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PIECE DO LAMINOWANIA SZKŁA
AKCESORIA I ROZBUDOWA PIECA
USŁUGI GRAFICZNE
WYDRUKI DO LAMINOWANIA SZKŁA
PRODUKCJA SZKŁA MALOWANEGO WG KOLORÓW RAL
PRODUKCJA MATRYC SITODRUKOWYCH
SPRZEDAŻ FOLII EVA
SPRZEDAŻ SIATKI SITODRUKOWEJ

PIEC DO LAMINACJI SZKŁA
DEGLASS PLS-1 (1700 x 3200 mm)

Deglass Pls-1
Piec do laminowania szkła w wersji pojedynczej tafli szkła lub wielu warstw szkła z nośnikiem graficznym
za pomocą bezbarwnej folii EVA o grubości 0,38 mm.
Piec w wersji podstawowej z nieruchomą podstawą platformy szuflady jezdnej.
Komora próżniowa w postaci worka silikonowego z zapięciem strunowym trzy rzędowym o grubości 2mm
z odprowadzeniem powietrza przez pompę próżniową o dużej wydajności.

Wydajność pracy przy obsłudze dwuosobowej 2 pełne cykle/8h
• Wsad szkła

do 1 TONY / 1 szuflada

· Powierzchnia wsadu szkła

1700 x 3200 mm

· Liczba wózków roboczych

1 szt.

· Stół załadowczo-rozładowczy stały

1 szt.

· Wymiary zewnętrzne pieca

2300 x3800 x1750 (szer.x dł. x wys.) mm

· Wymiary zewnętrzne pieca

5400x4600x1750 (szer.x dł.x wys.) mm

z stołem załadowczo-rozładowczym i podestami

· Ciężar pieca

~ 1400 kg

· Sposób grzania
· Moc grzewcza

rezystancyjny
18/30 kW

· Napięcie zasilania

400V/50Hz

· Temperatura znamionowa

150OC
pompa próżniowa - 0,99 bar

· Wytwarzanie próżni
· Sposób załadunku szkła
· Sposób chłodzenia szkła po procesie

na stole załadowczym
półautomatyczny

· Sterowanie procesem laminowania

automatyczne, sterownik PLC

· Parametry sterowane
· Przewidywany czas procesu

temperatura, czas procesu oraz wartość próżni
180 min. - gotowy produkt

· Rodzaj folii laminującej

EVA

• Wymiary transportowe

2380 x 4000 x 1800 (szer x wys x dł.) mm

• Przestrzeń pracy dla pieca

6000 X 5000mm

otwarcie pokrywy
następuje po zakończeniu procesu
AUTOMATYCZNIE

PIEC DO LAMINACJI SZKŁA
DEGLASS PLS-1p (1700 x 3200 mm)

Deglass Pls-1p
Piec do laminowania szkła w wersji pojedynczej tafli szkła lub wielu warstw szkła z nośnikiem graficznym
za pomocą bezbarwnej folii EVA o grubości 0,38 mm lub 0,76mm.
Piec w wersji podstawowej z ruchomą podstawą platformy szuflady jezdnej
wspartej na podnośniku nożycowym dający możliwość rozbudowy pieca o kolejne szuflady.
Komora próżniowa w postaci worka silikonowego z zapięciem strunowym trzy rzędowym o grubości 2mm
z odprowadzeniem powietrza przez pompę próżniową o dużej wydajności.

Wydajność pracy przy obsłudze dwuosobowej 2 pełne cykle/8h
• Wsad szkła

do 1 TONY/ 1 szuflada

· Powierzchnia wsadu szkła

1700 x 3200 mm

· Liczba wózków roboczych

1 szt.

· Stół załadowczo-rozładowczy stały

1 szt.

· Wymiary zewnętrzne pieca

2300 x3800 x1750 (szer.x dł. x wys.) mm

· Wymiary zewnętrzne pieca

5400x4600x1750 (szer.x dł.x wys.) mm

z stołem załadowczo-rozładowczym i podestami

· Ciężar pieca

~ 1400 kg

· Sposób grzania
· Moc grzewcza

rezystancyjny
18/30 kW

· Napięcie zasilania

400V/50Hz

· Temperatura znamionowa

150OC
pompa próżniowa - 0,99 bar

· Wytwarzanie próżni
· Sposób załadunku szkła
· Sposób chłodzenia szkła po procesie

na stole załadowczym
półautomatyczny

· Sterowanie procesem laminowania

automatyczne, sterownik PLC

· Parametry sterowane
· Przewidywany czas procesu

temperatura, czas procesu oraz wartość próżni
180 min. - gotowy produkt

· Rodzaj folii laminującej

EVA

• Wymiary transportowe

2380 x 4000 x 1800 (szer x wys x dł.) mm

• Przestrzeń pracy dla pieca

6000 X 5000mm

otwarcie pokrywy
następuje po zakończeniu procesu
AUTOMATYCZNIE

PIEC DO LAMINACJI SZKŁA
DEGLASS PLS-2 (1700 x 3200 mm)

Deglass Pls-2
Piec do laminowania szkła w wersji pojedynczej tafli szkła lub wielu warstw szkła z nośnikiem graficznym
za pomocą bezbarwnej folii EVA o grubości 0,38 mm lub 0,76mm.
Piec w wersji z ruchomą podstawą platformy szuflady jezdnej wspartej na podnośniku
nożycowym posiadającym 2 szuflady jezdne i 3 półki odkładcze.
Komora próżniowa w postaci worka silikonowego z zapięciem strunowym trzy rzędowym
o grubości 2mm z odprowadzeniem powietrza przez pompę próżniową o dużej wydajności.

Wydajność pracy przy obsłudze dwuosobowej 4 pełne cykle/8h
• Wsad szkła

do 1 TONY/ 1 szuflada

· Powierzchnia wsadu szkła

1700 x 3200 mm

· Liczba wózków roboczych

2 szt.

· Stół załadowczo-rozładowczy stały

półautomatyczny, 1 szt.

· Wymiary zewnętrzne pieca

2300 x3800 x1750 (szer.x dł. x wys.) mm

· Wymiary zewnętrzne pieca

5400x4600x1750 (szer.x dł.x wys.) mm

z stołem załadowczo-rozładowczym i podestami

· Ciężar pieca

~ 1400 kg

· Sposób grzania
· Moc grzewcza

rezystancyjny
18/30 kW

· Napięcie zasilania

400V/50Hz

· Temperatura znamionowa

150OC
pompa próżniowa - 0,99 bar

· Wytwarzanie próżni
· Sposób załadunku szkła
· Sposób chłodzenia szkła po procesie

na stole załadowczym
półautomatyczny

· Sterowanie procesem laminowania

automatyczne, sterownik PLC

· Parametry sterowane
· Przewidywany czas procesu

temperatura, czas procesu oraz wartość próżni
180 min. - gotowy produkt

· Rodzaj folii laminującej

EVA

• Wymiary transportowe

2380 x 4000 x 1800 (szer x wys x dł.) mm

• Przestrzeń pracy dla pieca

6000 X 5000mm

otwarcie pokrywy
następuje po zakończeniu procesu
AUTOMATYCZNIE

PIEC DO LAMINACJI SZKŁA
DEGLASS PLS-3 (1700 x 3200 mm)

Deglass Pls-3
Piec do laminowania szkła w wersji pojedynczej tafli szkła lub wielu warstw szkła z nośnikiem graficznym
za pomocą bezbarwnej folii EVA o grubości 0,38 mm lub 0,76mm.
Piec w wersji z ruchomą podstawą platformy szuflady jezdnej wspartej na podnośniku
nożycowym posiadającym 3 szuflady jezdne i 4 półki odkładcze.
Komora próżniowa w postaci worka silikonowego z zapięciem strunowym trzy rzędowym o
Grubości 2mm z odprowadzeniem powietrza przez pompę próżniową o dużej wydajności.

Wydajność pracy przy obsłudze trzyosobowej 8 pełnych cykli/8h
• Wsad szkła

do 1 TONY/ 1 szuflada

· Powierzchnia wsadu szkła

1700 x 3200 mm

· Liczba wózków roboczych

3 szt.

· Stół załadowczo-rozładowczy stały

półautomatyczny, 1 szt.

· Wymiary zewnętrzne pieca

2300 x3800 x1750 (szer.x dł. x wys.) mm

· Wymiary zewnętrzne pieca

5400x4600x1750 (szer.x dł.x wys.) mm

z stołem załadowczo-rozładowczym i podestami

· Ciężar pieca

~ 1400 kg

· Sposób grzania
· Moc grzewcza

rezystancyjny
18/30 kW

· Napięcie zasilania

400V/50Hz

· Temperatura znamionowa

150OC
pompa próżniowa - 0,99 bar

· Wytwarzanie próżni
· Sposób załadunku szkła
· Sposób chłodzenia szkła po procesie

na stole załadowczym
półautomatyczny

· Sterowanie procesem laminowania

automatyczne, sterownik PLC

· Parametry sterowane
· Przewidywany czas procesu

temperatura, czas procesu oraz wartość próżni
180 min. - gotowy produkt

· Rodzaj folii laminującej

EVA

• Wymiary transportowe

2380 x 4000 x 1800 (szer x wys x dł.) mm

• Przestrzeń pracy dla pieca

6000 X 5000mm

otwarcie pokrywy
następuje po zakończeniu procesu
AUTOMATYCZNIE

ACESORIA I ROZBUDOWA PIECA

STOJAK ROLKOWY DO FOLII – STÓŁ ROBOCZY- PODESTY

DEGLASS PLS-1,2,3 (1700 x 3200 mm)

· Ilość poziomów składowania

3 szt.

• Zwiększenie ilości poziomów

opcja dodatkowa

·Wymiary zewnętrzne

500 x2500 x900 (szer.x dł. x wys.) mm

·Ciężar

~ 60 kg

DEGLASS PLS-1,2,3 (1700 x 3200 mm)
Jako doposażenie pieca dla oszczędności miejsca istnieje możliwość
Wykonania stojaka na rolki z folią EVA, papieru podkładowego i wydruków produkcyjnych.
Na górnej powierzchni pieca jest możliwość instalacji blatu z oprzyżądowaniem do rozkroju folii EVA i
Wydruków graficznych co równocześnie wiąże się z instalacją podestów wokół pieca.

USŁUGI GRAFICZNE

profesjonalny skład graficzny oraz przygotowanie do druku

Posiadamy możliwość przygotowania graficznego zdjęć
pobranych z któregokolwiek STOCKA i obróbkę fotografii dostarczonej przez klienta
z zapewnieniem odpowiednich parametrów druku.
Jest możliwość skorzystania z naszej bazy grafik przygotowanych już do realizacji wydruków
do kuchni, szaf, łazienek itp.

WYDRUKI DO LAMINOWANIA SZKŁA
Przykłady wydruków dostępne we wzorniku

No transparent float KOLOR
blockout 1 str lub 2 str

Powłoka nietransparentna,
typowe rozwiązanie dla wszelkich paneli ściennych i dekorów

Transparent float KOLOR
PET CMYK

Powłoka przezierna, świetne rozwiązanie dla drzwi i ścianek działowych,
można stosować także jako fronty meblowe.

Transparent float KOLOR + biały
PET CMYK + biały

Powłoka przezierna, świetne rozwiązanie dla drzwi i ścianek działowych,
można stosować także jako fronty meblowe.
Efekt wzmocniony użyciem białego koloru.

SPRZEDAŻ FOLII EVA
RODZAJ FOLII EVA

ILOŚĆ NA ROLCE

1.

Folia EVA Clear 0,38mm

100 mb

2.

Folia EVA Mleczna 0,38mm

50 mb

3.

Folia EVA Matowa 0,38mm

50 mb

4.

Folia EVA Clear 0,76mm

50 mb

• Folia EVA dostępna na rolkach o szerokości do 230cm
• Minimalne zamówienie to 1 rolka
• Możliwość uzyskania atrakcyjnych rabatów

SZKŁO MALOWANE
Produkcja szkła malowanego wg dowolnego koloru RAL
- Szkło do wnętrz
- Szkło architektoniczne

MATRYCE SITODRUKOWE NA SZKŁO DLA BRANŻY ENERGETYCZNEJ:
Oferujemy matryce sitodrukowe na szkło dla:
- paneli fotowoltaicznych, itp.

SPRZEDAŻ SIATKI SITODRUKOWEJ

RODZAJ SIATKI

140T*34UM-Y

9.

120T*40UM-Y

8.

100T*40UM-W

7.

90T*40UM-Y

6.

77T*55UM-Y

5.

68T*64UM-W

4.

54T*71UM-W

3.

49T*71UM-W

2.

43T*80UM-W

1.

SZEROKOŚĆ / DŁUGOŚĆ
258cm / 30m
258cm / 30m
258cm / 30m
258cm / 30m
258cm / 30m
258cm / 30m
258cm / 30m
258cm / 30m
258cm / 30m

• Minimalne zamówienie to 1 rolka
• Możliwość uzyskania atrakcyjnych rabatów

MATRYCE SITODRUKOWE NA SZKŁO DLA ŚRODKÓW TRANSPORTU:
Oferujemy matryce na szkło do:
- pojazdów osobowych i ciężarowych,
- pojazdów szynowych kolei i tramwajów,
- statków, jachtów i innych jednostek wodnych,
- maszyn budowlanych i ciągników.

MATRYCE SITODRUKOWE NA SZKŁO DLA AGD,
PRZEMYSŁU MEBLOWEGO I OŚWIETLENIOWEGO:
Oferujemy matryce sitodrukowe na szkło do:
- drzwi uchylnych i przesuwnych szaf oraz garderób pod zabudowę,
- kabin prysznicowych i parawanów nawannowych,
- luster,
- mebli i przeszkleń powierzchni między meblowych, oraz frontów drzwi
szafek kuchannych,
- produktów branży AGD, min. paneli sterowania, szklanych płyt gazowych
i indukcyjnych, półek do lodówek oraz szyb kuchenek i piekarników,
- elementów lamp i akcesoriów oświetleniowych, itp.

MATRYCE SITODRUKOWE NA SZKŁO DLA ARCHITEKTURY ZEWNĘTRZNEJ:
Oferujemy matryce sitodrukowe na szkło na:
- fasady budynków i dachy,
- ogrody zimowe i wiatrołapy,
- wiaty i przystanki
- windy i schody,
- zewnętrzne balustrady i podesty, itp.

MATRYCE SITODRUKOWE NA SZKŁO DLA ARCHITEKTURY WNĘTRZ:
Oferujemy matryce sitodrukowe na szkło na:
- ścianki działowe oraz okładziny i panele ścienne,
- drzwi uchylne i przesuwne,
- wewnętrzne schody i balustrady,
- okna i drzwi balkonowe, itp.
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TECHNOLOGIA

SPRZEDAŻ

e-mail: matryce@novadruk.pl
kom. 512 073 102

e-mail: artur@novadruk.pl
kom. 509 320 786

