Fespa Afrika 2015 Fuarında bizleri yalnız
bırakmayan siz değerli dostlarımıza
Teşekkürlerimizi sunarız

Fespa Afrika 2015 - Johanessburg
Unifol standında gerçekleştirilen özel araç kaplama şovları,
ateş gösterileri, ürün tanıtım seminerleri ve birçok özel
etkinliği ile fuarın en çok ilgi çeken standlardan biri oldu.
Yanı sıra Güney Afrika 'da Mimaki 'nin yakın zamanda
piyasaya sürdüğü SIJ320 UV LED baskı makinesinde
3880 Dijital Baskı Folyomuz, 9520 Dijital Cast Folyomuz
ve 7600 Polimerik Dijital Baskı Folyomuz ile baskılar alındı.
Ayrıca, Ferrari marka otomobil üzerinde yapılan araç
kaplama şovumuz ile 9600 Bukalemun ve 9800 Twinkle
Serileri folyoların tanıtımı yapıldı.

9800 Pırıltı Serisi - Twinkle Series
UNICAST 9800 Pırıltı Cast Serisi, değişik renk efektlerine sahip yapısı ile tüm 3D yüzey ve araç
renk değişim uygulamaları için üretilmiş yüksek renk pigmentlerine sahip Premium kalitedeki
dökme PVC filmdir.

dökme PVC filmdir.
Premium kalitedeki yüksek parlaklık ve uygulama esnekliğine sahip bu ürün, 55micron kalınlığı
ile tüm Cast ürünlerimizde laminasyona uygundur. Özel yapışkanı sayesinde uygulanan
yüzeylerden kolaylıkla sökülebilir. Doğru uygulama ve söküm teknikleri ile yüzeylerde yapışkan
ve iz bırakmaz.
Renkli 9700 cast folyosuna efekt vermek için laminasyon amaçlı kullanabileceği gibi direkt
olarak araç yüzeylerinde kullanılabilir. Bu özelliği ile de araçlarda metalik görüntü elde
edilmektedir.
Değişik iklim şartlarından minimum düzeyde etkilenerek fiziksel tüm özelliklerini korumaktadır.
.

SIGN iSTANBUL 2015
10 - 13 Eylül Tüyap Fuar Merkezi
UNIFOL Salon 12 / Stant F-10

Standımızdaki uygulama alanını ziyaret eden değerli misafirlerimiz, gün
sonunda hediye kazanma fırsatı yakalıyor!
Çekilişimiz Katılımcılar Huzurunda her gün saat 17:00 ‘da
Unifol standında yapılacak.

9520 Dijital Cast Serisi - 3D Araç Kaplama Ürünleri
9520 Cast
UNICAST 9520 Serisi dijital baskıya uygun 3D yüzeyler ve
araç (otomobil, tekne, tren v.s.) kaplama segmenti için
özel olarak üretilmiştir. Premium kalitedeki bu ürün,
yüksek parlaklık ve uygulama esnekliği ile 3D yüzey ve
araç kaplama uygulamalarında maksimum performans
sağlamaktadır.
Yüksek performans gerektiren uzun dönemli 3D yüzey ve
araç kaplamalarında kullanılır. Bu uygulama özellikle kıvrımlı
yüzey kaplamalarında yüksek performans sağlar.

Unifol & Unicast olarak Atölye SING
İstanbul 2015 'de eğitim seminerine ev
sahipliği yapıyoruz

Araç kaplama eğitimi ile ilgili daha detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.
E-mail: info@unifol.com.tr
Tel: 0543 383 29 98.

Gelecek Fuarlar
Sing İstanbul 2015
Her yıl geleneksel olarak katıldığımız Sign İstanbul Fuarında
bu senede 118 m2 ‘lik alanımızda araç kaplama şovları ve
uygulama atölyesi ile fuara renk katacağız.
Ayrıca fuar süresince yapacağımız araç kaplama
eğitimlerine siz değerli dostlarımızı şimdiden davet
ediyoruz.
Araç kaplama eğitimi ile ilgili daha detaylı bilgi için lütfen
iletişime geçiniz.
E-mail: info@unifol.com.tr
Tel: 0543 383 29 98

Reklama 2015 Moskova Rusya
22-25 Eylül 2015 tarihler arasında bayilerimizle
katılacağımız Reklama 2015 fuarında Unifol & Unicast
ürünlerini sergileyeceğiz.
Fuar süresince yapacağımız ürün tanıtımları ile siz değerli
dostlarımızı şimdiden davet ediyoruz.
Reklama'2015
Expocentre
Hal "Forum"
Stant "FF090"
Online davetiye için:
www.reklama-expo.ru/en/visitors/tickets

Fespa Eurasia 2015 İstanbul
Aralık 2015 tarihinde gerçekleşecek Fespa Eurasia fuarında
yerimizi aldık.
Siz değerli dostlarımızı şimdiden standımıza davet
ediyoruz.

