Upgrade-kit
ASSA ABLOY M bedrukking
van deurblad
ASSA ABLOY Entrance Systems

Laat uw deurblad spreken
Belangrijkste
voordeel

Esthetiek

Een nieuwe oppervlakteafwerking
Naast precoated en gelakte panelen, is het OH1042
paneel nu ook verkrijgbaar met vierkleurendruk. De
mogelijkheden zijn onbegrensd en de kwaliteit is vele
malen hoger dan die van traditionele stickers.

Drukwerk i.p.v. stickers

Praktische toepassingen

Een traditionele techniek in onze bedrijfstak is het
aanbrengen van stickers op het deurblad. Het minpunt
van een sticker is zijn geringe weerstand tegen
zonlicht en water. Een sticker moet bij een overgang
van secties worden doorgesneden, wat hem erg
gevoelig voor slijtage maakt.

Er kan ook een bepaald patroon op het deurblad
worden gedrukt om de deur op te laten gaan in het
ontwerp van het gebouw.

Bij het drukken op een deurblad wordt op de
computer berekend hoe het ontwerp op elke sectie
gedrukt moet worden, waarbij zelfs rekening wordt
gehouden met de randen van de secties. Dit bestand
wordt bewaard zodat een bepaalde sectie indien
nodig altijd opnieuw gedrukt kan worden.

Hoewel full colour artwork mogelijk is, zullen de
meeste toepassingen gewoon bezoekersinstructies,
naambordjes, nummers of logo's zijn.

De bestendigheid tegen zonlicht en regen is
vergelijkbaar met een gelakte sectie.

assaabloyentrance.nl

Een sticker verliest kwaliteit in de groeven van het
paneel

Technische
gegevens

ASSA ABLOY M bedrukking van deurblad

Verkrijgbare kits
voor ASSA ABLOY
M bedrukking van
deurblad

Voordelen

Drukwerk loopt door tot in de scharnierpunten van de
sectie

Specificaties:

. Full colour
. Hoogglans of mat

Beschikbare
paneeltypes:

. S1 : Normstahl OSP42A, Alsta TX42, Portsystem 42TPP
. S2 : Crawford OH1042P
. S3 : Entrematic Euroline, Ditec BSD-P42

Opmerkingen:

. Bestellen door toevoeging van de prijs aan sectie of deurblad
. Per sectie als m1
. Per deurblad als m2
. Minimum prijs = 5 m2

Naam

Type

Opmerkingen

Extra print compl.deur S1,S2, S3

Compleet deurblad

Bestelling per m2. Minimum prijs 5 m2

Extra druk sectie S1, S2, S3

Afzonderlijke sectie

Bestelling per m1. Minimum prijs 5 m2

Belangrijkste voordelen:

 Drukwerk is uv- en waterbestendig, vergelijkbaar met lak
 Verbluffend gedetailleerd op de sectieranden
 Snelle levertijd

ASSA ABLOY Entrance Systems
info.nl.entrance@assaabloy.com
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ASSA ABLOY als woorden en logo zijn handelsmerken die eigendom zijn
van de ASSA ABLOY Groep.
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Drukwerk i.p.v.
stickers

Technische gegevens kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.		
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OH1042 paneel
met drukwerk

