
KASETONY LITERY TABLICZKI/TABLICE

- podświetlane
- z dibondu
- jednostronne
- dwustronne
- elastyczne lico
- w ramie aluminiowej

- podświetlane
- ze styroduru
- nietypowe kształty
- loga
- pylony
- konstrukcje

- informacyjne
- przydrzwiowe
- zbiorcze
- wolnostojące
- dwustronne

KUPUJĘ LOKALNIE



KASETONY Z DIBONDU
(ŚWIECĄ SAME LITERY)

Mocowanie pleców z pcv spienionego 10 mm 
do ściany za pomocą odpowiednich 
kołków rozporowych

Mocowanie pleców z pcv spienionego 10 mm 
do ściany za pomocą odpowiednich 
kołków rozporowych

Oświetlenie 
modułami LED
Oświetlenie 
modułami LED

Zasilacz

Klosz z zagiętego dibondu
(rózne kolory) (7-10 cm grubości)

Znaki wyfrezowane,
podklejone od środka plexą mleczną
wyklejoną w dowolnym kolorze
(litery płaskie) lub dodatkowo litery 
wykonane z plexy bezbarwnej 10 mm
(dodatkowa świecąca obwódka liter).
Świecą same napisy.

Przekrój dibondu 3 mmOpis modułów LED

PCV spienione Aluminium lakierowane

Główne zalety:

Warianty:

- wysoka estetyka
- w nocy świecą same wyfrezowane znaki
- dobra widoczność
- trwałość
- możliwość łączenia ciągów kasetonowych powyżej 380 cm
- zastosowanie na zewnątrz oraz wewnątrz

- litery płaskie
- litery wypukłe z plexy 10 mm
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KASETONY DWUSTRONNE 
W RAMIE ALUMINIOWEJ
(ŚWIECI CAŁA GRAFIKA)

lub Z DIBONDU
(ŚWIECĄ SAME LITERY)

Główne zalety:

Warianty:

- prostopadłe mocowanie do ściany
- w nocy świeci cała grafika (możliwość druku zdjęć)
- dobra widoczność
- trwałość
- dowolne proporcje rozmiarów

- podświetlane lub niepodświetlane szyldy
- możliwość pomalowania ramy na dowolny kolor (
- dwustronny kaseton z dibondu (według opisu z poprzedniej strony)

standardowo rama jest srebrna)

Mocowanie poprzeczne
do ściany

Plexa wyklejona grafiką

Rama aluminiowa srebrna
lub malowana

Oswietlenie krawedziowe
modułami soczewkowymi LED

Opis modułów LED
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KASETONY W RAMIE 
ALUMINIOWEJ. 
Lico z plexy (do 300 cm) lub lico elastyczne z winylu
z wydrukiem  (powyżej 300 cm długości). 
ŚWIECI CAŁE TŁO. 

Główne zalety:

Warianty:

- dedykowane dla dużych rozmiarów
- w nocy świeci cała grafika (możliwość druku zdjęć)
- dobra widoczność
- trwałość
- łatwa wymiana grafiki

- możliwość pomalowania ramy na dowolny kolor (
- lica można wykonać z: plexy (do 300 cm), poliwęglanu (do 600 cm), winylu (nieograniczone)

standardowo rama jest srebrna)

Plexa wyklejona grafiką
lub elastyczne lico drukowane

Rama aluminiowa srebrna
lub malowana

Przekrój ramy (10 cm lub grubsza)Opis modułów LED

Mocowanie pleców z pcv 
spienionego 3mm lub blachy
do ściany za pomocą odpowiednich 
kołków rozporowych

Oświetlenie 
modułami LED
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Główne zalety:

Warianty:

- fantastyczna widoczność
- dowolność kształtów
- dowolność wielkości
- wiele wariantów efektów podświetlenia
- do wewnątrz jak i na zewnątrz

- świecą jedynie lica
- świecenie poświatą na ścianę (efekt HALO)
- świecenie lica oraz boków (całe litery z plexy)
- łączenie efektów

LITERY PRZESTRZENNE
LOGA 3D 
(PODŚWIETLANE)

plexa

diody led

rama

rama

diody led

plexa
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Główne zalety:

Warianty:

- stosunkowo niska cena
- dowolność kształtów
- dowolność wielkości
- lekki materiał klejony do ściany (bez wiercenia)
- do wewnątrz jak i na zewnątrz

- litery ze styroduru malowane (raczej do wewnątrz)
- litery z licem z błyszczącej plexy
- litery z aluminium na niewidocznych dystansach
- litery z plexy 3 mm klejone do ściany lub tablic

LITERY PRZESTRZENNE
LOGA 3D ZE STYRODURU 
(NIEPODŚWIETLANE) lub 

Z ALUMINIUM 
NA DYSTNASACH 
(MOŻLIWE PODŚWIETLENIE POŚWIATĄ 
NA ŚCIANĘ - EFEKT HALO)

Styrodur malowany
(grubość od 2 do 10 cm)

Lico z plexy błyszczącej

Litery z aluminium, plexy lub pcv
zamontowane na dystansach
(możliwość podświetlenia od tyłu-
poświata na ścianę, efekt HALO)

EFEKT HALO
SWIECĄCA POŚWIATA NA ŚCIANĘ
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Główne zalety:

Warianty:

- wolnostojąca konstrukcja
- idealny witacz/ oznaczenie wjazdu do firmy
- duże znaczenie wizerunkowe
- trwałość
- możliwość podziału na panele dla wielu firm zbiorczo

- wersja podświetlana
- wersja niepodświetlana- wyklejona
- możliwość łączenia z literami 3d
- wykonanie z ram aluminiowych z licem  z plexy (świeci całe tło)

PYLONY/ TOTEMY
Z DIBONDU 
(PODŚWIETLANE LUB NIEPODŚWIETLANE) l

puszka z zagiętego dibondu
mocowana do konstrukcji

puszka z zagiętego dibondu
mocowana do konstrukcji

konstrukcja stalowa
montowana do gruntu

diody led

frezowane znaki
podklejone plexą
lub wyklejone folią

możliwość 
zamontowania znaków 3d
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Główne zalety:

Warianty:

- indywidualne podejście do każdego Klienta
- dowolność rozmiarów
- tabliczki klejone lub mocowane na dystansach
- trwałość
- możliwość podziału na panele dla wielu firm zbiorczo

- nieograniczone możliwości projektowania
efektów docelowych poprzez łączenie technik
- duży wybór materiałów (dibond, aluminium, pcv, plexa itd..)

TABLICZKI
SYSTEMY OZNAKOWANIA 
(PRODUKCJA INDYWIDUALNA DOSTOSOWANA
DO POTRZEB I WYGLĄDU BUDYNKÓW)l
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tabliczki wiszące

tabliczki klejone
z dibondu, pcv

tablice z plexy
z literkami z plexy

puszka z dibondu 
z literami 3d (styrodur)

tablica zbiorcza
z plexy wyklejanej

tablica zbiorcza
z plexy na dystansach



światło tablicy
wyklejone grafiką Tablica wolnostojąca

z balastem

konstrukcja
stalowa

Główne zalety:

Warianty:

- montaż na ścianach lub wolnostojące
- stalowa konstrukcja
- wypełnienie z blachy lub aluminium
- trwałość
- dowolne rozmiary dopasowane do otoczenia

- dwustronne lub jednostronne
- z ramką dookoła lub bez
- wkopane w grunt lub na bloczkach betonowych

TABLICE WOLNOSTOJĄCE,
MONTOWANE NA PŁASKO,

KIERUNKOWE

9

światło tablicy
wyklejone grafiką

konstrukcja
stalowa

Tablica wolnostojąca
zabetonowana



Główne zalety:

Warianty:

- oznakowanie firm
- informowanie o promocjach
- projekty wzmacniające wizerunek
- elementy wystroju wnętrz
- dowolne rozmiary dopasowane do otoczenia

- folie dziurkowane owv
- folie ozdobne (szronione, kolorowe, lustrzane)
- folie z wydrukiem nie przepuszczające światła

OKLEJANIE WITRYN,
SAMOCHODÓW,

TAPET Z WYDRUKIEM,
BANERY I SIATKI 

WIELKOFORMATOWE
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folia glass dekor
imitująca szkło szronione

tapeta

folia monomeryczna
drukowana
(nie przepuszcza światła)

folia dziurkowana (OWV)
nie zasłania widoku od środka,
z zewnątrz widoczny wydruk



 Agencja Reklamowa Times

Zelwerowicza 18A
50-656 Wrocław

Telefon: 71 71 87 307

Email: biuro@agencja-times.pl
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Robert Kubas: tel. 604 28 28 01; robert@agencja-times.pl

Damian Czaus: tel. 698 409 127; damian@agencja-times.pl

Reklama taka, jaką chciałbyś widzieć.

Nowoczesne, energooszczędne rozwiązania.

Estetyka, kompleksowość, gwarancja.

Polecamy się !


