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Očkovací lis “STANDARD”
 Malý, lehký, praktický a snadno ovladatelný ruční lis, který jedním tahem vyrazí otvor

a zalisuje kovové očko.
 Velmi jednoduchá obsluha.
 Výškově nastavitelný nástavec zajistí dokonalé zalisování.
 Lis používá kovová očka a vyměnitelný nástavec o průměrech: 

    6.35mm, 8mm, 9.5mm a 11mm (objednávají se zvlášť). 
 Vhodný pro bannery, textilie nebo vinyly.
 Lis lze pomocí dvou šroubů pevně připevnit na pracovní stůl.

 Objednávací kód:  SIXD-PRESS_1 Cena:   2.690,- Kč

 Skladem

Očkovací lis “PREMIUM”
 Stabilní očkovací lis pro profesionální používání. Ergonomická páka - výsledkem je vyšší pákový tlak.
 Malý, lehký, praktický a snadno ovladatelný ruční lis, který jedním tahem vyrazí otvor

a zalisuje kovové očko.
 Velmi jednoduchá obsluha.
 Výškově nastavitelný nástavec zajistí dokonalé zalisování.
 Lis používá kovová očka a vyměnitelný nástavec o průměrech: 

    6.35mm, 8mm, 9.5mm a 11mm (objednávají se zvlášť). 
 Vhodný pro bannery, textilie nebo vinyly.

 Lis lze pomocí dvou šroubů pevně připevnit na pracovní stůl.

 Objednávací kód:  SIXD-PRESS_2  Cena:   3.690,- Kč

 Skladem

Očkovací lis “PLATINUM DUO”
 Stabilní očkovací lis pro profesionální používání. Nová řešení páky - ještě vyšší pákový tlak.
 Moderní a jednoduchý design, snadno ovladatelný ruční lis, který jedním tahem vyrazí otvor

 Velmi jednoduchá obsluha.
 Výškově nastavitelný nástavec zajistí dokonalé zalisování.
 V ceně nástavec na plastová očka o průměru 12 mm.
 Lis používá i kovová očka a vyměnitelný nástavec o průměrech: 

    6.35mm, 8mm, 9.5mm a 11mm (objednávají se zvlášť). 
 Vhodný pro bannery, textilie nebo vinyly.
 Lis lze pomocí dvou šroubů pevně připevnit na pracovní stůl.

 Objednávací kód:  SIXD-PRESS_4  Cena:   5.450,- Kč

 Skladem

Očkovací klešt ě
 Ruční očkovací kleště jsou ideální pro opravy při montáži, jsou flexibilní a mobilní.
 Vyrábí se pro velikost oček 9,5mm a 11mm.
 Leště lze použít jen pro jednu velikost očka.

 Objednávací kód pro očka 9,5mm: SIXD-KLESTE95  Cena:   3.690,- Kč
 Objednávací kód pro očka 11mm:  SIXD-KLESTE11  Cena:   3.690,- Kč

Na objednávku.

Očkovací lisy
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Klešt ě na zaoblení roh ů

Robustní, lehký ruční nástroj, kterým lze bez námahy odštípnout rohy na materiálu o max. tloušťce
4 mm , jako je hliníkový panel, polyester nebo forex desky. Poloměr zaoblení : 10 mm

 Objednávací kód : SIXD-HAPPY CORNER  Cena:   4.980,- Kč

Na objednávku.

Nástavce pro o čkovací lisy
 Nutno dokoupit k očkovacímu lisu.
 Výběr ze čtyř vnitřních průměrů očka.
 Materiál nástavců z oceli zaručuje zvýšenou životnost a vysokou přesnost.

 Objednávací kód pro průměr 6,35mm: SIXD-ADAPT6.35  Cena:   1.490,- Kč
 Objednávací kód pro průměr 8,0mm:   SIXD-ADAPT8  Cena:   1.490,- Kč
 Objednávací kód pro průměr 9,5mm:   SIXD-ADAPT9.5  Cena:   1.490,- Kč
 Objednávací kód pro průměr 11mm:    SIXD-ADAPT11  Cena:   1.630,- Kč

 Skladem

Očka (pár)
 Očka v provedení nikl, mosaz, plast.  
 Samoprořezávací provedení.
 Vysoká ochrana kovových oček proti korozi.
 Plastová křišťálově čirá očka jsou vyrobena z kvalitního polymeru, jsou o 52% lehčí než kovová očka. 
 Balení 500ks oček.

 Objednávací kód pro nikl, průměr 6,35mm: SIXD-EYE6.35NIKL  Cena:   1.450,- Kč
 Objednávací kód pro nikl, průměr 8,0mm: SIXD-EYE8NIKL  Cena:   1.450,- Kč
 Objednávací kód pro nikl, průměr 9,5mm: SIXD-EYE9.5NIKL  Cena:   1.450,- Kč
 Objednávací kód pro nikl, průměr 11mm: SIXD-EYE11NIKL  Cena:   1.450,- Kč
 Objednávací kód pro mosaz, průměr 11mm: SIXD-EYE11MOS (pouze na obj.)  Cena:   1.450,- Kč
 Objednávací kód pro plast, průměr 12mm: SIXD-EYE12PLAST  Cena:   1.450,- Kč

 Skladem.

Očkovací lisy 3



Bannerová páska pro zesílení konc ů a hran banner ů
 Hmotnost bannerové pásy 900g/m2.
 Ideální pro použití v kombinaci s očky.
 Použitím pásky nemusíte banner obšívat apod., čímž výrazně ochráníte tisk před poškrábáním.
 Lze použít pro většinu tiskových materiálů, včetně bannerů.
 Šířka 50mm.
 Návin 20m.
 Skladovat a aplikovat při pokojové teplotě.

 Objednávací kód:  SIXD-EDGE50 Cena:   450,- Kč

 Skladem

Samolepící páska pro slepování PVC banner ů „BANNER TAPE“
 Extrémně silné akrylové lepidlo.
 Odolává vysoké vlhkosti, rozpouštědlům a klimatickým změnám.
 Tloušťka pásky 400µm.
 Slouží jako náhrada svařování nebo šití.
 Lepidlo okamžitě silně lepí.
 Páska je vhodná i pro strukturované povrchy.
 Šířka 25mm a 40mm.
 Návin 25m.
 Skladovat a aplikovat při pokojové teplotě.

 Objednávací kód pro pásku 25mm:  SIXD-TAPE25 Cena:   525,- Kč
 Objednávací kód pro pásku 40mm:  SIXD-TAPE40 Cena:   840,- Kč

 Skladem

Samolepící pásky
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Velká brašna s ná řadím
 Vše co je potřeba k aplikaci fólií.
 Brašna obsahuje následující položky, viz obr.:

 -  velká brašna z nylonu, včetně popruhu
 -  2 montážní magnety
 -  plochý malý nůž
 -  skalpel s gumovou rukojetí
 -  pero s propichovací jehlou, SIXG-510021
 -  stěrka pro odstraňování staré fólie, SIXG-510010
 -  pracovní rukavice (velikost L)
 -  bílé rukavice (velikost L)
 -  pinzeta
 -  měkká stěrka
 -  tvrdá stěrka
 -  nůž pro složité řezy
 -  stěrka na sklo
 -  masivní nůž pro výkonné řezání
 -  ergonomicky tvarovaný nůž pro běžné řezání
 -  vyřezávací nůž pro jemné řezání
 -  sada 10ks filců pro plastové stěrky

 Objednávací kód za komplet:  SIXG-510025 Cena:   3.870,- Kč

 Na objednávku

Hliníkové bezpe čnostní pravítko
 Odolné proti skluzu i na velmi hladkých površích, gumový povlak.
 Pravítko z eloxovaného hliníku.
 Hrany z nerezové oceli.
 Bezpečnostní lišta chránící ruce proti pořezání.

 Objednávací kód pro pravítko délky 65cm:  SIXG-510112 Cena:   1.370,- Kč
 Objednávací kód pro pravítko délky 125cm:  SIXG-510113 Cena:   2.630,- Kč
 Objednávací kód pro pravítko délky 185cm:  SIXG-510114 Cena:   3.840,- Kč
 Objednávací kód pro pravítko délky 225cm:  SIXG-510115 Cena:   4.740,- Kč

 Na objednávku

Hliníkové pravítko
 Odolné proti skluzu i na velmi hladkých površích, protiskluzový povlak.

 Objednávací kód pro pravítko délky 60cm:  SIXG-521105 Cena:   370,- Kč
 Objednávací kód pro pravítko délky 100cm:  SIXG-521106 Cena:   530,- Kč

 Na objednávku

Pero s propichovací jehlou
Velmi jemná jehla z nerezové oceli k propíchnutí vzduchových bublin
Nezanechává viditelné perforace bodu, držte stále v poloze pera.
Zajišťuje bezpečnou a snadnou manipulaci.
 Objednávací kód:  SIXG-510021 Cena:   340,- Kč

 Na objednávku

Výsuvný řezač, 9mm, OLFA XA-1
• řezač s dvoukomponentní rukojetí z protiskluzového materiálu
• plochá pojistka s automatickým blokováním čepele
• extra ostrá čepel ABB součástí řezače

 Objednávací kód pro nůž:             SIXO-XA1 Cena:   155,- Kč
 Objednávací kód pro náhradní čepele (bal 10ks):  SIXO-XASBB-10 Cena:   115,- Kč

Skladem

Aplikač ní nářadí
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Prořezávací nůž na fólie a papír, OLFA TS-1
• řezač pro prořezávání horních vrstev samolepících folií nebo vyřezávání papíru
• velmi jednoduché jemné nastavení hloubky řezu

 Objednávací kód pro nůž:  SIXO-TS-1 Cena:   189,- Kč
 Objednávací kód pro náhradní čepele (bal 5ks):  SIXO-TSB-1 Cena:   68,- Kč

Skladem

Výsuvný řezač s kole čkem, 18mm, OLFA L-5
• víceúčelový řemeslnický řezač s plastovou rukojetí a ocelovou lištou čepele
• dvojitá gumová výplň v rukojeti pro lepší a pevnější uchopení při práci
• otočná pojistka pro přesnou aretaci čepele proti pohybu

 Objednávací kód pro nůž:  SIXO-L-5 Cena:   247,- Kč
 Objednávací kód pro náhradní čepele (bal 10ks):  SIXO-LBB-10 Cena:   208,- Kč

Skladem

Úzký gumový vále ček
 Váleček ze středně tvrdé pryže.
 Dřevěná rukojeť.
 Šířka válce 45mm, průměr 30mm.

 Objednávací kód: SIXG-501004 Cena:   410,- Kč

 Na objednávku

Široký gumový vále ček
 Váleček z tvrdé pryže.
 Kovový rámeček z niklu, dřevěná rukojeť.
 Průměr válce 50 mm.

 Objednávací kód pro šířku válce 75mm:  SIXG-501022 Cena:   530,- Kč
 Objednávací kód pro šířku válce 150mm:  SIXG-501023 Cena:   650,- Kč

 Na objednávku

Bílá plst ěná stěrka
 Tvrdost: 0,4.
 Voděodolná.
 Rozměry 100 x 70 x 10 mm.

 Objednávací kód: SIXM-FILC Cena:   68,- Kč

 Skladem

Melírovaná plst ěná stěrka
 Tvrdost: 0,52.
 Pro mokré lepení.
 Vhodná pro drobnou grafiku.
 Rozměry 100 x 65 x 12 mm.

 Objednávací kód:  SIXG-389011 Cena:   95,- Kč

Skladem

Velká bílá plst ěná stěrka
 Tvrdost: 0,48.
 Pro mokré i suché lepení.
 Pro velké plochy.

 Objednávací kód pro stěrku 210x105x12mm:  SIXG-389012 Cena:   360,- Kč

 Na objednávku
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Plastová st ěrka
 K vyhlazování samolepících fólií.

 Objednávací kód:  SIXM-STERKA Cena:   46,- Kč

 Skladem

Montážní magnet
Pro snadné přidržení fólií během polepování např. aut
Montážně  silný magnet, po odstranění bez stopy
Rozměry 3 x 10 mm (průměr)

 Objednávací kód:  SIXG-510002 Cena:   240,- Kč

 Skladem

Řezací páska "Finish Line Tape"
 Řezací páska pro přesný řez samolepících fólií (kolem zrcátek, nárazníků, klik apod.).
 Nezanechává lepidlo, jednoduše se odtrhne rukou, práce bez nože nebo nůžek.
 Samolepící páska z uhlíkových vláken.
 Šířka 3mm, návin 50m.

 Objednávací kód:  SIXG-570004 Cena:   980,- Kč

 Skladem

Řezací páska "Bridge Line Tape"
 Řezací páska pro přesný řez předělů karoserie (mezery mezi dveřmi, pod gumovým těsněním apod.).
 Nezanechává lepidlo, jednoduše se odtrhne rukou, práce bez nože nebo nůžek.
 Samolepící páska z uhlíkových vláken.
 Šířka 13mm, návin 50m.

 Objednávací kód:  SIXG-570005 Cena:   1190,- Kč

 Skladem

Řezací páska "Perf Line Tape"
 Řezací páska pro přesný řez okenních fólií.
 Nezanechává lepidlo, jednoduše se odtrhne rukou, práce bez nože nebo nůžek.
 Samolepící páska z uhlíkových vláken.
 Šířka 6,5mm, návin 50m.

 Objednávací kód:  SIXG-570006 Cena:   1190,- Kč

 Skladem

Ruční řezačka tiskových materiál ů
Jednoduchá řezačka médií s protiskluzovou základnou, nastavitelným nožem, vodícím pravítkem

a ochranou proti pořezání rukou.

 Objednávací kód pro šířku 120cm:  SIXD-23120 Cena:   2.590,- Kč
 Objednávací kód pro šířku 180cm:  SIXD-23121  Cena:   3.240,- Kč
 Objednávací kód pro šířku 260cm:  SIXD-23122 Cena:   4.530,- Kč

 Na objednávku
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Tekutá laminace k ochraně velkoplošného a UV tisku je vytvořena na bázi syntetických polymerů rozpustných ve vodě.
Podle složení vznikne hladký povrch a lesklý nebo matný efekt. Zároveň zůstane zachována struktura materiálu.

Laminace chrání povrch před vnějšími podmínkami při zachování původní barvy povrchu, u UV tisků funguje jako základní vrstva, 
která lehce vyrovnává povrch a zvýrazňuje barvy. 

Aplikace laminace na tisky, je jednou z metod, která umožňuje prodloužení životnosti v nepříznivých exteriérových podmínkách, 
jako je UV záření, mechanický otěr, vlhkost prostředí nebo chemická odolnost.

● transparentní lak
● UV ochrana 5 roků
● obsahuje teflon (PTFE)  - lepší pro laminací fólií
● nepraská
● neodděluje se od materiálu
● zvyšuje sytost barev
● ekologická, vodou ředitelná
● doporučená ochranná vrstva 35 µm
● vydatnost 80 až 100m2 z jednoho kg

Laminace BASIC  -  lesklá / matná
 Použití pro interiérový a exteriérový tisk na různé materiály.
 Používá se pro monomerické vinyly, bannery, malířská plátna, roll-up, atd.

 Objednávací kód pro lesklou laminaci / balení 1l:  SIXP-1000      1 - 4 ks. Cena:   680,- Kč
      5 ks. a více Cena:   3.200,- Kč

 Objednávací kód pro matnou laminaci / balení 1l:  SIXP-1500      1 - 4 ks. Cena:   680,- Kč
 5 ks. a více Cena:   3.200,- Kč

 Skladem

Laminace SPECIAL  -  lesklá / matná
 Použití pro interiérový a exteriérový tisk s vysoce mechanicky i chemicky namáhanými povrchy 

Používá pro monomerické, polymerické i lité vinyly, bannery, nažehlovací tiskové fólie, 

 Objednávací kód pro lesklou laminaci / balení 1l:  SIXP-3000 Cena:   1.590,- Kč
 Objednávací kód pro matnou laminaci / balení 1l:  SIXP-3500 Cena:   1.590,- Kč

 Skladem

Aplikace

• Aplikace vále čkem

• Aplikace st říkáním
Rozprašte laminaci rovnoměrně na povrch určený pro laminování pomocí zařízení určené k rozprašování. Nechte zaschnout.

• Aplikace pomocí laminátoru pro laminátové kapaliny

Nanášení laminace se doporučuje min. po 24 hodinách od vytištění na rovný povrch ve vodorovné poloze.  Doba schnutí je mezi 20 - 
60 minutami. Celková vytvrzení je 72 hodin.

Nalijte laminaci do nádoby, váleček rovnoměrně namočte a malé množství laminace naneste na povrch určený pro laminování. 
Nechte zaschnout při teplotě 15 - 20°C.

Standardní doporučení pro laminování v souladu s pokyny výrobce zařízení. Jinak se doporučuje zvýšit teplotu topné jednotky asi o 
10%

Tekutá laminace
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Pomáhají usnadnit lepení fólií na různé materiály jako je sklo, PVC, kov, karoserie, atd. 
Usnadňují práci s fóliemi a snižují riziko poškození v situaci, kdy je nutné ji odlepit a znovu přilepit.

Tekutina pro aplikaci fólie na mokro "Easy Wet"
 Neobsahuje čistící prostředky. Jako jeden z mála produktů na trhu má vynikající přilnavost 

na celou plochu, a to jak uprostřed,  tak na krajích (tento problém se často vyskytuje u běžných 
přípravků na trhu).

 Způsob použití: 
Na čistý a odmaštěný povrch naneste tenkou vrstvu, pak přilepte fólii, odstraňte vzduchové
bubliny a nadbytečnou tekutinu z fólie, vyhlaďte stěrkou a nechte zaschnout. 

 Balení 1l, vydatnost cca. 200 m2 / litr.

 Objednávací kód:  SIXP-8000 Cena:   165,- Kč

 Skladem

Tekutina pro aplikaci fólie "CLEAN & DRY"
 Tekutina kombinující dvě vlastnosti v jednom výrobku. Její jedinečnost spočívá v tom, že čistí 

a odmašťuje znečištěný povrch a opatřuje ho antistatickým povlakem (zabraňuje přichytávání
prachu a nečistot). Zároveň dočasně snižuje přilnavost fólií k podkladu, což umožňuje 
několikrát fólii odlepit a přilepit nebo libovolně přemístit. 

 Použití přípravku odstraňuje potřebu nejdříve podklad vyčistit a zároveň umožňuje pohybovat fólií 
Všechny ceny v tomto ceníku jsou uvedeny bez DPH, balného a přepravného.

 Teplota lepeného povrchu by nemě řZměna cen a podmínek vyhrazena. Tento ceník pozbývá platnosti v okamžiku vystavení nového.

 Způsob použití:
Navlhčete hadřík v přípravku a vyčistěte špinavý povrch. Nechte zaschnout cca 1-3 minuty.
Na takto připravený a suchý povrch aplikute fólii.

Pozn.: V případě silně znečištěných povrchů, zejména v případě starého lepidla může být tento 
přípravek nedostatečný. Pak musíte použít speciální čistidlo.

 Objednávací kód:  SIXP-8105 Cena:   410,- Kč

 Skladem

Pomáhají připravit povrch pro aplikaci novou fólií. Slouží k odstranění starých fólií, lepidel a jiných nečistot a k odmaštění povrchu.
Nezanechávají šmouhy a stopy na povrchu na rozdíl od běžně používaných lihu a benzínu.

Tekutina pro odstran ění fólie "Clean Basic"
 Velmi účinná tekutina s citrusovou vůní pro rychlé a efektivní odstranění starých lepidel, dehtu,

mazadel, graffiti apod.
 Tekutina neobsahuje hydrokarbon a má příjemný odér.
 Balení 0,5l.

 Objednávací kód:  SIXD-07968 Cena:   299,- Kč

 Skladem

Přípravky pro odstran ění starých fólií a neč istot

Přípravky pro usnadn ění lepení fólií
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Kusová výroba

Dvousložková prysky řice na ru ční kusovou výrobu Allrane GRAPHIC 14282
 Čirá dvousložková polyuretanová pryskyřice v kazetě 75ml s nízkou tvrdostí, ale vysokou pružností.
 Pryskyřice je odolná proti UV záření, lze ji aplikovat i na nažehlovací fólie.
 Samovolné vytvrzení při pokojové teplotě.
 Extrémní použití, dlouhá životnost, přyskyřice perfektně přilne k podkladu.
 Při správné aplikaci nevznikají bublinky, případné bubliny se jednoduše odstraní horkým vzduchem.
 Jednoduchá a rychlá aplikace pomocí dávkovací pistole a míchacího šneku.
 Cena za 1cm : 70hal

 Objednávací kód aplikační pistole:  SIXA-EX75ECO Cena:   1.390,- Kč
 Objednávací kód pryskyřice v kazetě:  SIXA-EX14282 Cena:   325,- Kč
 Objednávací kód náhradního míchacího hrotu:  SIXA-EXMIXPART Cena:   41,- Kč

 Skladem

Střední a větší série

Dvousložková prysky řice na malou až st ředně velkou výrobu SurACer®4450
 Čirá dvousložková, velice flexibilní ochranná hmota použita k účinnému posílení estetického 

dojmu 3D motivů na polyesterových, PVC a metalických fólií nebo hliníkových 
nebo umělohmotných předmětech.

 Světlotuhnoucí – rychlé vytvrzení.
 Vysoká transparentnost – třírozměrný optický efekt.
 Neobsahuje isokyanatan – eliminace podráždění pokožky a ekologického zatížení.

 Balení 1kg, 5kg.

 Objednávací kód:      SUR4460 - 1kg 1ks: Cena:   1.660,- Kč

≥5ks: Cena:   1.490,- Kč

 SUR4460 - 5kg  - na objednávku 1ks: Cena:   6.950,- Kč

 Balení 1kg skladem, balení 5kg na objednávku.

Pro nabídky manuálních a automatických pracovních stanic a setů  pro výrobu 3D etiket kontaktujte naše 
obchodní odd ělení - email: obchod@lpt.cz

Technologie a pryskyřice na výrobu 3D etiket
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Quick Banner UNO
Jednoduchý prezentační systém pro upnutý vytištěné grafiky na banneru či jiném materiálu (včetně tašky).

 Objednávací kód pro rozměr 60 x 195 cm:  SIXG-148253 Cena:   885,- Kč

Presentační systémy

 Pouze na objednávku.

Presentační systémy 11
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