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Oferujemy Państwu
•	 Szkło laminowane z grafiką – Optiwhite (4/6/8/10 mm)
•	 Szkło laminowane z grafiką – Float bezbarwny (4/6/8/10mm)
•	 Panel podświetlany LED z grafiką
Oferowane szkło dostępne również jako hartowane
Zastosowanie produktu
•	 GarDErOba – Fronty do szaf: wolnostojących, przesuwanych, wnękowych, 

pawlaczy, skośnych
•	 Kuchnia – Wypełnienie przestrzeni nad blatem „fartuch”, panele systemu ścien-

nego ZObaL – płyta 16 mm + szkło z grafiką 4mm, panel podświetlany LED z gra-
fiką

•	 ŁaZiEnKa – Okładziny ścienne, system ścienny ZObaL z profilami do glazury
•	 biurO, SaLOn, SKLEP – Fronty szafek, okładziny ścienne, Panel LED z grafiką, 

panele systemu ściennego ZObaL – płyta 16 mm + szkło z grafiką 4 mm
Dedykowane Fronty ze szkłem laminowanym z grafiką: 
Z-11,Z-16, Z-18, Z-19, Z-20, Z-21
Informacje techniczne dotyczące szkła laminowanego z grafiką
•	 Przygotowanie wizualizacji grafiki przez projektantów ZObaL
•	 bazy zdjęć:  płatna: www.fotolia.com    www.dreamstime.com  

bezpłatna: www.zobal.com.pl/galeria-grafik.rar 
zdjęcia Klienta: rozdzielczość zdjęcia minimum 300 dpi

•	 Wydruk w najwyższej dostępnej rozdzielczości 1440 ×1440 dpi
•	 Maksymalny wymiar formatki szkła laminowanego z grafiką: 1250 mm × 3100 mm
•	 Obróbka szkła: otwory montażowe, pod gniazda elektryczne, skosy, fale, szlifo-

wanie krawędzi.
•	 Grafika odporna na promienie uV
•	 Szkło laminowane jest odporne na parę i wilgoć
•	 Montaż szkła laminowanego z grafiką do ściany – kleje silikonowe neutralne
•	 Szkło laminowane posiada certyfikat bezpieczeństwa wg Pn-En 12600: 2004 

w klasie 2b2
•	 wysyłamy grafikę tylko w bezpiecznych skrzyniach drewnianych
•	 Gwarantujemy krótkie terminy realizacji do 7 dni roboczych.
Informacje techniczne dotyczące paneli LED z grafiką
Sprzedawany tylko jako gotowy produkt na indywidualne zamówienie do bezpo-
średniego montażu do ściany na kołki montażowe, z wyprowadzonym przewodem 
do zasilenia LED – 12V;
•	 Panel LED z wypełnieniem: szkło laminowane Optiwhite, Float z grafiką z opcją 

hartowania
•	 Opcje panelu: z jednym profilem środkowym PL1, z dwoma profilami środkowy-

mi PL2, bez profilu środkowego PL0
•	 Maksymalne wymiary: 3100 × 1000 mm × głębokość 25 mm
•	 Profil środkowy umożliwia zastosowanie akcesoriów systemu ściennego ZObaL
•	 Parametry oświetlenia LED: kolor biały naturalny, 12V, 4000–4500 K, 48 W/5m 

LED, 120 LED/m, 7–8 Lm/LED
•	 posiadamy zasilacze o zwiększonej mocy 100W, 150W, 200W dedykowa-

ne do Paneli LED.
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