
Oznakowanie 
przestrzeni publicznej



Komunikacja z produktami MacTac 

Gdy wszyscy przyzwyczajamy się 
do nowego stylu życia, potrzebujemy 
dostosować nasze zachowanie
do wprowadzonych zasad bezpieczeństwa. 
Od supermarketów po szkoły i przystanki 
autobusowe, odpowiednie oznakowanie 
przestrzeni może ułatwić sprawę. 
Teraz ściany, podłogi, okna i wszelkie
inne powierzchnie mogą być pomocne 
w codziennym funkcjonowaniu 
z zachowaniem zasad społecznego 
dystansu. Jak MACTAC może pomóc?

w przestrzeni publicznej z zachowaniem 
dystansu społecznego jest genialnie prosta!



Innowacyjny i łatwy. Wybierz Mactac

Podłogi

Oznakowania podłogowe są pomocne w zachowaniu 
dystansu, i dostosowaniu się do wymogów 

bezpieczeństwa, a także mogą zarządzać organizacją 
ruchu pieszego. Materiały Mactac do grafik 

podłogowych są w stanie poradzić sobie 
z dużym ruchem i wytrzymać nawet rok.

Szyby

Pomyśl o informacji umieszczonej na drzwiach 
wejściowych, oknach recepcyjnych oraz lustrach 

we wspólnych toaletach. Materiały Mactac 
w standardowych formatach są łatwe 

do wyklejenia dla każdego i mogą szybko 
wykorzystać dowolną przestrzeń do komunikowania 

rozporządzeń i zaleceń.

Ściany

Skorzystaj ze ścian, aby pomóc ludziom uzyskać 
łatwy dostęp do instrukcji lub komunikatów 

o charakterze „wiadomości przypominajek”. 
Mamy materiały, które mogą przykleić się 

na dowolnej powierzchni.

Grafika na taśmach kasowych
Taśmy kasowe są idealne do umieszczenia 

komunikatów przypominających i instrukcji. 
Folie elastyczne Mactac są drukowalne, trwałe 

i posiadają certyfikat zgodności z EN 13501-1
(ognioodporny).

Folie do znakowania

Informacje wizualne i oznakowania wewnątrz 
i na zewnątrz lub dystansujące komunikaty 

na szybach - folie Mactac umożliwiają każdą 
aplikację! Jednolite, nieprzezroczyste 

i półprzezroczyste kolory w błyszczącym 
i matowym wykończeniu zapewniają pełną 

elastyczność wyboru, jakiej potrzebujesz.



Grafiki podłogowe
Laminaty:
LUV 6300 | półmat, antypoślizgowy, trwałość 6 m-cy
zastosowanie wewnętrzne

LUV 6301 | półmat, antypoślizgowy, trwałość 3 m-cy
zastosowanie wewnętrzne

FloorGrip | mat, antypoślizgowy, trwałość 12 m-cy
zastosowanie wewnętrzne / 3 m-ce zastosowanie zewnętrzne

StreetLam | satynowy, antypoślizgowy, trwałość 6 m-cy
zastosowanie zewnętrzne

Folie do druku:
JT 8300 WM-RT Dot Floor | biała, mat, zadruk bezpośredni, 
antypoślizgowe, klej kropeczkowy, trwałość 1 m-c, 
zastosowanie wewnętrzne

JT 8500 | biała / bezbarwna, błysk / mat, monomerowa, 
klej usuwalny / trwały, zastosowanie wewnętrzne

WW300 do trudno przyczepnych powierzchni | biała, mat, 
monomerowa, szary klej permanentny typu hight- tack, 
zastosowanie wewnętrzne i zewnętrzne

StreetRap: folia opracowana specjalnie do zastosowań w grafice 
podłogowej na zewnątrz. Do stosowania w połączeniu 
z laminatem StreetLam i FloorGrip

Wszystkie folie certyfikowane zgodnie z normą EN 13501-1 
(ogień) i EN 13036-4 lub 51130 na antypoślizgowość.

Grafiki okienne
JT 8300 CG-RT Dot | bezbarwna, błysk, klej kropeczkowy 
zastosowanie wewnętrzne

JT 8300 WM-RT Dot | biała, mat, klej kropeczkowy
zastosowanie wewnętrzne

JT 8300 CG-RT Red Dot | transparentna, błysk, czerwona, 
klej kropeczkowy | zastosowanie wewnętrzne

JT 8300 CG-RT Yellow Dot | transparentna, błysk, żółta, 
klej kropeczkowy | zastosowanie wewnętrzne

Wszystkie folie certyfikowane zgodnie z normą EN 13501-1 (ogień).

Grafiki ścienne
Wall Wrap 300 | biała, mat, klej high tack

Wall Wrap 309 | biała, błysk, klej high tack

Wall Wrap 100 | biała, błysk, klej high tack, nadaje sie na cegły 
zastosowanie wewnętrzne i zewnętrzne

Wszystkie folie certyfikowane zgodnie z normą EN 13501-1 (ogień).

Folie do znakowania

MACal 8200 Pro | trwałośc do 3 lat | dostępne 
w 43 nieprzezroczystych kolorach błysk & mat |
certyfikat palności M1

MACal 9700 Pro | trwałośc do 7 lat | dostępne 
w 31 translucentnych kolorach dla okiennych aplikacji
certyfikat palności M1

Folie jednokolorowe 
nieprzezroczyste i półprzezroczyste:

Grafiki okienne:
MACal Glass Decor 500 | trwałość do 5 lat | nadaje się 
do sitodruku | efekt mrożonego szkła

MACal Glass Decor 700 | trwałość do 5 lat | dostępne 
w 5 matowych, przezroczystych kolorach | certyfikat palności M1

Window Etch Film | trwałość do 2 lat

Wszystkie kolorowe folie są zgodne z REACH / RoHS.

Folie fluoroscencyjne:
MACmark - MACal 8000 | trwałość do 6 m-cy | dostępne kolory: 
żółty, czerwony, pomarańczowy*, zielony

MACmark - WallCHALKER | Folia tablicowa | trwałośc do 4 lat 
teksturowana, matowa, czarna |certyfikat palności M1

MACmark - MACal 1069-01 | trwałośc do 6 m-cy | metalizowana, 
PET, lustrzany efekt złota i srebrna (wolna od PCW)

Folie transferowe:

Folie specjalne*:

MACmark - MACtransfer | folie transferowe papierowe i PE 
o wielu grubościach i klejach

Grafiki na taśmy kasowe
JT 5826 P* | biała, mat, przezroczysty klej permanentny
zastosowanie wewnętrzne

Wszystkie folie certyfikowane zgodnie z normą EN 13501-1 (ogień).
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ODDZIAŁ KRAKÓW
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31-982 Kraków
+48 (12) 666 00 40 (-9)
krakow@sico.pl

ODDZIAŁ BYDGOSZCZ
ul. Warmińskiego 24
85-054 Bydgoszcz
+48 (52) 522 80 60 (-9)
bydgoszcz@sico.pl

ODDZIAŁ ŁÓDŹ
ul. Wojska Polskiego 190
91-726 Łódź
+48 (42) 620 06 20 (-9)
lodz@sico.pl

ODDZIAŁ GDAŃSK
ul. Kaprów 4B
80-316 Gdańsk-Oliwa
+48 (58) 500 42 60 (-9)
gdansk@sico.pl

ODDZIAŁ POZNAŃ
ul. Szkółkarska 25
62-002 Suchy Las
+48 (61) 600 70 10 (-9)
poznan@sico.pl

* Dostępne na zamówienie.


