

nelakované nerezové

nelakované nerezové

Exteriér                       

Gravírovacie plechy medené, niklové a nerezové. Povrch je odolný natretý ochranným lakom zabráňujúcim 
oxidácii. Sú to vhodné materiály na exkluzívne informačné tabuľky a štítky. 
Vhodné do interiéru.  
Sú vhodné na mechanické  gravírovanie alebo Fiber a YAG laserom, nelakované aj CO2 laserom s použitím  
náteru Cermark-Thermark.  Hrúbka 0,4 až 1,6 mm.  
Vhodné pre  gravírovanie  diamantovým hrotom aj rotačným nástrojom.
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Plechy - Laser - Fréza

508-006

MS58-11 MS58-15 MS58-20 MS58-30

saténová mosadz 
brúsený povrch

hrúbka 1,1 mm hrúbka 1,5 mm 

507-006

strieborná saténová brúsená 
/žltá mosadz

505-005

4011 8011 

4012 8012 

8050 9045

hrúbka 2,0 mm hrúbka 3,0 mm

hrúbka 0,5 mmhrúbka 0,4 mm hrúbka 0,6 mm hrúbka 1,0 mm hrúbka 1,6 mm

505-016 

507-016

leštená mosadz 

zlatá mosadz lesklá  
(Cu85,Zn15) 

zlatá mosadz saténová 
(Cu85,Zn15) 

zlatá mosadz saténová obojstranná 
(Cu85,Zn15)

510-005čierna lesklá/žltá mosadz

Messingoxyd požijte na
začiernenie gravúry

Mosadz

MS 58 (Cu58,Zn39,Pb3)
vysokolesklý náter

*len Fiber alebo YAG laser

základné údaje
Povrch                      válcovaný leštený 
Gravír.vrstva                    
Hrúbka      1,0 /1,5 /2,0 /3,0 mm

     0,1 - 0,3 mm    

Materiál  Mosadz 
Formát    610 x 610 mm, 305 x 610 
Teplotná odolnosť     do 100°C  
UV-odolné          

  

Ohybnosť 
Nerozbitnosť 

Obrábanie a delenie 
Laser - gravír*  Vŕtanie 
Laser - rezanie  Lepenie 
Frézovanie    Rezanie
Tepel. tvárnenie  Strihanie 
Sieťotlač   Výsek 

Umiestnenie 
Interiér 
Exteriér                       

Gravírovacie plechy mosadzné. Povrch je natretý veľmi odolným ochranným lakom zabráňujúcim oxidácii. Po gravírovaní  
sa odporúča gravúra vyfarbiť. Je to vhodný materiál na exkluzívne informačné tabuľky a štítky. 
Vhodný do interiéru aj do exteriéru (len MS58). Hrúbka 0,5 až 1,6 mm.  
Je vhodný pre mechanické gravírovanie diamantovým hrotom aj rotačným nástrojom alebo Fiber a YAG laserom. 
Gravúra sa dá vyčierniť náterom Messingoxid. 

len MS58
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Laserstar

základné údaje 
Povrch                      válcovaný leštený 
Gravír.vrstva                
Hrúbka      0,5 /1,0 /1,5 /2,0 mm

     0,3 mm    

Materiál  Hliník 
Formát    600 x 300 mm 
Teplotná odolnosť     do 100°C  
UV-odolné          
Ohybnosť 
Nerozbitnosť 

Obrábanie a delenie 
Laser - gravír*  Vŕtanie 
Laser - rezanie  Lepenie 
Frézovanie    Rezanie
Tepel. tvárnenie  Strihanie 
Sieťotlač   Výsek 

Umiestnenie 
Interiér 
Exterirér                       

Špeciálny povrchovo zušľachtený hliník vyvinutý pre laserové gravírovanie. Po gravírovaní ostáva 
matný čierny popis, je preto ideálny na štítky s textom, linkami a čiarovým kódom. 
Vhodný do interiéru. 
Je vhodný na  mechanické  gravírovanie alebo Fiber a YAG laserom. 

LE001 
zlatá/čierna

LE002 
strieborná/čierna

LE003 
bielačierna

LE004 
čierna/biela

LE006 
čierna/zlatá

LE005 
čierna/strieborná
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Plechy - Laser - Fréza

LaserMarble 

A3322/2322 
mramorová zelená 

A3323/2323
mramorová modrá 

A3335/2335
mramorová bordová 

A3342/2342
mramorová sivá

M4322/5322 
mramorová zelená

mosadz hliník 

M4323/5323
mramorová modrá 

M4335/5335
mramorová bordová 

M4342/5342 
mramorová sivá

základné údaje 
Povrch                      lesklý 
Gravír.vrstva      0,1 mm              
Hrúbka      0,4 mm 
Materiál  mosadz/hliník 
Formát    305 x 305 mm 
Teplotná odolnosť     do 80°C   
UV-odolné 

  

Ohybnosť 
Nerozbitnosť 

Obrábanie a delenie 
Laser - gravír  Vŕtanie 
Laser - rezanie  Lepenie 
Frézovanie    Rezanie 
Tepel. tvárnenie  Strihanie 
Sieťotlač   Výsek 

Umiestnenie 
Interiér 
Exterirér               

Hliníkový alebo mosadzný plech natretý vysokokvalitným náterom s imitáciou mramoru. Je vhodný na laserové aj 
mechanické  gravírovanie.  Hrúbka 0,4 mm. Vhodný do interiéru. 
Odprúčané hodnoty pre lasery Epilog 30W:  
Gravírovanie: 100% speed, 60% power.  
Pre mechanické gravírovanie odporúčame diamantový hrot.
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Durablack

základné údaje 
Povrch                      lesklý 
Gravír.vrstva                    
Hrúbka      0,51 mm

      

Materiál  mosadz 
Formát    305 x 508 mm 
Teplotná odolnosť     do 60°C  
UV-odolné          

  

Ohybnosť 
Nerozbitnosť 

Obrábanie a delenie 
Laser - gravír  Vŕtanie 
Laser - rezanie  Lepenie 
Frézovanie    Rezanie
Tepel. tvárnenie  Strihanie 
Sieťotlač   Výsek 

Umiestnenie 
Interiér 
Exterirér            

Vysoko odolný plech na gravír vhodný do exteriéru. 
Trojvrstvový plech je vysoko odolný voči poveternostným podmienkam - voči vetru, soli, 
vysokým teplotám, UV žiareniu. Plech bol vyvinutý pre vojenské a priemyselné účely. 
Je možné z neho vyrobiť čiarové kódy, číselné obrazy a rôzne texty. Nie je vhodný pre rastre. 
Rozmer jedného plechu: 305 x 508 x 0,51 mm 
Vhodné pre: Interiér, exteriér 
Po gravírovaní ostáva biely popis.

DuraBlack

Anodized Aluminium

Performance Adhesive



Rôzne materiály na gravírovanie
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Materiály na gravírovanie - kovové

Známky pre psov - eloxovaný hliník

HVIEZDY 
dostupné v rozmeroch: pr. 30 mm/26 mm

ELOXOVANÁ VÝSAČKA NA BATOŽINU

KOSTIČKY 
dostupné v rozmeroch: 37x25 mm/32x28 mm

KRÚŽKY 
dostupné v rozmeroch: pr.32 mm/25 mm

LABKY 
dostupné v rozmeroch: 33x25 mm/25x28 mm

TROJLÍSTOK 
dostupné v rozmeroch: 32x33 mm

MILITARY STYLE 
dostupné v rozmeroch: 28x48 mm/38x22 mm

SRDIEČKO 
dostupné v rozmeroch: 30x35 mm/25x28 mm

MAČKA 
dostupné v rozmeroch: 30x35 mm/27x30 mm

SÚDOK 
dostupné v rozmeroch: 30x35 mm/25x28 mm
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Materiály na gravírovanie - nažehľováky do lasera

LaserFlex PU fólia
Nažehľovacie fólie CUT série - na rezanie na rezacom plotri alebo 
laserom. 
LaserFlex je vysokokvalitný viacvrstvový PU film. Má vysokú kryciu 
schopnosť a vysokú elasticitu. Podkladovým materiálom je papier. . 
Laser odpáli nepotrebný materiál a preto nie je potrebné žiadne        
vylupovanie a čistenie. Je vhodná na najjemnejšie detaily. Možnosť 
gravírovania jemných rastrov a fotografií. 
Nažehlený motív je možné prať až do 60 stupňov.  
Vhodný na nažehlenie na bavlnu, polyester a zmes. Je menej vhodný 
na nylon a povrchovo upravené textílie.                                               

Parametre:  
Gravírovanie (30W Epilog):    Výkon: 50 - 60% 
                                                       Rýchlosť:  30 - 40% 
                                                       600 dpi 
                        Nažehľovanie:   165 stupňov a 17 sekúnd     

738610004 - biela 721830003 - čierna 729070003 - žltá

726560003 - červená 904410001 - modrá navy 726710002 - zelená

904450002 - oranžová726710007 - modrá pacific
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Doštičky Masív

Materiály na gravírovanie - drevo

Veľmi kvalitné drevené masíne doštičky s jemnou akrylovou 
štruktúrou. Vyrobené v USA. 
Sú vhodné pre laserové aj rotačné  
gravírovanie, či UV LED tlač. 
Rozmer preglejky: 1532,4 x 609,6 mm 
Dostupné v hrúbke: 2,38/3,17/6,35 mm 
 
Preglejka je vhodná do interiéru.

Jelša 
LSTX33A-20-100

Africký mahagón 
LSTX33AM-1-19

Čerešňa 
LSTX33C-1-19

Červený morený 
javor 

LSTX33RS-20-19

Čierny morený javor 
LSTX33RS-1-19

Červený dub 
LSTX33O-1-19

Javor 
LSTX33M-20-100

Modrá borovica 
LSTX33BP-1-19

Orech 
LSTX33W-1-19
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Preglejka Color Woods

Materiály na gravírovanie - drevo

Preglejky sú namorené špeciálnou prírodnou farbou. 
Sú vhodné pre laserové aj rotačné  
gravírovanie, či UV LED tlač. 
Rozmer preglejky: 305 x 305 x 3 mm 
Preglejka je vhodná do interiéru.

Blue Jay 
CW1212-125BLJ

Plum 
CW1212-125PLM

Blush 
CW1212-125BLS

Cardinal 
CW1212-125CAR

Clementine 
CW1212-125CLM

Sunflower 
CW1212-125SUN

Sage 
CW1212-125SAG

Merlot 
CW1212-125MER

Night Shade 
CW1212-125NTS

Raven 
CW1212-125RAV

Wheat 
CW1212-125WHE

Denin 
CW1212-125DNG

Moss 
CW1212-125MSG

Goldenrod 
CW1212-125GRG

Raisin 
CW1212-125RSG

Cider 
CW1212-125CDG

Mocha 
CW1212-125MOG

Dovetail 
CW1212-125DTG

Graphite 
CW1212-125GPG

Whitewash 
CW1212-125WWG
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Rôzne drevené polotovary

JEĽŠA - DOŠTIČKY

WUS 083 – 106 x 305 mm x 2,4 mm

TOPOĽOVÁ PREGLEJKA 
trieda A/B

TOP 030 – 420 x 620 mm x 3 mm

BUKOVÁ PREGLEJKA
trieda A/B

BUP 030 – 410 x 500 mm x 3 mm 
BUP 040 – 410 x 500 mm x 4 mm

Materiály na gravírovanie - Drevo

KĽÚČENKA DREVENÁ - SRDCEKĽÚČENKA DREVENÁ - JABLKO

WHK 169– 70 x 40 mm

KĽÚČENKA DREVENÁ - OBDĹŽNIK

WHK 172 – 70 x 40 mm WHK 034– 55 x 30 mm



Príslušenstvo - Laser -fréza
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Menovky

badgetec®P35 (80 x 34 mm)

badgetec®P20 (68 x 22 mm)
badgetec®P30 (70 x 30 mm)

Farebné variácie 

zlatá lesklá 
oceľová matná

magnetický držiak

Na požiadanie je možné dodať predné štítky naformátované pre tieto menovky aj z iných vhodných materiálov. Informujte sa.

Zadná strana

Predný štítok - príklady materiálov
pre badgetec® „complete“ a badgetec® „combi“

LaserFlex zlatá/čierna
0990
LaserFlex biela/čierna
0902

LaserFlex   strieborná/čierna
0991

AlumaMark (Aluminium)
bronz brúsený 5449

Hliník sublimačný biely
0057
Hliník sublimačný strieborný
0051

Laserové gravírovanie Laserové/mechanické gravírovanie   Sublimácia

Moderné menovky nápaditého designu. Sú ľahké elegantné, esteticky zaoblené. 
Sú galvanicky pokovované. Do rámčeka je možné vložiť rôzne typy materiálov, ktoré môžte 
pogravírovať laserom, mechanicky alebo potlčiť sublimáciou.
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Menovky

magnetický držiak 
pre jednoduché 
a pevné uchytenie

   W7238                           Magnetická menovka biela                       7,2 x 3,8 cm

   S7238                            Magnetická menovka strieborná               7,2 x 3,8 cm

   G7238                            Magnetická menovka zlatá                       7,2 x 3,8 cm

VeľkosťNázovPoložka č.

Štítok sa vlepuje do rámčeka obojstrannou páskou 
a je chránený priesvitným krytom

Moderné menovky klasického designu. Sú ľahké elegantné. 
Galvanicky pokovované.  
Rámček je vyrobený zo špeciálneho materiálu, ktorý môžete 
pogravírovať laserom, mechanicky alebo potlačiť sublimáciou. 
Do rámčeka je možné vložiť potlačený papier a založiť ho 
ochranným priesvitným krytom. Pod plochou na založenie 
menovky je plocha vhodná na sublimáciu, ktorá sa pripevní k 
plastovému držiaku menovky obojstrannou lepiacou páskou. 
 
Menovka je zložená: plastový držiak menovky, magnetická 
úchytka, ochranný priesvitný kryt, sublimačný kryt vhodný aj 
na pogravírovanie 
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Menovky a držiaky na menovky 

Pozor magnet! 
magnetické pole magnetického držiaku môže  
ovplyvňovať správnu funkciu srdcového 
strojčeka alebo poškodiť dáta na platobnej karte 
alebo negatívne ovplyvňovať funkciu vašich hodiniek.

MAG 03 MAG 02

Magnetické držiaky sa skladajú z magnetického bloku a oceľovej platničky, ktorá má na zadnej stranej strane obojstranne lepiacu
pásku, pre ľahké prilepenie na menovku alebo štítok. 
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Moderná kovová menovka striebornej farby nápaditého 
designu. Do rámčeka je možné vložiť potlačený papier 
a založiť ho ochranným priesvitným krytom. 
 
 
 
Menovka je zložená: kovový držiak na menovku 
striebornej farby, magnetická úchytka, ochranný 
priesvitný kryt.

Magnetická menovka s priesvitným krytom 
G7530

Rozmer celej menovky: 75 x 30 mm 
 
Rozmer plochy potlač: 67 x 30 mm



Thermark - Cermark- popis kovov

Pasty na farebné značenie kovov.  Vhodné na uhlíkovú oceľ, nerez, mosadz, meď, hliník, cín, chróm, nikel, titán a ďalšie.  
Nanášajú sa na povrch materiálu, nechajú sa vyschnúť a potom sa cez tento náter gravíruje laserom.  
Povrch sa očistí vodou alebo liehom (podľa typu pasty). Po pôsobení lasera vzniká oteru vysokoodolný farebný popis. 
Sú špeciálne vyvinuté pre CO2 lasery. V ponuke sú vo forme tekutiny, sprayov alebo pások.  
Odporúčané nastavenie pre lasery Epilog 30W pre aplikáciu na nerez:  Gravírovanie 600 dpi: 25% speed, 100% power 

Upozornenie: Pasty Thermark a Cermark vám nebudú držať na kovoch, ktorá majú na povrchu náter. Povrch musí  
byť prírodný - surový. Priľnavosť zavisí aj od chemického zloženia kovu - na každom kove je potrebné spraviť testy.

Pasty na farebné značenie kovov

 PASTA LMM 6000 NA ZNAČENIE KOVOV
čierna

LMM 6000  SPREJ NA OZNAČOVANIE KOVOV 
čierna

SUS 030 – obsah 340g, výdatnosť 0,7 m2 

CERMARK PÁSKA NA OZNAČENIE KOVOV 
čierná

SUS 049 – 25 mm x 15,25m
SUS 050 – 51mm x 15,25m  
SUS 051 – 102 mm x 15,25m

SUS 018 – 250 g • výdatnosť 1,6 m2  
SUS 021 – 50 g  • výdatnosť 0,12 m2 .

 PASTA LMM 6046 NA ZNAČENIE elox. hliníka
čierna

LMM6046.250  - 250 g  - výdatnosť 1,6 m2  
LMM6046.50 - 50 g   - výdatnosť 0,12 m2 

THERMARK LMM 14 NA ZNAČENIE KOVOV
čierna

LMM 14 TM.A6  -spray 180ml - výdatnosť 0,4 m2  
LMM 14 TM.50 - 50 g  - výdatnosť 0,12 m2  

SUS 
050 

SUS 049

SUS 051

 PASTA LMM 6038 HI-STICK NA ZN. KOVOV 
Pre vysoko lesklé povrchy -čierna

SUS 133 – 250 g – výdatnosť 1,6 m2 
SUS 1330 50 g – výdatnosť 0,12 m2 

  PASTA CERMARK NA OZNAČENIE KOVOV 
biela perleťová farba

SUS 1350 – 50 g - výdatnosť 0,12 m2

medená farba

SUS 1370 – 50 g - výdatnosť 0,12 m2

  PASTA CERMARKNA OZNAČENIE KOVOV
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MARK SOLID 
SPREJ NA OZNAČOVANIE KOVOV- čierna

SUS 030 – obsah 340g, výdatnosť 0,7 m2 
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Aluoxyd

Gravúra pred reakciou Gravúra po reakcii 

Gravúra pred reakciou Gravúra po reakcii

Pracujte v ochranných  
rukaviciach v odkvapkavácej 
nádobe 

Pracujte v ochranných  
rukaviciach v odkvapkavácej 
nádobe

Nalejte Aluoxyd na gravúru Počas pôsobenia Aluoxydu 
kefujte gravúru stredne tvrdým  
štetcom 

Naneste Messingoxyd na gravúru 
štetcom a roztierajte počas 
pôsobenia

Keď dôjde k začierneniu gravúry 
umyjte gravúru tečúcou vodou, 
čím zastavíte reakciu 

Keď dôjde k začierneniu gravúry 
umyjte gravúru tečúcou vodou, 
čím zastavíte reakciu

Messingoxyd 

Messingoxyd 
100 ml fľaštička 
61 50754   

Aluoxyd 
100 ml fľaša 
61 50755   

Aluoxyd slúži na začiernenie gravúry na hliníku. 

Messngoxyd slúži na začiernenie gravúry  
na mosadzi. 
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Vyfarbovacie ceruzky

Acryfil 

Primary Kit 

Obsahuje farby: čierna, biela, červená, modrá, zelená,   
žltá, hnedá, acryl-zlatá (Latex), acryl-strieborná (Latex)

Acryfil-Modrá 
250 ml 
61 580b 

Acryfil-červená 
250 ml 
61 580r   

Acryfil-čierna 
250 ml 
61 580s   

Acryfil-biela 
250 ml 
61 580w   

Acryfil-zlatá (Latex)
250 ml 
61 580g    

Acryfil-strieborná (Latex) 
250 ml 
61 580si    

Designer Kit 75g-fľaštičky 

75g-fľaštičky

vrátane špeciálneho penového štetca

vrátane špeciálneho penového štetca

Obsahuje faby: čierna, biela, krémová, sv. sivá, tm. sivá,  
sv. modrá, tm. modrá, zelená, tyrkysová, fialová, slivková 
položka č. 61 DK   

položka č. 61 PK   

Penový štetec 
61 508 b   

Ceruzka žltá 
61 507104   

Ceruzka čierna
61 507102   

Ceruzka červená 
61 507103   

Ceruzka biela
61 507101    

červená 
250g RAL 3000 
61 507533 

čierna 
250g       RAL 9005 
61 507532

biela 
250g       RAL 9003 
61 507531

zelená 
250g       RAL 6024 
61 507536

žltá 
250g       RAL 1023 
61 507535 

modrá 
250g       RAL 5005 
61 507534

Lesklý lak

Vyfarbovacie laky Acry l vytvárajú polymerovú výplň vašej gravúry. 
Majú vysokú kryciu schopnosť, sú ekologické vhodné aj na akryl. 
Sú vodou riediteľné.

Sú určené na ľahké vyfarbovanie gravúry.  
Nezašpiníte sa od farby a ušetríte čas.

Lesklý lak na vyfarbovanie gravúry.
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CNC nástroje
CNC nástroje na všetky typy CNC gravíriek a fréz priemerov od 3,0 mm do 6,35 mm. 
Sú vyrobené z rýchloreznej ocele /HSS/ alebo tvrdokovu /HM/. 
Podľa konštrukcie sú to dva typy nástrojov krátke, ktoré sa upevňujú do vretena 
zdola do skľučovadla, pre ich použitie musíte mať na vašej gravírke tzv. Collet spindle  
/vreteno so skľučovadlom/ 
Druhou skupinou sú dlhé nástroje s unášačom, ktoré sa nasadzujú do vretena 
zhora tzv. Top Load Spindle /vrteneo s vrchným upevňovaním nástroja/. 

Pretože predávame väčšinou gravírky a nástroje vyrobené v USA uvádzame 
rozmery v mm aj v palcoch pre lepšiu prehľadnosť. 

Pri každom nástroji je vyznačené na obrábanie akého typu materiálu je vhodný. 
Vysvetlenie skratiek označenia materiálov: 
ACR- Akryl, Plexiglass, Lexan 
BAL - Mosadz, Hliník, mäkké kovy 
FLX - ohybné a 2 vrstvové plasty /všetky z našej ponuky/ 
PHN - Fenoly - Formica, Sklolaminát 
SSS - Nerez, Uhlíková oceľ, tvrdé kovy 

Odporúčané nastavenia gravírky pre rôzne materiály

Ako zvoliť správnu veľkosť nástroja? 
Šírka gravírovacej linky u jednolinkových fontoch má byť 12% výšky písma.

0,25 mm
0,32 
0,5
0,75
1,0
1,25
1,5

2,0 

3,0

Materiál: Uhol rez. hranyPosuv
Schilderkunststof                 HM 15-20.000  1/min.                                                        35-40° 

Melamin HM 15-20.000  1/min.       35° 

Akryl HM 12-15.000  1/min.       40° 

Mosadz HM 20-25.000  1/min.       30-35° 

Hliník HM 12-15.000  1/min                                                         30-35° 

Oceľ HM

Vysoký Žiadne 

Žiadne 

Žiadne 

Žiadne 

Survoil

Stredný 

Stredný 

Stredný 

Stredný 

Vysoký20-25.000  1/min                               Survoil             25-30°  

Typ nástroja        Otáčky vretena Chladivo

1/16
1,5

v palcoch 
v mm 

v palcoch 
v mm

.005
0,127

3/32 
2,38

.010 
0,25

1/8
3,18 

.015 
0,38

3/16 
4,76 

.020 
0,5

7/32 
5,56 

.025 
0,64

1/4
6,35

.030 
0,76

5/16 
7,94 

.040 
1,0

3/8
9,53

.045 
1,14

7/16 
11,1 

.050 
1,27

1/2
12,7

.060 
1,52

5/8
15.9

.075 
1,9

3/4 
19

.090 
2,29

1
25,4

.125 
3,18

1-1/4 
31,75 

.150 
3,8

1-3/8 
35

.171 
4,34

1-1/2 
38

.187 
4,75

1-3/4 
44,4

.210 
5,33

2
50,8

.250 
6,35

Výška gravírovaného písma

Odporúčaná hrúbka gravírovacej linky jednolinkových fontov - šírka hrota nástroja
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CNC nástroje - Top Load - dlhé
Dlhé nástroje pre Top Load Vretená rôznych tvarov. Špecifikácia a označenie jednotlivých typov

1/8"(3,175 mm) dĺžka 114 mm Jemnozrný karbid P/N AC-125- ____ - ____ 

dĺžka 165 mm Jemnozrný karbid - hrot P/N AC-171- ____ - ____ 

dĺžka 165 mm  Jemnozrný karbid  P/N AC-175- ____ - ____ 

dĺžka 165 mm  Jemnozrný karbid - hrot  P/N AC-250- ____ - ____ 

dĺžka 165 mm  Jemnozrný karbid   P/N AC-255- ____ - ____

11/64"(4,36 mm)

11/64"(4,36 mm) 

1/4"(6,35 mm) 

1/4"(6,35 mm)

(Skutočná veľkosť) (Skutočná veľkosť nástroja)

Štandartný polovičný V nástroj
Najpoužívanejší univerzálny nástroj na plasty a kovy. Nástroje sú vyrobené z jemnozrného 
karbidu s úpravou MicroEdge vytvára čistý rez a vydržia dlhšie ostré. Pre gravírovanie plastov  
je vhodný nástroj s uhlom reznej hrany 30° a pre kovy je vhodný 40°. Nástroje sú dodávané  
s rôznou šírkou hrotu od .005” (0,127 mm). Pre materiály: ACR/BAL/FLX/SSS  

  

Štandartný štvrť V nástroj 
Najpoužívanejší univerzálny nástroj na plasty a kovy. Nástroje sú vyrobené z jemnozrného  
karbidu s úpravou MicroEdge vytvára čistý rez a vydržia dlhšie ostré. Nástroj má lepší odvod  
triesok pri obrábaní. Vytvára čistý rez hlavne na mäkkých materiáloch. Nástroje sú dodávané  
s rôznou šírkou hrotu od .005” (0,127 mm). Pre materiály: ACR/BAL/FLX/SSS   

Profiler 
Je to nástroj s úzkou špičkou-ostrým uhlom, ktorý je vhodný na gravírovanie jemných detailov 
a na rezanie, kde je akceptovateľná mierne skosená hrana. Uhol ostria je 15°. Nástroje sú  
dodávané s rôznou šírkou hrotu od .005” (0,127 mm) do .060”(1,5 mm)  
Pre materiály: ACR/BAL/FLX/SSS   

Burnisher 
Burnishing je technika keď špeciálnym nástrojom odstránite povrchovú vrstvu laku na natieraných 
materiáloch - napr. mosadz a hliník, bez toho aby nástroj vnikol hlbšie do materiálu. Tieto nástroje 
sa používajú s rotačnými vretenami. Najlepšie výsledky popisu sa dajú dosiahnúť veľmi jemným 
prítlakom vretena. Na to sa používa tzv. burnishing adapter - pozri príslušenstvo str. 
Nástroje sú dodávané so šírkou hrotu od .005” (0,127 mm)
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CNC nástroje - dlhé

Parallel nástroj so zrážačom hrán 
Tento nástroj vytvára rez s kolmou rovnou hranou a rovným plochým dnom a zároveň zráža hrany 

pod uhlom 45º do hrúbky 1/3 alebo 1/2 hrúbky materiálu. Najmenší odporúčaný priemer hrotu 
je .060” (1,52 mm).  Pre materiály: ACR/BAL/FLX/SSS  

  

Ballnose nástroj 
Tento nástroj vytvára rez so zaobleným dnom a je dostupný v dvoch prevedeniach - Parallel s kolmou  
bočnou hranou alebo so skosenou V hranou. Tento nástroj je zvlášť vhodný na reverzné gravírovanie  
akrylu a 3D gravírovanie. Najmenší priemer hrotu v prevedení Parallel je .060” (1,52 mm) a pre 
V nástroj je najmenší priemer hrotu .005”(0,127 mm). Pre materiály: ACR/BAL/FLX/SSS  

  

CleanCut nástroj 
Tento nástroj má vytvorený dodatočný výbrus za reznou hranou, čím je nástroj pevný ako polovičný 
V-nástroj ale je otvorený ako štvrť V- nástroj. Tento nástroj je veľmi vhodný na gravírovanie mäkších 
materiálov, ktoré sa zle obrábajú tradičnými nástrojmi pri ktorých vzniká nie veľmi hladká hrana. 
CleanCut vytvára na týchto materiáloch, čistý hladký rez. Je dostupný v prevedeniach - ako polovičný 
a štvrť V nástroj, Profiler aj Parallel. 

V- nástroj z rýchloreznej ocele HSS 
Tento nástroj je vyrobený z rýchloreznej ocele, ktorá nie je taká tvrdá ako jemnozrný karbid ale je 
viacej elastická, čím sa výborne hodí na hlbšie a jemné gravírovanie do ocele. 
V ponuke sú aj špeciálne nástroje ostrejších uhlov a šírkou hrotu .010” (0,254 mm) určené na  
gravírovanie zinkových štočkov. 

Diamant - nerotujúci 
Nerotujúci diamant sa používa na gravírovanie “škrabaním” do lakovanej mosadze a hliníka.  
Štandartne sa používa špička s uhlom 120º. V ponuke je tiež špička s uhlom 90º, ktorá je vhodná 
na gravírovanie pier s epoxydovým lakom. 

Diamant - rotujúci 
Vytvára širšiu a čistejšiu gravírovaciu linku ako nerotačný diamant. Používa sa ako Burnishing nástroj 
spolu s Burnishing adaptétom. Je zvlášť vhodný na gravírovanie skla a takisto na gravírovanie  
lakovaných kovov- mosadze a hliníka.  Je dostupný v rôznych šírkach hrotu od .005”(0,127 mm) do 
.030”(0,76 mm). V ponuke sú tiež špeciálne rotujúce diamanty na gravírovanie pier s epoxydovým  
lakom.

Parallel nástroj 
Tento nástroj vytvára rez s kolmou rovnou hranou a rovným plochým dnom. Najmenší odporúčaný 
priemer hrotu je .060” (1,52 mm). špička je rovná alebo zaokrúhlená. Odporúčana hĺbka rezu je 
do 150% priemeru hrotu. Max hĺbka rezu je dvojnásobok priemeru. pri objednávke si uvedomte 
akú hrúbku materiálu chcete rezať. Pre materiály: ACR/BAL/FLX/SSS  
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CNC nástroje - dlhé

SpiralFlute - nástroj so špirálovým britom 
Je to hybrid medzi gravírovacím a frézovacím nástrojom. Má rovnakú kvalitu rezu ako gravírovací 
nástroj a zároveň je taký pevný ako fréza. Je vhodný na tvrdé materiály ako je nerezová oceľ. Šírka  
hrotu je od .005”(0,127 mm) do .060” (1,52 mm). najlepšia kvalita sa dosiahne pri relatívne nízkych  
otáčkach (8 000 -9 000 ot /min.), pomalom posuve pri použití chladiacej kvapaliny.Tieto nástroje sú  
vyrobené zo špeciálného ultra jemného karbidu. Rezná hrana tohto nástroja ostáva dlho ostrá.

Router Mills - frézovacie nástroje 
Sú to klasické frézovacie nástroje ale v prevedení ako dlhý nástroj s unášačom pre Top Load vretená. Sú vhodné  
na rýchly a kvalitou čistý rez s kolmými bočnými hranami. Vďaka špirálovej drážke majú dobrú tuhosť a dobre  
odvádzajú triesku. Sú v prevedení jednobrité, dvojbrité a trojbrité v závislosti od toho aký materiál gravírujete. 
Vyrábajú sa vo všetkých bežných priemeroch metrických aj palcových od 3 mm do 1/4” (6,35 mm) 

Ballnose Router Mills - frézovacie nástroje s guľatým hrotom 
Sú to rovnaké  frézovacie nástroje ako Router Mills ale so zaguľateným hrotom. Sú veľmi vhodné na gravírovanie 
3D reliéfov s hladkým povrchom. Vyrábajú sa len v prevedení dvojbritom, teda sú vhodné na mäkké plasty a kovy. 
Priemer hrotu je možný od 1/2 priemeru nástroja až do plného primeru. 

Router Mills - frézovacie nástroje s vymeniteľnou špičkou 
Sú to rovnaké  frézovacie nástroje ako Router Mills ale vymeniteľnou špičkou. teleso nástroja je z ocele a špička 
je s jemnozrného karbidu. Ak sa ulomí dá sa vymeniť len špička, ktorá je lacnejšia ako kupovať celý nástroj.  
Vyrábajú sa len v prevedení jednobritom, teda sú vhodné na plasty. Priemer hrotu je možný od .006”(1,52 mm) 
do .125”(3,175 mm).

Trojbrité: pre oceľ, nerezovú oceľ a iné tvrdé kovy

Dvojbrité: pre mosadz. hliník, bronz, meď a iné mäkké kovy

Jednobrité: pre akryl, 2 vrstvové plasty, fenoly, PVC a iné mäkké plasty

P
rí

sl
uš

en
st

vo
 la

se
r,

 fr
éz

a

Príslušenstvo laser, fréza



64

CNC nástroje - krátke - Collet 

Štandartný polovičný V nástroj s rovným hrotom 
Najpoužívanejší univerzálny nástroj na plasty a kovy.  
Pre materiály: ACR/BAL/FLX/SSS  

 

Všetky rezné nástroje sa štandartne vyrábajú v priemeroch: 1/8”(3,175 mm),  do 1/4” (6,35 mm) .   
Označenie “G” je pre tvrdšie materiály (kovy, tvrdé plasty), označenie “S” je pre mäkkšie materiály. 
Ak potrebujete iné rozmery, informujte sa o dostupnosti.
 

Štandartný štvrť V nástroj 
Nástroj má lepší odvod triesok pri obrábaní. Vytvára čistý rez  
hlavne na mäkkých materiáloch.  
Pre materiály: ACR/BAL/FLX/SSS  

Profiler a Mikro Profiler 
Je to nástroj s úzkou špičkou-ostrým uhlom, ktorý je vhodný na  
gravírovanie jemných detailov a na rezanie, kde je akceptovateľná  
mierne skosená hrana. Uhol ostria je 15°a 30°.  
Pre materiály: ACR/BAL/FLX/SSS  

Carbide point 
Je to špeciálny nástroj na jemné popisovanie rôznych materiálov. 
Vytvára veľmi tenkú linku (okolo 0,127 mm) a nie je problem  
vytvoriť aj 0,5 mm vysoké písmo. Uhol hrotu je 90°alebo 120°. 
 

Tip Width
(Diameter)Included Angle 

Split 
Length

DiameterPriemer 

Dĺžka
zrazenia

Dĺžka: 51- 165 mm

Dĺžka: 51- 165 mm 

Dĺžka: 51- 165 mm

Dĺžka: 51- 165 mm

Dĺžka: 51- 165 mm

Rezný uhol: 60°, 90°
Šírka hrotu
(Priemer) 
0,127 - 3,175 mm 

(Priemer) 
0,127 - 0,76 mm

(Priemer) 
0,254 - 1,52 mm 

(Priemer) 
0,254 - 0,51 mm

(Priemer) 
0,051 - 0,254 mm

Length

DiameterPriemer 

Dĺžka
zrazenia

Dĺžka

Rezný uhol: 15°,30°

Šírka hrotu

Included Angle

DiameterPriemer

Rezný uhol: 30°,45°,60°
Šírka hrotu

Included Angle 

Split 
Length

DiameterPriemer 

Dĺžka
zrazenia

Rezný uhol: 30°,60°
Šírka hrotu 

Štandartný polovičný V nástroj so zaobleným hrotom 
Veľmi vhodný na 3D gravírovanie akrylu a vynikajúce výsledky  
sú pri vysokootáčkovom gravírovaní hliníka alebo ocele.   
Pre materiály: ACR/BAL/FLX/SSS  

  

Tought tool - Húževnatý  nástroj 
Je určený najmä na gravírovanie húževnatých materiálov ako  
je nerez, oceľové zliatiny, titán a pod.  
Pre materiály: všetky kovy 
  

Chamfering tool  
Dvojbritý univerzálny tuhý nástroj na gravírovanie, vŕtanie  
a zrážanie hrán, pre rôzne typy materiálov od mäkkých plastov  
až po oceľ. 
Pre materiály: ACR/BAL/FLX/SSS  

 

Included Angle 

Split 
Length

DiameterPriemer 

Dĺžka
zrazenia

Rezný uhol: 30°, 60°

Priemer  
hrotu 
0,127 - 0,51 mm

Included Angle

DiameterPriemer

Rezný uhol:60°,82°.90°,100°
Šírka hrotu
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CNC nástroje - krátke - Collet
Všetky rezné nástroje sa štandartne vyrábajú v priemeroch: 1/8”(3,175 mm),  do 1/4” (6,35 mm) .   
Označenie “G” je pre tvrdšie materiály (kovy, tvrdé plasty), označenie “S” je pre mäkkšie materiály. 
Ak potrebujete iné rozmery, informujte sa o dostupnosti.
 

Burnisher 
Burnishing je technika keď špeciálnym nástrojom odstránite povrchovú vrstvu laku  
na natieraných materiáloch - napr. mosadz a hliník, bez toho aby nástroj vnikol hlbšie  
do materiálu. Tieto nástroje sa používajú s rotačnými vretenami. Najlepšie výsledky  
popisu sa dajú dosiahnúť veľmi jemným prítlakom vretena. Na to sa používa tzv. burnishing  
adapter - pozri príslušenstvo str. 

Dĺžka: 51- 165 mm

Parallel nástroj so zrážačom hrán 
Tento nástroj vytvára rez s kolmou rovnou hranou a rovným  
plochým dnom a zároveň zráža hrany pod uhlom 45º do  
hrúbky 1/3 alebo 1/2 hrúbky materiálu. Najmenší odporúčaný  
priemer hrotu je .060” (1,52 mm).   
Pre materiály: ACR/BAL/FLX/SSS  

  

Diamant - nerotujúci 
Nerotujúci diamant sa používa na gravírovanie “škrabaním”  
do lakovanej mosadze a hliníka. Štandartne sa používa špička s uhlom 120º.  
V ponuke je tiež špička s uhlom 90º, ktorá je vhodná na gravírovanie pier 
s epoxydovým lakom.

Parallel nástroj 
Tento nástroj vytvára rez s kolmou rovnou hranou a rovným  
plochým dnom.Špička je rovná alebo zaokrúhlená.  
Odporúčana hĺbka rezu je do 150% priemeru hrotu.  
Max hĺbka rezu je dvojnásobok priemeru.  
Pre materiály: ACR/BAL/FLX/SSS  

 
45°

Dĺžka zrazenia 

.060”

Split 
Length

Depth
of Cut

Diameter

Hĺbka rezu

Dĺžka zrazenia

Priemer
hrotu 
1,27 až 
6,35 mmPriemer

4 Britý

rovný  
 hrot

zaoblený 
hrot 

2 Britý

Shank Diameter Cutter DiameterPriemer stopky

Dĺžka 
6,35-25,4 mm

žliabku

Dĺžka 
6,35-25,4 mm

žliabku

Dĺžka 
6,35-25,4 mm

žliabku

Rezný priemer 
             1,58 až 
             14,3 mm 

Rezný priemer 
             1,58 až 
             14,3 mm

Rezný priemer 
             1,58 až 
             14,3 mm

4 Britý2 Britý 

4 Britý2 Britý

Priemer stopky 

Priemer stopky

Corner Radius
polomer  
zaoblenia 
0,15 až 0,5 mm

Router Mills - frézovacie nástroje 
Sú to klasické frézovacie nástroje. Sú vhodné na rýchly a kvalitou  
čistý rez s kolmými bočnými hranami. Vďaka špirálovej  
drážke majú dobrú tuhosť a dobre odvádzajú triesku.  
Sú v prevedení dvojbrité a štvotbrité v závislosti od toho  
aký materiál gravírujete. Pre materiály: ACR/BAL/FLX/SSS  

Router Mills - frézovacie nástroje 
Sú to klasické frézovacie nástroje. Sú vhodné na rýchly a kvalitou  
čistý rez s kolmými bočnými hranami. Vďaka špirálovej  
drážke majú dobrú tuhosť a dobre odvádzajú triesku.  
Sú v prevedení dvojbrité a štvotbrité v závislosti od toho  
aký materiál gravírujete. Pre materiály: ACR/BAL/FLX/SSS 

Ballnose Router Mills - frézovacie nástroje s guľatým hrotom 
Sú to rovnaké  frézovacie nástroje ako Router Mills ale so  
zaguľateným hrotom. Sú veľmi vhodné na gravírovanie 3D  
reliéfov s hladkým povrchom. Vyrábajú sa len v prevedení  
dvojbritom, a štvorbritom. Priemer hrotu je možný od  
1/2 priemeru nástroja až do plného priemeru. 
Pre materiály: ACR/BAL/FLX/SSS
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Survol - gravírovací chladiací olej 

0,5 litrové balenie 
č. položky: 61 50805  

Lupa 

č.položky: 70 RUML   

Univerzálne príslušenstvo pre CNC gravírky Vision, Xenetech, Gravograph a iné

Burnishing adaptér je nástavec s pružinou vo vnútri, ktorý sa upevňuje na hornú časť gravírovacie nástroja a zaskrutkuje sa 
do unášača vretena. Tento adaptér zabezpečuje aby nástroj vyvíjal na povrch materiálu len jemný prítlak, ktorý je potrebný 
pri burnishing gravírovaní do lakovaných materiálov alebo skla. Používa sa len pre dlhé nástroje Top Load. 

Chladiací olej je vhodný na gravírovanie mosadze,  
hliníka, medi, ocele a iných kovov. 
Ochladzovaním sa neprehrieva gravírovací nástroj,  
čím sa predlžuje jeho životnosť a zároveň 
sa zabezpečuje kvalita gravírovania.

Lupa zváčšuje 12 x. 
Pomocná mieka 1/10 mm

A. delené zverné skľučovadlá 
B. pevné skľučovadlá 
C. unášač

CNC gravírky - príslušenstvo

Burnishing adaptér Burnishing adaptér 

Mini imbus skrukovač:
č. položky: 200538-00

Burnishing adaptér nasadený na dlhom nástroji

mini imbus  
skrutkovač na  
doťahovanie poistného  
červíka

Burnishing adaptér

Skľúčovadlá pre krátke aj dlhé nástroje pre collet vretená

Delené skľučovadlá:  Pevné skľučovadlá: 

priemer     č. položky  priemer     č. položky 

1/4"   200217-00  1/8"   200218-01 

11/64"   200217-01  11/64"   200218-02 

1/8"   200217-02  1/4"   200218-00 

5/16"   200217-06  6mm   200218-03 

3/16"   200217-07  Unášač: 

1/16"   200217-08  priemer     č. položky 

3/32"   200217-09  11/64"   502278-00 

6mm   200217-03  1/4"   502277-00 

4mm   200217-04  6mm   502280-00 

3mm   200217-05    

2mm   200217-10   

č. položky:    priemer: 

200702-00    (11/64") 

200701-00    (1/8") 

200703-00    (1/4") 

200707-00    (4mm) 

200708-00    (6mm)
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Univerzálne príslušenstvo pre CNC gravírky Vision, Xenetech, Gravograph a iné

Vysokofrekvenčné vreteno je vhodné hlavne na gravírovanie kovov do väčšej hĺbky. Zabezpečuje ostré a hladké 
hrany gravúry, nástroj si uchováva ostrosť dlhší čas a je možné použiť vyššie posuvy, čím sa zvyšuje produktivita. 

Vákuové stoly slúžia na jednoduché uchytenie gravírovaného materiálu, bez nutnosti používať upínacie prípravky.

Vákuové stôl vrátene kompletného príslušenstva: 
- nástavcov a hadíc + pórovitá rezacia podložka. 
 V cene nie je odsávací motor. 

Vákuové stôl vrátene kompletného príslušenstva: 
- nástavcov a hadíc + pórovitá rezacia podložka. 
 V cene nie je odsávací motor.

CNC gravírky - príslušenstvo

Vysokofrevenčné pneumatické vreteno - 50 000 ot/min 

Vákuové stoly pre CNC gravírky

Vysávač Hitachi CV-300 

Výkon motora: 1.300 Watt, 
Objem zásobníka: 7,5 Liter, HEPA-Filter, 
  

 

Hlučnosť len 63 dB 

Položka č. 70 300CV 

Vákuový stôl A3 - 450x300 mm 

Položka č. 70 4530   

Vákuový stôl A4 - 330x220 mm 

Položka č. 70 3322   

Pórovitá rezacia prísavná podložka 

Pre A4 Vákuový stôl 
330 x 220 x3mm 

Položka č. 70 33223   

Pre A3 Vákuový stôl 
450 x 300 x3mm 

Položka č. 70 45303   

Položka č. 18-0270-00
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Nože do rezacích plotrov

Univerzálny nôž na rezanie hrubých fluoresc. fólii a detailov do štandartnej fólie -offset 0,25 mm, 45°. Pol. č. 20200159G 

Nôž na rezanie reflexných fólii, kartónu, pieskovecej fólie, flockov, šablón - offset 0,5 mm, 60°. Položka č. 265012020G 

Nôž na rezanie tenkej pieskovacej a šabónovej fólie - offset 0,25 mm, 60°. Položka č. 26500059G 

Nôž na rezanie jemných detailov a malých písmen - offset 0,175 mm. Položka č. 26500060G 

   

GCC / ROLAND

červená čiapočka

GRAPHTEC

Vhodný pre štandartné samol. fólie, flock a flex. Priemer 0,9 mm. Uhol ostria 45°, offset 0,45mm. Položka.č.:CB090U.    

Pre držiak noža PHP32-CB09N-HS 

Pre držiak noža PHP32-CB09N-HS 

Pre držiak noža PHP32-CB15N-HS 

Pre držiak noža PHP32-CB15N-HS 

Pre držiak noža PHP32-CB15N-HS

Originálne aj náhradné nože do plotrov Graphtec a GCC/Roland. 
Najvyššia kvalita materiálu a najdlhšia životnosť až 4000 m rezu. 

  
Vhodný na rezanie hrubších mat. 0,25 až 0,5 mm, uhol ostria 45°, offset 0,75 mm, priemer 1,5 mm. Položka č. CB15U

Vhodný na rezanie pieskovacich maskovacích fólii a hrubších médii. Uhol ostria 30°, priemer 1,5 mm. Položka č. CB15U-K30 

Vhodný na rezanie malých detailov a písma, do hrúbky média 0,25 mm. Offset 0,15 mm, priemer 1,5 mm. Položka č. CB15UB

Vhodný pre tenké okenné fólie, polyesterové fólie. Uhol ostria 60°. Priemer 0,9 mm. Položka č.CB090U-K60.   

Špeciálny nástroj na bigovanie kartónu, vhodný na flatbed plotre FC4500 a FC2250. Položka č. CP001

zelená čiapočka

modrá čiapočka

čierna čiapočka
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Nožnice Accu 12”

Veľmi kvalitné nožnice a vysekávače rohov od osvedčeného amerického výrobcu. Strihaný materiál sa nedeformuje 
a ma prfektne ostré hrany. Sú vhodné na hliníkové, oceľové aj mosadzné plechy aj plastové dosky. 

Presné nožnice. Šírka rezu 305 mm. 
Strihacie hrúbky: 
Hliník - do 1 mm 
Mosadz - 0,63 mm 
Ohybné plasty - do 3,1 mm 
Uhlíková oceľ - do 0,38 mm 

Položka č.: 2001EVO/12 

Vysekávač rohov Cornermate

Rôzne vymeniteľné nástavce 
Strihacie hrúbky: 
Hliník - do 1 mm 
Mosadz - 0,63 mm 
Ohybné plasty - do 1,5 mm 
Uhlíková oceľ - do 0,38 mm 

Položka č.: CM40

Nástavce:

Nožnice a vysekávače

Typ    Veľkosti
Round - vonkajší polkruh         Polomer zaoblenia v palcoch: 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 3/4, 1 

Notch - vnútorný polkruh          Polomer zaoblenia v palcoch: 1/8, 3/16, 1/4,  3/8, 1/2, 3/4, 1 

Scallop - odsadený polkruh      Polomer zaoblenia v palcoch: 1/4,  3/8, 1/2 

Scallop - odsadený polkruh      Polomer zaoblenia v mm:  6,35;  9,5;  12,5 

Chamfer - rovné zrazenie         Šírka zrazenia v palcoch: 1/4,  3/8 

Chamfer - rovné zrazenie         Šírka zrazenia v mm:  6,35;  9,5 

Hole Punch - dierky                  Priemer dierky v palcoch:  3/32, 1/8, 3/16 

Hole Punch - dierky                  Priemer dierky v mm:  2,38;  3,17;  4,76 

Ornamental                               Polomer poloublúku v palcoch: 3/8 a 3/4,  v mm: 9,5 a 19 

Slot - drážka                             Rozmer drážky v palcoch: 1/8 x 9/16,  v mm: 3,17 x 14,3

Round - vonkajší polkruh         Polomer zaoblenia v mm: 3,17;  4,76;  6,35;  7,94;  9,5;  12,5;  19;  25,4 

Notch - vnútorný polkruh          Polomer zaoblenia v mm: 3,17;  4,76;  6,35;  9,5;  12,5;  19;  25,4
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Píly na presné a jednoduché rezanie plastov, hliníka, mosadze. 
Pílový kotúč je uložený pod ochranným krytom a nehrozí žiadne poranenie 
obsluhy. Čistota pracovného priestoru je zabezpečená dokonalým odsávacím systémom. 
Vyrábajú sa aj väčšie rozmery píl - informujte sa emailom alebo telefonicky.

Presné píly Varga 

Varga 10 Presná stolová píla 
- max. rezacia šírka 620 mm 
- max. rezacia hrúbka 4 mm plechy,  
  6,3 mm plasty 
- hmotnosť 16 kg 
- Výkon motora 350 W 

Varga 2 Ohraňovacia píla

- Rozmery: 300 x 200 x 200 mm 
- píla na zrážanie hrán pre hliník, mosadz a plasty 
- max hrúbka materiálu 6 mm

VARGA 2 
Položka č.. 70 1070

Motor 
Varga1, Varga2, Varga 10 
Položka č. 70 1042         

Pílové kotúče 
Varga1, Varga2, Varga 10 
24 alebo 36 zubové         

Uhlíky motora
položka č. 70 1036

VARGA 10 
Položka č. 70 1035

Príslušenstvo pre píly Varga
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Ohýbačky plexiskla a plastov

Ohýbačka plexi 
Ohýbačka plexi do max dĺžky 580 mm

Ohýbacia šablóna 
šablóna na ohnutie plexi do presného  
uhla. Možnosť nastavenia od 0 do 180º.  
Max. dĺžka materiálu 500 mm.

Plexiform-Ohýbačka IN980 
Ohýbačka plexi a termoplastov do dĺžky  
980 mm. Nastaviteľné zarážky od 12 do  
300 mm. 
Vhodná na plexi, styren, polykarbonát, 
PETG, akryl, Polystyrol, PVC atď.
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Príslušenstvo na laser a frézu

žiadne vákuum 
žiadne upínače 
žiadne lepidlo 
bepečné uchytenie materiálu 
ideálne pre CNC gravírky

ideálne pre laserové gravírky

fixačná vrstva dobre odoláva 
laserovému lúču

zvlásť vhodné pre Laser fólie  
a Laser thins materiály

kombinácia Standart a Pro  

ideálna pre laserové gravírky 
aj CNC 
fixačná vrstva dobre odoláva 
laserovému lúču

zvlásť vhodné pre Laser fólie  
a Laser thins materiály

PowerMat Basic - jednostranná verzia.  
Vrchná fixačná vrstva Standard 0,75 mm + nosná plastová vrstva1,5 mm. Rozmer 305 x 610 mm.  
Položka č. XGE007 

PowerMat Pro 

PowerMat Duo

položka č.         Rozmer
90 200300 200 x 305 mm 

90 300300 305 x 305 mm 

90 300400 305 x 400 mm 

90 300600 305 x 610 mm 

90 400600 400 x 610 mm 

90 600600 610 x 610 mm 

90 1200600 1220 x 610 mm Fixačná vrstva Standard - 0,75 mm 

Fixačná vrstva Standard - 0,75 mm

nosná plastová vrstva - 1,5 mm 

položka č.         Rozmer
90 200301 200 x 305 mm 

90 300301 305 x 305 mm 

90 300401 305 x 400 mm 

90 300601 305 x 610 mm 

90 400601 400 x 610 mm 

90 600601 610 x 610 mm 

90 1200601 1220 x 610 mm

položka č.         Rozmer

Poznámka: Ak sa podložky PowerMat zašpinia a nelepia, stačí ich umyť teplou vodou a budú zasa ako nové. 

90 200302 200 x 305 mm 

90 300302 305 x 305 mm 

90 300402 305 x 400 mm 

90 300602 305 x 610 mm 

90 400602 400 x 610 mm 

90 600602 610 x 610 mm 

90 1200602 1220 x 610 mm

- Prierez- 

Fixačná vrstva Pro - 0,75 mm

Fixačná vrstva Pro - 0,75 mm

nosná plastová vrstva - 1,5 mm 

- Prierez- 

Fixačná vrstva Pro - 0,75 mm

Fixačná vrstva Standart - 0,75 mm

nosná plastová vrstva - 1,5 mm 

- Prierez- 

Špeciálne silikónové samolepice nano podložky vhodné na fixovanie mteriálu proti bočným silám, ktoré 
vznikajú pri CNC gravírovaní. Majú aj vrstvy odolné voči laserovému lúču.

Fixačné podložky PowerMat

PowerMat Standard
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Príslušenstvo na laser a frézu

SADY HADÍC NA ODSÁVANIE FILTRAČNÉ JEDNOTKY TBH

FILTRAČNÁ JEDNOTKA BOFA AD350 FILTRAČNÁ JEDNOTKA BOFA AD500

ODSÁVACIE VENTILÁTORY

Rôzne odsávacie výkony podľa veľkosti lasera 
Informujte sa o aktuálnej ponuke

Vynikajúce nemecké filtračné jednotky,  
Mimoriadne tiché, vynikajúce spracovanie 
Rôzne výkony podľa veľkosti lasera

Najlepší pomer ceny a kvality. 
Vhodné pre lasery veľkosti A3 + 
Vyrobené v Anglicku

Najlepší pomer ceny a kvality. 
Vhodné pre lasery veľkosti A2 + 
Vyrobené v Anglicku

Pre-Filtre, Heppa Filtre, Uhlíkové filtre 
Vhodné pre filtračné jednotky TBH a BOFA

Rôzne priemery a dĺžky  
Informujte sa o aktuálnej ponuke

NÁHRADNÉ FILTRE 

KIT NA ČISTENIE OPTIKY

XUS 016 - vhodná na všetky typy laserov
VAZ 001 - vhodná na mazanie pojazdov 
a pohybových skrutiek CNc gravíriek a laserov, 
lineáarnych vedení a pod.

OCO 001- vhodné ako ochrana prin nastavovaní 
laserového lúča pre lasery CO2

BIELA VAZELÍNA OCHRANNÉ OKULIARE

XUS 012 – 20 ks vatové tyčinky
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Príslušenstvo na laser a frézu

UTIERKA NA LEŠTENIE KOVOV
SUS 020 – Utierka z Mikrofázy na leštenie 

   kovových povrchov. 

ČISTIACE UTIERKY, 90 ks
WUR 002 – Napustené čistiacim roztokom 
Vhodné na čistenie plastov po gravírovaní, 
veľmi dobre čistia aj atramentové škvrny

UTIERKA NA LEŠTENIE AKRYLU
SUS 020 – Anti-statická na čistenie a leštenie. 
Vhodná pre použitie s Novus prípravkami

NOVUS ČISTIČE A LEŠTIČE AKRYLU 220 ml
SUS 013 – Novus 1 - finálne leštenie a čistenie 
SUS 014 – Novus 2 - vyleští jemné škrabance 
SUS 022 – Novus 3 - odstráni hrubšie škrabance

LAMINÁTOVÉ HÁRKY, PERLEŤOVÝ EFEKT 
rozmer 140 x 241 mm, hrúbka 0,25 mm

SNZ 120 – Vzor Paua - vhodné na intarzie

POLYESTEROVÁ FÓLIA NA ŠABLÓNY 
Balenie 5 hárkov

RUS 018 – 305 x 610 mm, hrúbka 0,25 mm 
RUS 019 – 305 x 305 mm, hrúbka 0,25 mm

PRIEMYSELNÝ ČISTIČ

WUR 001
  Vhodný na čistenie vnútorného priestoru lasera, 

 čistenie plastov po gravírovaní a pod. 

      

 –  500 ml. Ekologický čistič 
      

LAMINÁTOVÉ HÁRKY, PERLEŤOVÝ EFEKT
rozmer 140 x 241 mm, hrúbka 0,25 mm

SNZ 121 – Vzor Biela Perla - vhodné na intarzie

LAMINÁTOVÉ HÁRKY, PERLEŤOVÝ EFEKT
rozmer 140 x 241 mm, hrúbka 0,25 mm

SNZ 122 – Vzor Metal - vhodné na intarzie
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Príslušenstvo na laser a frézu

OBOJSTRANNÁ LEPIACA PÁSKA
SUS 072 – 20 mm x 32 m

OBOJSTRANNÁ LEPIACA FÓLIA 3M
SILNE LEPIVÁ, VHODNÁ DO EXTERIÉRU

GREEN LASER TAPE
SUS 123 – 152 mm x 91 m 
SUS 124 – 250 mm x 91 m 
SUS 125 – 305 mm x 91 m

POLYESTEROVÁ MASKOVACIA FÓLIA
SUS 063 – 152 mm. x 22 m– Stredne lepivá 
SUS 064 – 50 mm x 65 m - Stredne lepivá 

2 Inches

6 Inches

PAPER MASK  
MEDIUM TACK

SUS 015 – 152 mm.x 91 m 
SUS 016 – 305 mm x 91 m

LASER FOIL – SELF-ADHESIVE – 6" X 25’ X .003"
SUS 012 – Brite Copper
SUS 031 – Metallic Red 
SUS 032 – Metallic Blue
SUS 043 – Metallic Green

SUS 044 – Metallic Black
SUS 110 – Brushed Gold 
SUS 112 – Polished Gold
SUS 113 – Polished Silver

Metallic  
Blue

Metallic 
Green

Metallic 
Black

Brite 
Cooper 

Polished  
Silver

Metallic  
Red

Polished Gold

Brushed  
Gold

ACRIFIX - Číre lepidlo na plexi a akryl
SUS 070 – 112 ml

LEŚTIČ KOŽE
LUS 013 – 112 ml

TEKUTÁ MASKA

SUS 187 – 4,5 l

Tekutina má po zaschnutí gumovú štruktúru 
a laser ju ľahko prepáli. Dobre kryje a ľahko  
sa odstraňuje.  

SUS 188 – 2,25 l
SUS 189 – 0,94 l
SUS 190 – 0,47 l
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Výkonný ripovací program pre riadenie 
tlačových plotrov, OKI tlačiarní s bielym 
tonerom

SW na ovládanie lasera, variabilné dáta,          
rastrovanie fotografií na gravírovanie laserom

DIGITAL FACTORY APPAREL V10

Výborné riešenie grafického softwaru pre 
začiatočníkov aj skúsených

COREL DRAW GRAPHICS SUITE 2019

3D program na vytváranie 3D modelov, 3D 
reliéfov, plastických písmen, logotypov...

ASPIRE VECTRIC

Forever transfer RIP Software pre tlač na 
OKI tlačiarňach s bielym tonerom, ktorý 
rozširuje výhody tlačiarne

DIGITAL FACTORY V10 OKI EDITION

Ripovací SN pre širokú škálu veľkoformátových 
tlačových plotrov

DIGITAL FACTORY V3 ENGRAVELAB V10

Výkonný software na vytvorenie rastrov, 
pre tlač filmov na sieťotlači

FILMMAKER V10

SW na ovládanie lasera, variabilné dáta, 
rastrovanie foto na gravírovanie laserom

ENGRAVELAB PHOTOLASER PLUS

Forever Transfer ROIP Software pre tlač 
na OKI tlačiarňach s bielym tonerom

FOREVER TRANSFER RIP

Príslušenstvo laser, fréza
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Software a hotové predlohy

i-DESIGNR GRAPHTEC

Profesionálny software na prípravu grafiky na 
štrásové aplikácie

Profesionálny program pre všetkých 
SignMakerov

SIGNLAB VERSION 10
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Profesionálny program pre CNC stroje 
na vytváranie drahy nástrojov a riade-
nie CNC strojov

PROFILE LAB 2D a 3D 10

ŠPIČKOVÁ KVALITA GRAVÍROVANIA, JEDNODUCHÉ OVLÁDANIE, VYSOKÝ ZISK. 

Bližšie informácie: www.uhal.sk alebo www.epiloglaser.com
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Software a hotové predlohy

LASERBITS ORNAMENT DESIGNS 
80+ vzorov

TUS 009

VICTORIAN MINI CLOCK PATTERNS 
30 vzorov pre laser

CUS 058

WALL FRAME PATTERNS
25 vzorov pre laser

CUS 051

SHELF PROJECT PATTERNS 
23 vzorov pre laser

CUS 056 

STATIONERY SET PATTERNS 
30 vzorov pre laser

CUS 052

NIGHT LIGHT PATTERNS
30 vzorov pre laser

CUS 053

MINI CLOCK PATTERN LIBRARY 
180 vzorov pre laser

CUS 054

LAMP PROJECT PATTERNS 
20 vzorov pre laser

CUS 057

DOLL FURNITURE PATTERNS 
20 -vzorov pre laser

CUS 055
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Software a hotové predlohy

WILDLIFE MINI CLOCKS
30 vzorov pre laser

CUS 061

CHILDREN’S MINI CLOCKS 
30 vzorov pre laser

CUS 062

ASSORTED MINI CLOCKS
30 vzorov pre laser

CUS 063 – Volume 1 
CUS 064 – Volume 2

HOLIDAY ORNAMENTS
30 vzorov pre laser

CUS 065 – Volume 1 
CUS 066 – Volume 2

CUS 089 – Volume 3

PATTERN SAMPLER
14 vzorov pre laser

CUS 060 

HOLIDAY PROJECTS
20 vzorov pre laser

CUS 069

HOLIDAY MUSIC BOXES
20 vzorov pre laser

CUS 067

VICTORIAN MUSIC BOXES
20 vzorov pre laser

CUS 068

COUNTRY MINI CLOCK PATTERNS 
30 vzorov pre laser
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