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Materiály pro výrobu startovních čísel 

 

Netkaná textilie DuPont™ Tyvek® 

- vyroben ze 100% polyetylenu 

- kombinuje vlastnosti papíru, plastové fólie a textilie 

- lze ho neomezeně mačkat a přehýbat 

- velmi silný, vysoce odolný proti roztržení, proražení, vlhkosti a většině chemických látek 

- lehký, měkký na dotyk, poddajný 

- propustný pro vzduch a vodní páru 

- ideální pro výrobu startovních čísel, venkovních bannerů či vlajek, knížek pro děti, návodů 

používaných v extrémních podmínkách, kde by klasický papír neobstál. 

- tiskneme do formátu 312 × 442 mm 

- nabízené gramáže: 75 g/m2 nebo 105 g/m2 

 

Syntetický papír Polyart® 

- syntetický papír s oboustranným křídovým nátěrem 

- kombinuje vlastnosti papíru a plastové fólie  

- odolný proti potrhání, povětrnostním vlivům, vodě, mastnotě, běžným chemikáliím a UV záření 

- vyniká tvarovou i rozměrovou stálostí  

- odolává teplotním výkyvům v rozmezí od -60 °C až do +75 °C 

- ideální pro výrobu startovních čísel pro běžce 

- tiskneme do formátu 312 × 442 mm 

- nabízené gramáže: 124 g/m2, 154 g/m2, 224 g/m2, 274 g/m2 
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Polypropylenová deska  

- vyrobena ze 100% polypropylenu (PP)  

- má vlastnosti plastu 

- lehká a odolná proti vodě a mastnotě 

- vhodná pro styk s potravinami, fyziologicky nezávadná 

- recyklovatelná  

- ideální pro výrobu startovních čísel pro cyklisty (na řídítka), parkovací karty atd. 

- tiskneme do formátu 312 × 442 mm 

- nabízené tloušťky: 0,2 mm až 1,6 mm 

 

 

Lesklý křídový papír s laminací 

- bezdřevý natíraný lesklý papír oboustranně potažený laminovací fólií 

- recyklovatelný 

- ideální pro výrobu týmových karet, nízkonákladových startovních čísel atp. 

- tiskneme do formátu 312 × 442 mm 

- nabízené gramáže: 150 g/m2, 200 g/m2, 250 g/m2 

 

 

 

Rádi Vám pomůžeme s výběrem vhodného materiálu, zašleme Vám vzorník materiálů nebo připravíme 

kalkulaci na míru. Kontaktujte nás: 

David Klímek 
Tel.: +420 577 009 788 
Mob.: +420 605 166 749 
E-mail: dklimek@zstudio.cz 


