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Wprowadziliśmy na rynek szablony, którymi bardzo łatwo się maluje. W przeciwieństwie do szablonów obecnie 
dostępnych na polskim rynku, są wyprodukowane  
z folii specjalnie do tego przeznaczonej.  

O co dokładnie chodzi? 

1. Szablon jest wykonany z pół - transparentnej 
folii, co zdecydowanie ułatwia umieszczenie jej 
na powierzchni docelowej, w odpowiednim 
miejscu i malowanie wzorów 
wielowarstwowych, bądź powtarzalnych  
w przeciwieństwie do folii kolorowych.  

 
2. Folia ma 200 mikronów (0,2 mm) a nie 500 

(0,5 mm) grubości, dzięki czemu bardzo 
dobrze przylega do ściany a  zamalowanie 
szablonu przy krawędziach staje się proste. 
Wystarczy minimalna ilość farby, aby je 
zamalować. 

 
3. Folia jest bardzo sztywna i wytrzymała, można 

odbijać szablon nie niszcząc go.  
W dekorowaniu ściennym można uzyskać efekt 
bardzo oryginalnej tapety. W zastosowaniach 
przemysłowych, szablony są bardzo trwałe. 
Mogą być używane z farbami olejnymi i być 
myte rozpuszczalnikiem NITRO. Nasi klienci 
bardzo chwalą sobie ich trwałość.  
 

4. Można wycinać w niej nawet najbardziej 
finezyjne wzory, które nie są dostępne przy 
wycinaniu w folii o grubości 500 mikronów. 
Pozwala to na dokładne wycinanie znaków  
i perfekcyjne odwzorowania na docelowych 
nawierzchniach. 

 
5. Folia nie zapamiętuje kształtu opakowania  

w którym jest wysyłana, a później 
przechowywana, dzięki czemu szablon 
idealnie przylega do powierzchni, żadne 
elementy nie odstają.  
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Średnica szczeciny pędzla to 10, 14, 18 lub 22mm 

 
Pędzel szablonowy o krótkiej, ściętej na prosto szczecinie, umożliwia precyzyjne, szybkie i pewne 
malowanie szablonem. Malowanie pędzlem odbywa się na zasadzie wielokrotnego "uderzania"  
lub „kręcenia” nim o malowaną powierzchnię, tak aby ścięta na płasko część pędzla była za każdym 
razem w kontakcie z całą powierzchnią. Polakierowany, krótki trzonek pędzla ułatwia malowanie,  
gdyż pewnie i wygodnie leży w ręce.  
 

 
 
Farby, które przygotowaliśmy to bardzo dobrze kryjące, gęste akryle, używane przez specjalistów na 
całym świecie. Charakteryzują się one wysoką trwałością i odpornością na czynniki środowiska w tym 
szczególnie na światło. Przetestowane, posiadają certyfikat ASTM na odporność na światło i są jednymi  
z najtrwalszych farb na rynku pod względem nie blaknięcia – 100 lat wewnątrz pomieszczeń.  
 
Mogą być zastosowane wewnątrz jak i na zewnątrz, do malowania na niemal każdej powierzchni, w tym 
nawet na szkle. Farby te są w pełni wodorozcieńczalne, dzięki temu z łatwością zmyjesz  
je z pędzli i szablonów. Ich trwałość zawdzięczamy żywicy akrylowej.  
 
Farby nie są szkodliwe dla środowiska i nie są toksyczne.  
 
Są bardzo gęste, dzięki czemu nie podciekają pod szablon i świetnie kryją malowaną powierzchnię. 
Jedna tubka 120ml wystarczy na zamalowanie 3 m2 czyli 1000 ml starcza na 25 m2. W ofercie posiadamy 
cztery pojemności farb: 120 (tubka), 250 (tubka), 500 (słoik) i 1000 (słoik) ml. Tubki i słoiki wykonano  
z lekkich materiałów nie tłukących się.  
 
Zaraz po malowaniu farba jest sucha. Dzięki temu możesz z łatwością nakładać kolejne kolory. 
 

 
 



Szablony do znakowania
 szlaków turystycznych

Cennik z dnia: 21 kwietnia 2009 roku

liczba szablonów  
w opakowaniu cena netto cena brutto 

z VAT
szlaki_piesze_komplet 17 137,70 zł           168,00 zł         

szlaki_piesze_znak_podstawowy 2 16,23 zł             19,80 zł           

szlaki_piesze_znak_poczatku(konca)_szlaku 2 16,23 zł             19,80 zł           

szlaki_piesze_znak_skretu_90_stopni 2 16,23 zł             19,80 zł           

szlaki_piesze_znak_podwojny_skretu_90_stopni 2 16,23 zł             19,80 zł           

szlaki_piesze_znak_skretu_135_stopni 2 16,23 zł             19,80 zł           

szlaki_piesze_strzalka_pojedyncza 2 16,23 zł             19,80 zł           

szlaki_piesze_strzalka_podwojna 2 16,23 zł             19,80 zł           

szlaki_piesze_strzalki_przeciwstawne 2 16,23 zł             19,80 zł           

szlaki_piesze_wykrzyknik 1 8,11 zł               9,90 zł             

szlaki_rowerowe_komplet 19 154,10 zł           188,00 zł         

szlaki_rowerowe_znak_podstawowy_pojedynczy 2 16,23 zł             19,80 zł           

szlaki_rowerowe_znak_podstawowy_podwojny 2 16,23 zł             19,80 zł           

szlaki_rowerowe_strzalka_krajowe 1 8,11 zł               9,90 zł             

szlaki_rowerowe_strzalka_miedzynarodowe 1 8,11 zł               9,90 zł             

szlaki_rowerowe_maly_prostokat 1 8,11 zł               9,90 zł             
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szlaki_rowerowe_znak_poczatku(konca)_szlaku 1 8,11 zł              9,90 zł            

szlaki_rowerowe_litera_R 1 8,11 zł               9,90 zł             

szlaki_rowerowe_zestaw_cyfr 10 81,15 zł             99,00 zł           

szlaki_narciarskie_komplet 4 31,97 zł             39,00 zł           

szlaki_narciarskie_znak_podstawowy 2 16,23 zł             19,80 zł           

szlaki_narciarskie_kierunkowskaz 2 16,23 zł             19,80 zł           

szlaki_sciezki_komplet 4 31,97 zł             39,00 zł           

szlaki_sciezki_spacerowe_znak_podstawowy_i_zmiany_kierunku 2 16,23 zł             19,80 zł           

szlaki_sciezki_dydaktyczne_znak_podstawowy_i_zmiany_kierunku 2 16,23 zł             19,80 zł           

szlaki_dojscia_komplet 8 64,75 zł             79,00 zł           

szlaki_dojscia_źródło 2 16,23 zł             19,80 zł           

szlaki_dojscia_szczyt_(punkt_widokowy) 2 16,23 zł             19,80 zł           

szlaki_dojścia_zabytek 2 16,23 zł             19,80 zł           

szlaki_dojścia_schronisko 2 16,23 zł             19,80 zł           

szlaki_jezdzieckie_komplet 44 355,74 zł           434,00 zł         

szlaki_jezdzieckie_znak_podstawowy 2 16,23 zł             19,80 zł           

szlaki_jezdzieckie_znak_poczatku(konca)_szlaku 3 16,23 zł             19,80 zł           

szlaki_jezdzieckie_strzalka 2 16,23 zł             19,80 zł           

szlaki_jezdzieckie_wykrzyknik_maly_na_bialym_tle 2 16,23 zł             19,80 zł           

szlaki_jezdzieckie_znak_skretu_90_stopni 2 16,23 zł             19,80 zł           

szlaki_jezdzieckie_znak_skretu_135_stopni 2 16,23 zł             19,80 zł           

szlaki_jezdzieckie_postoj_lub_popas 2 16,23 zł             19,80 zł           

szlaki_jezdzieckie_stajnia_etapowa 2 16,23 zł             19,80 zł           

szlaki jezdzieckie skrzyzowanie ze szlakiem pieszym 2 16,23 zł            19,80 zł          _j _ y _ _ _p y , ,

szlaki_jezdzieckie_znak_z_numerem_szlaku 2 16,23 zł             19,80 zł           

szlaki_jezdzieckie_wykrzyknik 1 8,11 zł               9,90 zł             

szlaki_jezdzieckie_zestaw_cyfr_duzych 10 81,15 zł             99,00 zł           

szlaki_jezdzieckie_zestaw_cyfr_i_liter_malych 13 105,49 zł           128,70 zł         

21 3 5 7
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Akcesoria do znakowania
 szlaków turystycznych

Cennik z dnia: 21 kwietnia 2009 roku
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liczba sztuk  
w opakowaniu cena netto cena brutto

 z VAT
pędzel_do_malowania_szablonem_10mm 1 9,02 zł               11,0 zł              
pędzel_do_malowania_szablonem_14mm 1 9,84 zł               12,0 zł              
pędzel do malowania szablonem 18mm 1 10 66 zł 13 0 zł
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pędzel_do_malowania_szablonem_18mm 1 10,66 zł             13,0 zł            
pędzel_do_malowania_szablonem_22mm 1 11,48 zł             14,0 zł              
farba_biala_120_ml 1 13,93 zł             17,0 zł              
farba_biala_250_ml 1 25,41 zł             31,0 zł              
farba_biala_500_ml 1 35,25 zł             43,0 zł              
farba_biala_1000_ml 1 61,48 zł             75,0 zł              
farba_czerwona_120_ml 1 13,93 zł             17,0 zł              
farba_czerwona_250_ml 1 25,41 zł             31,0 zł              
farba_czerwona_500_ml 1 35,25 zł             43,0 zł              
farba_czerwona_1000_ml 1 61,48 zł             75,0 zł              
farba_zolta_120_ml 1 13,93 zł             17,0 zł              
farba_zolta_250_ml 1 25,41 zł             31,0 zł              
farba_zolta_500_ml 1 35,25 zł             43,0 zł              
farba zolta 1000 ml 1 61 48 zł 75 0 złfarba_zolta_1000_ml 1 61,48 zł             75,0 zł            
farba_zielona_120_ml 1 13,93 zł             17,0 zł              
farba_zielona_250_ml 1 25,41 zł             31,0 zł              
farba_zielona_500_ml 1 35,25 zł             43,0 zł              
farba_zielona_1000_ml 1 61,48 zł             75,0 zł              
farba_niebieska_120_ml 1 13,93 zł             17,0 zł              
farba niebieska 250 ml 1 25,41 zł             31,0 zł            _ _ _ , ,
farba_niebieska_500_ml 1 35,25 zł             43,0 zł              
farba_niebieska_1000_ml 1 61,48 zł             75,0 zł              
farba_czarna_120_ml 1 13,93 zł             17,0 zł              
farba_czarna_250_ml 1 25,41 zł             31,0 zł              
farba_czarna_500_ml 1 35,25 zł             43,0 zł              
farba_czarna_1000_ml 1 61,48 zł             75,0 zł              




