Kasetony Świetlne

Kaseton reklamowy to doskonały nośnik informacji o firmie. Przy zastosowaniu ciekawej grafiki
naniesionej na czoło kasetonu, będzie znakomitą wizytówką firmy. W dzień jest widoczny
nawet z dużej odległości, a po zmierzchu, przy zastosowaniu źródła światła umieszczonego
wewnątrz kasetonu, skutecznie przyciąga uwagę oraz wyróżnia z otoczenia.

Oferujemy kasetony świetlne z licem z plexi, poliwęglanu lub winylu w dowolnym formacie. W
swojej ofercie polecamy wykonanie kasetonu z profili aluminiowych, malowanych proszkowo.
Grafika może być naniesiona z folii samoprzylepnej lub jako wydruk pełno-kolorowy na folii
translucentnej. Logotyp może być również wykonany w formie przestrzennej np. z laminatów
grawerskich lub pleksi.
Wykonujemy kasetony jedno i dwustronne. tył: pcv, boki: profil aluminiowy lub pcv, front:
plexi. Wewnątrz umieszczone są świetlówki, a ich ilość uzależniona jest od rozmiarów i
grubości kasetonu. Wykonujemy również blokowe litery świetlne z możliwością umieszczenia
wewnątrz; świetlówek, żarówek, diod LED lub neonu w zależności od potrzeb i gabarytów liter.
Rodzaje kasetonów
- Kaseton przestrzenny.
Bardzo efektowna reklama świetlna zbudowana prawie w całości z plexi kolorowej, giętej.
Zastosowanie: elementy logo, lub nazwy firm itp.
- Kasetony świetlne dwustronne.
Zbudowane najczęściej z ramy (stelaża) stalowej lub aluminiowej. Czoło podświetlane jest
światłem przy użyciu świetlówek.
Zastosowanie: reklamy tego typu montuje się przede wszystkim na zewnątrz
budynków
- Kasetony podświetlane z giętą plexi.
Reklamy świetlne o oryginalnym wyglądzie, światłem upodabniające się do neonu.
Dodatkowo jest uzyskiwany tutaj efekt 3D.
Budowa kasetonu: czoło kasetonu z płyty plexi, boki z PCV (komatex), tył kasetonu
również z PCV. Reklama świetlna tego rodzaju ma najczęściej zastosowanie jako element
informacyjny mówiący o profilu działalności danej firmy.
- Kasetony winylowe.
Kasetony winylowe konstruowane są w oparciu o profile aluminiowe - ich fronty pokrywane
są specjalną, elastyczną tkaniną. Kaseton winylowy może osiągać długość do 50 metrów, bez
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żadnych łączeń. Kasetony o dużych powierzchniach, stosuje się jako wielkoformatowe,
naścienne powierzchnie reklamowe. Dodatkową jego zaletą jest łatwość wymiany miękkiego
lica.
Kasetony winylowe nadają się zarówno do pomieszczeń, jak i ekspozycji
zewnętrznej.
Zapewniamy montaż naszych produktów (również na dużych wysokościach). Jeśli budowa
reklamy tego wymaga wykonujemy konstrukcje wsporcze do reklam.
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