
  

İster mağaza camlarında, ister bina duvarlarında ya da şehrin reklam panolarında
Easycling �lmimiz sadece statik elektrik yükü sayesinde yapıştırıcıya veya banda gerek olmadan neredeyse her yüzeye tutunabilir.
Yerinden çıkartılabilir ve istenen sıklıkta tekrar kullanılabilir.
EasyCling tek tara�ı olarak basılır ancak hem önden hem de arkadan yapışabilir.

EasyCling neden bu kadar benzersiz?
• Son derece yüksek statik elektrik yükü seviyesi
• Temiz ve kuru yüzeylerin çoğuna çabucak yapışır
• Geride kalıntı bırakmaz
• Yapıştırılması kolaydır
• Geri çıkarılabilir
• Yüzeye zarar vermez
• Çevre dostudur

Özellikler
• %100 geri dönüştürülebilir malzeme olup yandığında toksik gazlar çıkarmaz
• İçinde son derece yüksek ve kalıcı statik elektrik yükü mevcuttur
• Parlak yüzeyiyle reklamları çekici kılar
• Baloncuklanma yapmaz
• Yırtılmaya dayanıklıdır
• Malzeme hem baskılı, hem de baskısız taraftan yapışabilir
• Üstüne beyaz tahta kalemiyle yazı yazılabilir ve silinebilir
• Geçici kapalı alan reklamlarında en büyük katma değeri sunar

Baskıya uygunluk
• Tabaka beslemeli ofset ve UV ofset baskı
• Kalıp kesimi, yarım kesim ve delmeye uygundur

Uygulamalar
• Satın Alım Noktası reklamcılığı
• Doğrudan Pazarlama
• Posterler
• İç Tasarım
• Reklam Kampanyaları
• Dergi ekleri
• Reklam a�şleri
• Geçici etiketler
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İster mağaza camlarında, ister bina duvarlarında ya da 
şehrin reklam panolarında...
Easycling filmimiz sadece statik elektrik yükü sayesinde yapıştırıcıya veya 
banda gerek olmadan neredeyse her yüzeye tutunabilir.
Yerinden çıkartılabilir ve istenen sıklıkta tekrar kullanılabilir.
Easycling tek taraflı olarak basılır ancak hem önden hem de arkadan 
yapışabilir.

EasyCling neden bu kadar benzersiz?
• Son derece yüksek statik elektrik yükü seviyesi
• Temiz ve kuru yüzeylerin çoğuna çabucak yapışır
• Geride kalıntı bırakmaz
• Yapıştırılması kolaydır
• Geri çıkarılabilir
• Yüzeye zarar vermez
• Çevre dostudur

Özellikler
• %100 geri dönüştürülebilir malzeme olup yandığında toksik gazlar çıkarmaz
• İçinde son derece yüksek ve kalıcı statik elektrik yükü mevcuttur
• Parlak yüzeyiyle reklamları çekici kılar
• Baloncuklanma yapmaz
• Yırtılmaya dayanıklıdır
• Malzeme hem baskılı, hem de baskısız taraftan yapışabilir
• Üstüne beyaz tahta kalemiyle yazı yazılabilir ve silinebilir
• Geçici kapalı alan reklamlarında en büyük katma değeri sunar

Baskıya uygunluk
• Tabaka beslemeli ofset ve UV ofset baskı
• Kalıp kesimi, yarım kesim ve delmeye uygundur

Uygulamalar
• Satın Alım Noktası reklamcılığı
• Doğrudan Pazarlama
• Posterler
• İç Tasarım
• Reklam Kampanyaları
• Dergi ekleri
• Reklam afişleri
• Geçici etiketler
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EasyCling yapışkan içermez,
Dolayısıyla çıkarıldığında yapışkan bir kalıntı bırakmaz.
Easycling cama, tahtaya, metale, tuğlaya, plastiğe, alçıpana
veya pürüzlü duvar yüzeylerine yapışabilir.  Tekrar konumlandırılabilir, 
yüzeylerin üstünde kayarak yerleştirme ve çıkarmayı çocuk oyuncağı 
haline getirir!

EasyCling Standard Offset
• Ofset ve UV ofset baskı için üretilen Easycling arka tarafta baskı 
yapılabilir, 200 gsm kısma sahiptir.
Film arka kısma kenarlarda yapıştırıcı şeritler ile bağlıdır. Beyaz veya 
şeffaf olarak mevcuttur ve işaretler ya da posterler için idealdir. 
Standart film boyutları; 35x50 cm, 48x65 cm ve 70x100 cm
+ özel boyutlar.

EasyCling Lamine Ofset
• Ofset ve UV ofset için üretilmektedir.
Easycling Lamine Ofset arka tarafta baskı yapılabilir, tam 
temaslı/lamine 200 gsm astara sahiptir.
Beyaz veya şeffaf olarak mevcuttur ve doğrudan posta, ekler, 
kartpostallar ve daha fazlası için kullanılır.
Standart film boyutları; 35x50 cm, 48x65 cm ve 70x100 cm
+ özel boyutlar.
• İstek üzerine özel boyutta üretilir
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