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Krótkoterminowe zastosowanie Średnioterminowe zastosowanie
Print‘nGo ASLAN DFP 33
klasa antypoślizgowa R9, bezpośrednio
drukowane bez konieczności 
laminowania

WrapTheFloor ASLAN DFP 47
biała, błyszcząca folia do druku 
Ognioodporna zgodnie z normą DIN EN 13501-1
wydruk zalaminowany*

WrapTheCarpet ASLAN DFP 49 
biała, błyszcząca folia do druku
Ognioodporna zgodnie z normą DIN EN 13501-1
wydruk zalaminowany*

*należy stosować z
FloorProtect ASLAN MP 326 R9 antypoślizgowa, przezroczysta folia 

Premium FloorProtect ASLAN MP 300 R12 antypoślizgowa, przezroczysta folia

Samoprzylepne folie do oznakowania na gładkich podłogach



Samoprzylepne oznakowania na chropowate podłoža
Krótkoterminowe zastosowanie
Print‘nGo ASLAN DFP 36
klasa antypoślizgowa R9, bezpośrednio
drukowane bez konieczności laminowaniach

Średnioterminowe zastosowanie
WrapTheStreet ASLAN DFP 46
biała, błyszcząca folia do druku
ognioodporna zgodnie z normą DIN EN 13501-1 
wydruk zalaminowany*

*należy stosować z

FloorProtect ASLAN MP 326  
R9 antypoślizgowa | przezroczysta folia

Premium FloorProtect ASLAN MP 300  
R12 antypoślizgowa | przezroczysta folia



Przykłady stosowania folii dla podniesienia barier ochrony bezpieczenstwa
Bez kleju
Przezroczysty PET lub sztywne PCW

Bez kleju
Dodatkowa korzyść - folia jako ekran dla projerktora

ASLAN N 300 PET
przezroczysty I A-PET

RearProjection ASLAN RP 35
półprzezroczysta folia

ASLAN N 300
przezroczyste I PCW

RearProjection transparent ASLAN RP 36
przezroczysta folia

´
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Przykłady zastosowań folii samoprzylepnych w utrzymaniu higieny

Dystans społeczny
Zachowaj odległość 1,5m | Kupuj indywidualnie

Prosimy korzystać z wózków/koszyków
Zakładamy maski | Ręce dezynfekujemy

Bardzo dziękujemy

Dystans społeczny
Zachowaj odległość 1,5m | Kupuj indywidualnie

Prosimy korzystać z wózków/koszyków
Zakładamy maski | Ręce dezynfekujemy

Bardzo dziękujemy

Dystans społeczny
 Zachowaj odległość 1,5m
Kupuj indywidualnie
 Prosimy korzystać z wózków/koszyków
Zakładamy maski
Ręce dezynfekujemy

Coffee of the day

Na szkło Na ściany - bardzo mocny klej Na ściany - po długim czasie 
łatwo usuwalna

Na ściany i stojaki reklamowe, 
łatwa wymiana reklam

WindowBlock ASLAN DFP 25
blockout film | white, glossy

UltraTack transparent ASLAN DFP 06
do druku | przezroczysta, błyszcząca

LifeTime Removable ASLAN DFP 40
do druku | biała, błyszcząca

MagneTack ASLAN MT 400
magnetycza I kolor antracyt

PLUS
UltraTack ASLAN DFP 07 
do druku | biała, błyszcząca

LifeTime Removable ASLAN DFP 41
do druku | przezroczysta, błyszcząca PLUS

LifeTime Removable ASLAN DFP 41
do druku | przezroczysta, błyszcząca

UltraTack matt ASLAN DFP 08  
do druku | biała, matowa

LifeTime Removable ASLAN DFP 42 
do druku | biała, matowa

PET FerroPaper ASLAN FP 180
do druku | biała, matowa | PET

PP FerroPaper ASLAN FP 260
do druku | biała, matowa | PP

Dla wiadomości 
widocznych po 
obu stronach 

szybys



Samoprzylepne folie dla domu, biur i szkół

Dla kredy szkolnej i kredowego  
markera

Biała suchościeralna pod markery Folia suchościeralna pod markery i do  
przyczepiania magnesów 

PremiumBlackboard ASLAN BB 910
czarna, matowa

Whiteboard Dryapply ASLAN WBL 995
folia wolna od PCW | biała, błyszcząca

FerroSoft Whiteboard ASLAN FF 550
folia wolna od PCW | biała, błyszcząca

Blackboard PP Dryapply ASLAN BBL 920
folia wolna od PCW | czarna, matowa

WhiteboardMatt ASLAN WB 975
biała, matowa

FerroSoft Blackboard ASLAN FF 540 
czarna, matowa

Whiteboard PP Dryapply ASLAN WBL 998 
folia wolna od PCW | biała, błyszcząca



Folie samoprzylepne ASLAN przeznaczone do grafik podłogowych
ASLAN oferuje szeroką gamę folii do druku z przeznaczeniem na podłoża gładkie i chropowate, do wewnątrz i na zewnątrz. Ważna jest klasyfikacja antypoślizgowości i 
bezpieczeństwo przeciwpożarowe w obszarach publicznych. Grafikę można drukować bezpośrednio na folii i od razu przyklejać lub drukować na folii i ją zalaminować folią.
Ostatni sposób zwiększa trwałość wydruku.

Do podłóg wewnętrznych I gładkie podłoża

Print‘nGo ASLAN DFP 33 Biała, antypoślizgowość (R9), do bezpośredniego zadruku, nie ma potrzeby laminowania, 125 μm

WrapTheFloor ASLAN DFP 47 Biała, folia usuwalna, nie pozostawia śladów kleju, stosuje się na gładkie podłogi, marmur, 150 μm

WrapTheCarpet ASLAN DFP 49 Biała, na wykładziny dywanowe z krótkim włosem, usuwalna, nie pozostawia śladów kleju, 150 μm

Do podłóg wewnętrznych I gładkie podłoża

Print‘nGo Street ASLAN DFP 36 Biała, antypoślizgowość (R9), do bezpośredniego zadruku, nie ma potrzeby laminowania, 125 μm

WrapTheStreet ASLAN DFP 46 Biała, folia usuwalna, nie pozostawia śladów kleju, stosuje się na chropowate podłogi, 80 μm

Folie laminaty

Premium FloorProtect ASLAN MP 300 Przezroczysta, matowa, antypoślizgowość (R12), posiada atest przeciwpożarowy, 140 μm

FloorProtect ASLAN MP 326 Przezroczysta, matowa , antypoślizgowość (R9), posiada atest przeciwpożarowy, 125 μm



Folie PET i PCW bez kleju firmy ASLAN znakomicie nadają się do szybkiego i skutecznego tworzenia barier higienicznych. W połączeniu z folią/ekranem projekcyjnym, do-
datkowo oferuje miejsce na reklamę, na specjalną ofertę i aktualne porady.
W przypadku powierzchni szklanych, na przykład w strefach wejściowych, należy połączyć folię WindowBlock ASLAN DFP25 i LifeTime Removable ASLAN DFP41 dla infor-
macji dwustronnych: jakiś komunikat widziany z zewnątrz i „dziękuję i do widzenia” widziane od wewnątrz

Folie bez kleju PET lub PCW

ASLAN N 300 PET Folia bez kleju, przezroczysta, A-PET, 300 μm

ASLAN N 300 Folia bez kleju, przezroczysta,  PCW, 300 μm 

Reklama na przezroczystych powierzchniach 

RearProjection ASLAN RP 35 Folia do odwróconej projekcji wyświetlanych obrazów z projektora, biała, półprzezroczysta, 90 μm

RearProjection transparent ASLAN RP 36 Folia do odwróconej projekcji wyświetlanych obrazów z projektora, przezroczysta, 50 μm

Informacje i reklama na szkle

WindowBlock ASLAN DFP 25 Folia biała, bardzo dobrze kryjąca, nieprzezroczysta, po odklejeniu nie pozostawia śladów, 180 μm

LifeTime Removable ASLAN DFP 41 Przezroczysta, błyszcząca, na gładkie wewnętrzne ściany, po odklejeniu nie pozostawia śladów , 80 μm.

Przykłady stosowania folii dla podniesienia barier ochrony bezpieczenstwa´



Stosowanie folii w informacjach dot. higieny - wewnątrz i na zewnątrz pomieszczen
ASLAN oferuje folie do druku o różnych zastosowaniach i przeznaczeniach np.:
• dla umieszczenia długoterminowych informacji, które można bezpiecznie przykleić nawet na trudnych, chropowatych powierzchniach,
• dla krótkoterminowych informacji, które łatwo można usunąć, bez pozostawienia śladów kleju.
• można połączyć folie magnetyczne z zadrukowanymi na papierze informacjami, które posiadają podkład ferro.
• Taka kombinacja daje możliwość codziennej aktualizacji ofert i porad.

Informacje dotyczące higieny, umieszczane na ścianach | folie z mocnym klejem

UltraTack transparent ASLAN DFP 06 Przezroczysta, błyszcząca, mocny klej, nadaje się do klejenia na non-polar i nierówne powierzchnie, 80 μm

UltraTack ASLAN DFP 07 Biała, błyszcząca, mocny klej, nadaje się do klejenia na non-polar i nierówne powierzchni a, 75 μm

UltraTack matt ASLAN DFP 08 Biała, matowa, mocny klej, nadaje się do klejenia na non-polar i nierówne powierzchni a, 75 μm

Informacje dotyczące higieny, umieszczane na ścianach | folie łatwo usuwalne

LifeTime Removable ASLAN DFP 40 Biała, błyszcząca, na gładkie wewnętrzne ściany, po jej usunięciu nie pozostaje klej, 80 μm

LifeTime Removable ASLAN DFP 41 Przezroczysta, błyszcząca, na gładkie wewnętrzne ściany, po jej usunięciu nie pozostaje klej, 80 μm

LifeTime Removable ASLAN DFP 42 Biała, matowa, na gładkie wewnętrzne ściany, po jej usunięciu nie pozostaje klej, 80 μm

Informacje dotyczące higieny, umieszczane na ścianach i stojakach | folie magnetyczne

MagneTack ASLAN MT 400 Kolor antracyt, samoprzylepna magnetyczna, na gładkie wewnętrzne ściany, 400 μm

PET FerroPaper ASLAN FP 180 Biały, matowy, PET, z nośnikiem ferro, należy stosować z folią magnetyczną MagneTack ASLAN MT 400, 180 μm

PP FerroPaper ASLAN FP 260 Biały, matowy, PP, z nośnikiem ferro, należy stosować z folią magnetyczną MagneTack ASLAN MT 400, 260 μm

´



Samoprzylepne produkty dla domowego biura i szkoły
W związku rosnącym naciskiem na powstawanie biur domowych/szkół, folie tablicowa pojawiają się w naszej prywatnej przestrzeni.
Folie ASLAN można szybko i łatwo nakleić, a tym samym stworzyć sobie domowe biuro, a pokój dziecięcy w kreatywne miejsce do nauki.
Folie są bardzo odporne na zarysowania i łatwe do czyszczenia.

Biuro domowe | Edukacja w domu 

PremiumBlackboard ASLAN BB 910 Czarna, do pisania szkolną kredą i markerem z płynną kredą, 130 μm

Blackboard PP Dryapply ASLAN BBL 920 Czarna, do pisania szkolną kredą i markerem z płynną kredą, wolne od PCW, 80 μm

Whiteboard Dryapply ASLAN WBL 995 Biała, błyszcząca, do pisania markerami suchościeralnymi, folia z klejem kanalikowym, 150 μm

WhiteboardMatt ASLAN WB 975 Biała, matowa, do pisania markerami suchościeralnymi, 80 μm

Whiteboard PP Dryapply ASLAN WBL 998 Biała, błyszcząca do pisania markerami suchościeralnymi, z klejem kanalikowym, wolne od PCW, 150 μm

FerroSoft Whiteboard ASLAN FF 550 Biała, błyszcz., posiada nośnik ferro przyciągający magnesiki, do pisania markerami suchościeralnymi, wolna od PCW, 550 μm

FerroSoft Blackboard ASLAN FF 540 Czarna, posiada nośnik ferro przyciągający magnesiki, do pisania szkolną kredą i markerem z płynną kredą, 540 μm


