


 Jet Up : produkt eko-przyjazny: 

 wolny od PVC 

 wolny od ftalanu  

 wolny od formaldehydu 

 wolny od fosforanu 

 wolny od eteru glikolu 

 

 Jet Up : poświadczona nie toksyczność oraz poszanowanie 

ludzkiego zdrowia 

 
 

 

 

 Jet Up : poświadczony brak ryzyka toksyczności poprzez 

wdychanie 

 

 



 

 Ciężar: 280 g/m² 
 

 Nośnik : poliester tekstylny 
 

 Powłoka : EverGreen / powłoka akrylowa 
 

 Wytrzymałość na rozciąganie: 150/150 daN 
 

 Wytrzymałość na rozdarcie: 20/20 daN  
 

 Grubość : 0,31 mm 
 

 Przeświecalność : 16% 
 

 Trudno zapalność : M1 / B1 

   B-s1-d0 
 

 

 



 

 Informacja o druku: 

 doskonały zadruk 

 żywe kolory 

 

 Jet Up jest drukowalny 4 głównymi technikami zadruku 

  tusze solwentowe 

  tusze eko-solwentowe 

  tusze UV 

  tusze latex 

 

 Wykończenie : 

 szycie 

 klejenie dwustronne 

 

 

 

 

 

 Polecamy gorący nóż, aby uniknąć wszelkich przetarć na 

krawędziach tkaniny 

 
 

Informacja o druku: 
 

Można użyć profilu ICC dla 

Jet Tex 

Specyficzne profile ICC dla 

Jet Up w trakcie 

 

 



 - produkt dla rynku komunikacji wewnętrznej 

 - Jet Up zastąpi Expo Jet 

 - Jet Up uzupełnia nasz EverGreen dla zastosowań wewnętrznych  
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JET TEX 
Rynek dekoracji 

 

Pokrycia ścian, 

wystawy, obrazy 

JET TEX DESIGN 
Specjalność  

 

Rynek dekoracji 

ściennych 

JET UP 
Rynek reklamy 

 

Displays / roll-up 

Wiszące banery/POS 

JET 210 
Specjalność 

 

Blackout produkt 

POS – displays  

JET 250 

Rynek reklamy 
 

Eko-przyjazne 

banery 

Wiszące banery… 

 

JET SCROLL 
Specjalność 

 

Produkt backlit 

Scrollers  

 

Rynek Indoor Rynek Outdoor 



 

 

 

 

 

 

 

 

poświadczony 

No Curling 

wolny od 

błyszczenia się 

produkt lekki 

280 g/m² 

sztywność 

samonośna aspekt 

jakościowy 
żywe kolory 

JET UP 

produkt trudno 

zapalny produkt  

eko-przyjazny 



 ZALETY / RÓŻNICE VS KONKURENCI: 

 

 

 

 

 

 

 

JET UP : 
Mniej przeświecalny! 

 

Punkt kluczowy dla displays i 
rynku roll-upów 

JET UP :  
Lepszy indeks Bergera! 

(indeks bieli) 
 

Delikatniejszy zadruk/ żywszy zadruk 
lepszy kontrast 

JET UP :  
Jedyny eko-przyjazny produkt! 

 

Żaden z naszych konkurentów nie ma tych 
samych ekologicznych certyfikatów.  

JET UP :  
Lepsza odporność mechaniczna 

 

Mniej delikatny produkt 
Łatwiejszy w obsłudze i instalacji 



 Dostępne dokumenty: 
 

 Karta techniczna wraz z próbka 

 

 Próbki zadrukowane A5 

 

 A4 dołączone do broszury EverGreen 

 

 Displays (dla dystrybutorów WF : show room / targi…) 

 

 A5 flyers w wersji francuskiej i angielskiej 

 (niemiecka / hiszpańska, włoska w trakcie) 



 A5 flyers 
 wersja francuska   wersja angielska 


