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Katalog Paternów pozwala na wybranie wzoru do wydruku na szkle. Zadrukowane szkło

może spełniać funkcję dekoracyjną, zacieniającą, zapewniającą prywatność lub inne.

Katalog Paternów to uporządkowany system który sprawia, że wybór wektorowych

wzorów odbywa się w łatwy sposób.

Wektorowe wzory opracowane zostały w sposób, spełniający wymagania cyfrowego

ceramicznego druku na szkle oraz tuszy ceramicznych w technologii Dip-Tech.

Wszystkie wzory mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą producenta.
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W procesie produkcji szkło z nadrukiem zamykane jest 
wewnątrz laminatu. Większość dostępnych na rynku folii do 
laminacji została przetestowana na zgodność z tuszami 
ceramicznymi w technologii Dip-Tech i jest certy�kowana 
przez Dip-Tech oraz producentów folii.
Dzięki temu zadrukowane szkło jest idealne do aplikacji 
wymagających podwyższonej wytrzymałości tj. balustrady, 
windy i ścianki działowe.

Szkło z nadrukuiem w technologii Dip-Tech może być również 
gięte do promienia 80° bez ryzyka uszkodzenia nadruku. 
Maksymalny promień gięcia zależy jednak od grubości i rodzaju 
szkła. 

Dysponujemy możliwością wydruków na bardzo dużych 
formatkach, które są później hartowane i dzięki temu odporne 
na rozbicie. Szkło z nadrukiem w technologii Dip-Tech może 
być użyte w produkcji pakietów szyb zespolonych np. 
fasadowych. W pakiecie zalecane jest umieszczenie wydruku 
na #2 lub każdej innej znajdującej się wewnątrz szyby 
zespolonej (z wyjątkiem szkła Low-E, na którym nie da się 
drukować).

Do montażu ozdobnych formatek z nadrukiem na ścianę 
można stosować wszystkie kleje przeznaczone do szkła. Takie 
połączenie zostało przetestowane dla ścian tynkowanych, 
karton-gipsowych, ceglanych i betonowych.
(Przy doborze koloru kleju, sposobu oraz miejsc jego aplikacji 
należy wziąć pod uwagę charakterystykę nadrukowanego 
obrazu)

Proponowane wzory dostępnę są w kilkuset kolorach i odcieniach z palety DMiX. 
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ceramicznego druku na szkle oraz tuszy ceramicznych w technologii Dip-Tech.

Wszystkie wzory mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą producenta.
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W procesie produkcji szkło z nadrukiem zamykane jest 
wewnątrz laminatu. Większość dostępnych na rynku folii do 
laminacji została przetestowana na zgodność z tuszami 
ceramicznymi w technologii Dip-Tech i jest certy�kowana 
przez Dip-Tech oraz producentów folii.
Dzięki temu zadrukowane szkło jest idealne do aplikacji 
wymagających podwyższonej wytrzymałości tj. balustrady, 
windy i ścianki działowe.

Szkło z nadrukuiem w technologii Dip-Tech może być również 
gięte do promienia 80° bez ryzyka uszkodzenia nadruku. 
Maksymalny promień gięcia zależy jednak od grubości i rodzaju 
szkła. 

Dysponujemy możliwością wydruków na bardzo dużych 
formatkach, które są później hartowane i dzięki temu odporne 
na rozbicie. Szkło z nadrukiem w technologii Dip-Tech może 
być użyte w produkcji pakietów szyb zespolonych np. 
fasadowych. W pakiecie zalecane jest umieszczenie wydruku 
na #2 lub każdej innej znajdującej się wewnątrz szyby 
zespolonej (z wyjątkiem szkła Low-E, na którym nie da się 
drukować).

Do montażu ozdobnych formatek z nadrukiem na ścianę 
można stosować wszystkie kleje przeznaczone do szkła. Takie 
połączenie zostało przetestowane dla ścian tynkowanych, 
karton-gipsowych, ceglanych i betonowych.
(Przy doborze koloru kleju, sposobu oraz miejsc jego aplikacji 
należy wziąć pod uwagę charakterystykę nadrukowanego 
obrazu)

Proponowane wzory dostępnę są w kilkuset kolorach i odcieniach z palety DMiX. 
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zespolonej (z wyjątkiem szkła Low-E, na którym nie da się 
drukować).

Do montażu ozdobnych formatek z nadrukiem na ścianę 
można stosować wszystkie kleje przeznaczone do szkła. Takie 
połączenie zostało przetestowane dla ścian tynkowanych, 
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Katalog Paternów to uporządkowany system który sprawia, że wybór wektorowych
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Wektorowe wzory opracowane zostały w sposób, spełniający wymagania cyfrowego
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należy wziąć pod uwagę charakterystykę nadrukowanego 
obrazu)
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W procesie produkcji szkło z nadrukiem zamykane jest 
wewnątrz laminatu. Większość dostępnych na rynku folii do 
laminacji została przetestowana na zgodność z tuszami 
ceramicznymi w technologii Dip-Tech i jest certy�kowana 
przez Dip-Tech oraz producentów folii.
Dzięki temu zadrukowane szkło jest idealne do aplikacji 
wymagających podwyższonej wytrzymałości tj. balustrady, 
windy i ścianki działowe.

Szkło z nadrukuiem w technologii Dip-Tech może być również 
gięte do promienia 80° bez ryzyka uszkodzenia nadruku. 
Maksymalny promień gięcia zależy jednak od grubości i rodzaju 
szkła. 

Dysponujemy możliwością wydruków na bardzo dużych 
formatkach, które są później hartowane i dzięki temu odporne 
na rozbicie. Szkło z nadrukiem w technologii Dip-Tech może 
być użyte w produkcji pakietów szyb zespolonych np. 
fasadowych. W pakiecie zalecane jest umieszczenie wydruku 
na #2 lub każdej innej znajdującej się wewnątrz szyby 
zespolonej (z wyjątkiem szkła Low-E, na którym nie da się 
drukować).

Do montażu ozdobnych formatek z nadrukiem na ścianę 
można stosować wszystkie kleje przeznaczone do szkła. Takie 
połączenie zostało przetestowane dla ścian tynkowanych, 
karton-gipsowych, ceglanych i betonowych.
(Przy doborze koloru kleju, sposobu oraz miejsc jego aplikacji 
należy wziąć pod uwagę charakterystykę nadrukowanego 
obrazu)

Proponowane wzory dostępnę są w kilkuset kolorach i odcieniach z palety DMiX. 
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