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Do vypredania zásob Hrúbka Laserové gravírovanie

Laserové gravírovanie
do plastového laminátu

3D Laserové gravírovanie
vo vnútri skla

Laserové gravírovanie
+ farebná výplň

LuxorJet
priama farebná potlač

GRAVÍROVACIE SLUŽBY

Informácie
Rozmer
(Výška/Šírka)

Obal/púzdro
Rozmer
(Výška/Šírka/Hrúbka)

Výška Priemer

Šírka Priemer emblému



 

V našich grafikách a gravírovacích službách s využitím moderných technológií
môžeme vytvoriť ľubovoľný dizajn. Sme schopní poskytnúť výnimočné návrhy, 
ktoré kombinujú niekoľko technológií: 
· LuxorJet
· Gravírovanie laserom (vpredu, vzadu a vo vnútri skla)
· farebná výplň gravírovaného miesta.
Výtlačky LuxorJet sú vyrobené tlačiarňou ROLAND VersaUV LEF-20, sú veľmi 
trvácne a farby sú vysokej vernosti. Vysoké rozlíšenie tlačiarne dospieva 
ku veľmi kvalitnej potlače aj pri najmenších detailoch. Používaný UV atrament 
je šetrný k životnému prostrediu a prezentuje hlboké odtiene a živé farby.
Potlačiť je možné: ·kožu a látky podobné koži, ·kov a hliník, 
·sklo, keramiku, kryštál a kameň, ·drevo a materiál podobný drevu, 
·plast, akryl, PVC, ·gravírovacie lamináty

NOVINKA: potlač bielou farbou a lakom

 

-

Gravírujeme vo vnútri sklenených a kryštálových trofejách, bez narušenia vonkajšieho povrchu skla. Nová technológia prináša novú terminológiu.
Nižšie vysvetlujeme rozdiely medzi projektovaním objektov v rôznych dimenziách.

V súrnom príprade 
aj do 2 hod

Pri väčších 
objednávkach dohodou.

Dodanie 
24h až 48h

Dodanie 
10-14 dní

-Prenesenie plochého projektu do vnútra skla
napr. fotka, text, obrázok, logo

- Model 180°s fotkou - premena plochej fotky do trojrozmerového
obrazu , napr. fotky tváre, zvieraťa, logotypu

- Model 360° - model 3D so všetkými detailami, 
napr. automobil, architektúra, kvety, text.

Ľubovolné rozmiestnenie v troch dimenziách.

Cena vypracovania samotného projektu 2D je
13,- EUR a je počítaná jednorázovo

pri každej objednávke.

Cena vypracovania samotného projektu 2,5D je 17,- EUR s jedným
predmetom, druhý a ďalší 11,- EUR (za jeden) a je počítaná 
jednorázovo pri každej objednávke.

Cena vypracovania individuálneho 
projektu 3D je od 50,- EUR 

v závislosti od zložitosti projektu a je 
počítaná jednorázovo pri každej objednávke.

ORIGINÁLNA TECHNOLÓGIA
LuxorJet 

GRAVÍROVANIE
vo vnútri produktu
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Potlač, gravírovania a štítky nedávame vyrábať subdodávateľom, ale vyrábame ich na vlastnom technickom vybavení, 
čím Vám viete zabezpečiť rychlejšie dodávky služieb a tovarov.

Štítky na poháre vyrábame v troch prevedeniach:
     -LUXOR tj. hliníkový plech priamo potlačený technológiou LUXORJet. 
           Potlač môže byť plnofarebná bez navýšenia ceny.
           Farebné prevedenie plechu môže byť zlaté, strieborné, bronzové alebo biele.
          2 2 2• do 7,5 cm  (napr. 5x1,5 cm) - 1,00 EUR  • do 16,25 cm  (napr. 6,5x2,5 cm) - 1,50 EUR • nad 16,25 cm  (napr. 7x3 cm) - 2,00 EUR

     -GRAVÍR tj. dvojvrstvový plast po vygravírovaní vrchnej vrstvy ostane viditeľná spodná vrstva (prevažne čierna)
           Farebné prevedenie plastu, ktoré máme skladom sú zlaté alebo strieborné. Iné farebné kombinácie len na objednávku.
          2 2 2• do 7,5 cm  (napr. 5x1,5 cm) - 1,00 EUR  • do 16,25 cm  (napr. 6,5x2,5 cm) - 1,50 EUR • nad 16,25 cm  (napr. 7x3 cm) - 2,00 EUR

     -FÓLIA tj. samolepiaca fólia potlačená laserovou tlačiarňou a zafóliované laminovacou fóliou. 
           Potlač môže byť plnofarebná bez navýšenia ceny.
           Farebné prevedenie fólie môže byť zlaté alebo strieborné.
          2 2 2• do 7,5 cm  (napr. 5x1,5 cm) - 0,50 EUR  • do 16,25 cm  (napr. 6,5x2,5 cm) - 0,70 EUR • nad 16,25 cm  (napr. 7x3 cm) - 1,00 EUR

Štítky na medaile vyrábame v troch prevedeniach:
      -FÓLIA tj. samolepiaca fólia potlačená laserovou tlačiarňou. Potlač môže byť plnofarebná bez navýšenia ceny.
           Farebné prevedenie fólie môže byť zlaté alebo strieborné. 
          Rozmery môžu byť obdĺžnikové, alebo okrúhle s pr. 3,5cm 0,15 EUR alebo 5 cm 0,25 EUR.

      -GRAVÍR do laminátu tj. dvojvrstvový plast po vygravírovaní vrchnej vrstvy ostane viditeľná spodná vrstva (prevažne čierna)
           Farebné prevedenie plastu, ktoré máme skladom je zlaté alebo strieborné. Iné farebné kombinácie len na objednávku.
           • od 0,70 EUR 

      -GRAVÍR priamo do medaili tj. gravírovanie laserom RMI priamo do medaili - ostane „vypálená“ čierna vrstva.
           • od 1,70 EUR 

      -LUXOR tj. cenovo náročnejšia technológia priamej potlače s LUXORJet. Potlač môže byť plnofarebná bez navýšenia ceny.
           • od 2,00 EUR 
    

ŠTÍTKY a POTLAČ

Špecifikácia pohára - príklad:

2045A,  H-60 cm,  Ø-240 mm

Kryt (veko) pohára - priemer

Výška pohára bez krytu (s ušami)

Výšky krytu (veka) pri rôznych priemeroch:

o (mm)   260   240   220   200   180   160   140   120   100     80/
P (mm)     80     75     70      65     60     55     45      40     35      25                         
„H“ je výška pohára v cm, ak pohár má uši, výška sa meria s nimi

Všetky výšky „H" napísané v katalógu nie sú uvedené s krytom (vekom)

www.facebook.com/maad.sk www.youtube.com/maadkosice

AS SEEN 
ON



Moderná technológia zlepšenej tvorby priestorovej grafiky
na medailách a sklách. Unikátny produkt v širokej škále farieb,
vyvyšujúci sa vysokou kvalitou
a rýchlym časom dodania. (str.159)

Exkluzívne trofeje, ktoré sú kombináciou vysoko
kvalitných materiálov ako mramor, kov alebo sklo.
Dokonalo sa hodia na športové udalos�, ako aj kultúrne.
(str. 146 – 159)

Medaily s novým držiakom na stužku, ktorý
umožňuje rýchlu montáž. Jednoduchý, ale zároveň
veľmi zaujímavý dizajn dokonale vyzdvihuje
ich klasický vzhľad. (str. 237)

Medaily EasyFix



Originálny dizajn medailí vyplývajúci
z kombinácie plexiskla, laminátu a preglejky,
ako aj farebnej potlače alebo gravírovania.
Bohatstvo tvarov je obmedzené len predstavivosťou
objednávateľa. (str. 238)

Nová séria sošiek sa vyznačuje svojim originálnym
dizajnom a moderným tvarom.
Ideálne ako ceny pre každú športovú disciplínu.
(str. 108 – 109)

Inova�vny spôsob personalizácie pohárov
s mimoriadnym 3D efektom. 
Vyznačuje sa bohatosťou farieb
a zdôrazňuje jedinečnosť každej udalos�.
(str. 103 – 105)

S Waterdropom dokážeme urobiť aj jedinečné
emblémy s 3D efektom podľa Vašej predstavy. 

Medaily 1-2-3

Odliatky Spiral


























































































































































































































































































































































































































































































































































