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NADRUK CYFROWY
NA SZKLE
Innowacyjna technologia druku cyfrowego na szkle
w technologii farb ceramicznych. Powierzchnia zadruku
o rozdzielczości do 720 dpi jest wyjątkowo precyzyjna,
a po przeprowadzeniu procesu hartowania trwała i
odporna na zniszczenie i zarysowania. Maksymalny
wymiar zadrukowywanej formatki to 2800x6000 mm.
W naszej ofercie znajduje się 200 wzorów + projekty
indywidualne klienta.

Dostępne wymiary płytek z nadrukiem cyfrowym:
200mm

600mm

200mm

900mm

200mm

1200mm

Pytki szklane marki Colorimo z cyfrowym nadrukiem
posiadają szeroki wachlarz strukturalno kolorystyczny,
imitujący między innymi:
•
•
•
•
•
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Soft Czarny
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HEXI

Colorimo hexi to kolekcja sześciu wzorów szkieł lakierowanych utrzymanych
w jednej, ciepłej i eleganckiej tonacji kolorystycznej. Na kolekcję składają
się cztery trójwymiarowe struktury szkła, oraz dwie gładkie powierzchnie:
matowa i o wysokim połysku. Różnorodne zestawienia wzorów Colorimo hexi
pozwalają na kreatywne tworzenie kompozycji powierzchni ścian lub frontów
meblowych.

Colorimo Hexi, należące do kolekcji HEXI otrzymało
wyróżnienie w konkursie Dobry Design 2017 w kategorii
„Przestrzeń Łazienki”.
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SATI

Szkło satynowe to nowa rodzina szkieł lakierowanych bazująca na szkle
satynowanym trawionym. Dzięki temu uzyskuje ono efekt satyny/matu,
a refleksy świetlne stają się niewidoczne. Satynowe, lakierowane szkło za
sprawą swej gładkiej powierzchni nadaje frontom meblowym elegancki
i wyrafinowany wygląd, czyniąc każde wnętrze niezwykle luksusowym.

Szkło satynowe Colorimo Sati z kolekcji SATI otrzymało
nagrodę „Meble Plus – Produkt 2017” w kategorii: Elementy i
półfabrykaty meblowe.
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STANDARD

Colorimo z kolekcji Standard to szkło lakierowane o wysokim połysku,
dzięki któremu uzyskujemy głębie i efekt lustrzanego odbicia otoczenia. Efekt
ten można wzmocnić odpowiednio oświetlając pomieszczenie. Prostota
i minimalizm szkła z tej kolekcji sprawia, że jest to uniwersalne rozwiązanie do
każdego rodzaju wnętrz.
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ORNAMENT

Colorimo Soft 9005 - Otrzymało nagrodę w konkursie
Meble Plus - Produkt Roku 2016
oraz wyróżnienie w konkursie Dobry Design 2016

Innowacyjny materiał łączący w sobie trwałość i solidność z łagodnym
i ponadczasowym designem sprawiający wrażenie miękkiej, trójwymiarowej
powierzchni. Szkło ornamentowe w meblach to nie tylko ekskluzywny
element dekoracyjny pozwalający na urozmaicenie wnętrza, ale i praktyczne
rozwiązanie. Trójwymiarowy wzór sprawia, że jest odporne na zarysowania,
a odciski palców są niewidoczne.
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Kolory pokazane na ulotce mają jedynie charakter orientacyjny. Jedyną podstawą do składania zamówień na szkła colorimo powinien być wzornik próbek szklanych.
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