PANELE ŚWIETLNE I KASETONY
W TECHNOLOGII SEI BLU

innowacja!

I miejsce na targach VISCOM 2011 w Niemczech dla
paneli świetlnych BLU

1

miejsce

VISCOM
2011

Czym są panele świetlne BLU i jak można je
wykorzystać?
-

BLU czyli BACK LIGHT UNIT to nowoczesna forma
oświetlenia stosowana m.in. w monitorach, telewizorach, czy
telefonach. Dzięki unikalnym efektom, jakie można osiągnąć
z jej wykorzystaniem, panele świetlne i kasetony BLU mają
szerokie zastosowanie w reklamie i aranżacji wnętrz (w tym
sklepów i galerii handlowych).
Panele świetlne BLU to m.in.:
tablice reklamowe, szyldy, kasetony i podświetlenia
banerów oraz plakatów,
ścianki działowe ze świecącymi wzorami i inne świecące
elementy aranżacji wnętrz,
podświetlenia ekspozycji towaru (lady sklepowe, gabloty,
szafy i regały, ekspozytory).
Technologia BLU gwarantuje przede wszystkim jednorodne,
silne światło na całej powierzchni paneli świetlnych,
a ponadto daje możliwość selektywnego podświetlenia
grafik, dzięki czemu uwydatnimy określony fragment reklamy
lub dekoracji.

2.

Jak to jest zrobione?
-

Do wykonania paneli BLU stosujemy płyty akrylowe (plexi),
które pełnią funkcję światłowodu.
Warstwa
tworzywa
sztucznego
poddawana
jest
grawerowaniu laserowemu, aby na jej powierzchni powstała
macierz punktów rozpraszających światło. Gęstość i rozmiar
punktów dobierane są za pomocą specjalnego algorytmu.

zaledwie 4 mm grubości

Następnie podświetlamy płytę - w zależności od jej
rozmiaru - z jednej, dwóch lub czterech stron diodami LED,
emitującymi białe światło.
Uzyskujemy w ten sposób równomierny efekt świecenia
na całej płycie.
Panele mogą mieć zaledwie 4 mm grubości, a ich rozmiary
mogą dochodzić nawet do 2000x1500 mm!
Poza efektem jednorodnego świecenia na całej
powierzchni, jesteśmy w stanie dostarczać również płyty
z wygrawerowanymi dowolnymi wzorami świecącymi
lub z podświetlonymi selektywnie fragmetami płyty,
uwydatniającymi określony fragment reklamy czy grafiki.
rozmiary do 2000x1500 mm

3.

Jak przygotować zapytanie lub zamówienie
paneli świetlnych BLU?
Wystarczą 4 kroki:

1. Ustal, czy panel ma podświetlać całość grafiki, czy może
tylko wybrany jej fragment.
2. Określ rozmiar panelu, pamiętając, że maksymalnie
jesteśmy w stanie dostarczać panele w rozmiarze
2000x1500 mm. Grubość płyty dobierzemy do rozmiaru
Twoich paneli!
3. Zdecyduj, czy chcesz zamówić jedynie płytę akrylową
z systemem diód, zamocowanym np. w profilach
aluminiowych, czy może interesuje Cię tablica wraz
z grafiką.
4. Wyślij zapytanie na biuro@artplex.waw.pl.
W
ramach
3 rozwiązania:

oferty

standardowej

proponujemy

Zalety paneli świetlnych w technologii SEI
BLU
-

Symbol

Standardowe
formaty

Opis

BLU/6/format

A0, A1, A2, A3,
A4, B0, B1, B2

Panele BLU z wylewanej płyty akrylowej
o grubości 6 mm z macierzą punktów
świetlnych. (Inne formaty i grubości materiału
dostępne na zamówienie).

BLU-SET/format

A0, A1, A2, A3,
A4, B0, B1, B2

Tablice OWZ podświetlane w technologii
BLU. Komplet zawiera: tablicę OWZ srebrny profil 25 mm, bezbarwną osłonę
antyrefleksyjną, panel BLU z macierzą
punktów świetlnych, podświetlenie LED w
kolorze białym, zasilacz, przewód o dł. 3 m,
plecy ze spienionego materiału PVC.

niewielki ciężar i duża estetyka

Nośnik grafiki z wydrukiem cyfrowym UV lub
solventowym na wysokiej jakości folii
poliestrowej opalowej Backlit.

możliwość produkcji dużych rozmiarów

BLU-PRINT/format

A0, A1, A2, A3,
A4, B0, B1, B2

największa jakość podświetlenia w porównaniu z innymi
technologiami

niskie koszty produkcji
duża szybkość produkcji

możliwość selektywnego podświetlenia
łatwe przygotowanie do produkcji
diody LED gwarantują dużą żywotność i oszczędność
energii
Zastosowanie:

1. Panele świetlne wykonane w technologii BLU (jednorodne
podświetlenie).

podniesienie
atrakcyjności
ekspozycji
towaru
(np. podświetlane lady sklepowe, ekspozytory i regały)

2. Tablice OWZ podświetlane w technologii BLU.

dekoracja wnętrz w sklepach, galeriach, punktach
usługowych, biurach i pomieszczeniach przemysłowych
(np. podświetlane ścianki działowe w pomieszczeniach,
nowoczesne przebieralnie)

3. Nośnik grafiki (wydruk projektu graficznego).

szyldy, banery, kasetony, plakaty i inne.

4.

O Artplex
-

ARTPLEX to producent permanentnych
reklamowych wspierających sprzedaż (POS).

materiałów

Specjalizujemy się w produkcji artykułów "na zamówienie".
Działamy w oparciu o własne działy projektowe
i produkcyjne. Od ponad 10 lat z powodzeniem realizujemy
na rzecz największych firm w Polsce i za granicą złożone
projekty dopasowane do potrzeb konkretnych produktów,
kanałów sprzedaży i indywidualnych wymogów naszych
Klientów.
Dbamy o innowacyjność, ergonomiczność i spójność
produktów wspierających sprzedaż w obrębie całej ich
linii - począwszy od zagospodarowania półki sklepowej aż
po wyspy sprzedażowe.
W naszej ofercie znajdują się m.in. ekspozytory
multimedialne, prezentery, podajniki, gabloty, szafy i regały
produktowe, a także materiały do ekspozycji ulotek, folderów
reklamowych i informacji handlowych, systemy oznaczeń
cenowych, a także inne akcesoria do wyposażenia sklepów.

Kontakt
-

dział handlowy:
a. 03-977 Warszawa
ul. Algierska 17L lok. 5
t./f. +48 22 671 29 30
e.

biuro@artplex.waw.pl

dział produkcji:
a. 05-230 Kobyłka
ul. Kosynierów 16
t./f. +48 22 781 52 78
poznaj nas:
www.artplex.waw.pl
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