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Pro životní prostredí:
Reklama na udržitelném materiálu GREEN Plus

�            ze 100 % recyklovaných PET lahví
�            šetrný k životnímu prostredí a úspora zdroju
�            redukuje znecištení morí a životního prostredí
�            1kg recyklovaných PET lahví ušetrí až 3 kg CO²

�            k dispozici pro reklamní vlajky, textilní transparenty a Bow� ag®

�            nejlepší vlastnosti polyesteru pro výrobu vlajek
�            jedinecné výsledky tisku

Výhody našeho materiálu GREEN Plus:
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Prezentujte se úspešne na udržitelném materiálu v nejvyšší kvalite

Udržitelnost a úcinná ochrana životního prostredí jsou stále duležitejší i v oblasti reklamy. Tomu tak 
je i u nás. Krome dobre známých základních materiálu existuje také ten, který predstavuje menší 
zátež pro životní prostredí - vyrábíme z neho reklamní vlajky, textilní transparenty a Bow� ag®. 
Materiál ze 100 % recyklovaných PET lahví.

Aktivní ochrana životního prostredí – náš prínos k udržitelnému využívání 
prírodních zdroju

Již mnoho let pracujeme podle zásad efektivní a udržitelné ochrany životního prostredí. 
Krome sladení zdroju a neustálé optimalizace našich výrobních procesu nesou nekteré naše 
produkty známé environmentální certi� kace, které podtrhují náš závazek k vetší udržitelnosti.

Nordic Ecolabel:
Námi používané UV inkousty pro digitální tisk neobsahují VOC a jsou certi� kovány 
podle Nordic Ecolabel (Nordic Swan).

Lesní certi� kace FSC®:
Na naše sánky a lehátka se používá pouze drevo z lesu, které mají oznacení FSC®. 
Tato znacka zarucuje ekologické a predevším udržitelné obhospodarování lesu.
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Ti, kterí v reklame vsázejí na udržitelnost, by se nemeli vzdávat kvality. Díky našim nejmodernejším tiskovým 
možnostem dosahujeme i na recyklovaných materiálech doposud nedosažitelné rozlišení obrazu na obou dvou 
stranách v nejvyšší svetlostálosti. Presvedcte se sami a propagujte na udržitelném materiálu GREEN Plus
nejen v oblasti reklamy, ale i volného casu!

K dostání již 
   od 1 kusu

GREEN Plus: 100 % recyklovaný, 100 % udržitelný a 100 % kvalitní

Multifl ag® GREEN Plus, recyklovaný

Speciální vlastnost:   

Vzhled:  

Gramáž:   

Životnost:   

Konfekce:    

Tisk:  

    

Zadní strana:    

Barevnost:    

Péce:    

   100 % recyklovaný polyester

  lesklý

   cca 110 g/m²

   dobrá

   v závislosti na produktu – obroubený nebo s lemovkou

  digitální tisk od 1 kusu, sítotisk od 15 kusu 

  

  na rubové strane až se 100 % protiskem

   brilantní barvy

  okamžite použitelný, pratelný, rychleschnoucí materiál

 Jelikož neustále 
pracujeme na dalším 
vývoji našich výrobků, 
vyhrazujeme si právo 
na drobné technické 
odchylky a změny. 


