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LØSNINGER
Til visuel kommunikation

Har du besøgt vikiallo.dk eller vikiallo.dk/webshop? Nu
med mere end 5.000 varer til dig der arbejder med skilte,
print, tryk, transfer, broderi, lakbeskyttelse, sikkerhedsfilm,
solfilm, lygtetoning, wrapping, 3D, labels, fræs og gravering.



VELKOMMEN HOS

INDHOLDSFORTEGNELSE

VIKIALLO
I denne lille folder får du en række nyheder og løsninger til visuel
kommunikation. Jeg håber du får lyst til at vide mere, en demo og
skanning af nogle QR koder. Velkommen hos vikiallo!

Venlig Hilsen.

4. UV printere fra Roland
5. De nyeste Epson printere
6. Oki labelprinter
7. Oki ekstraudstyr
8. Axyz fræsere
9. Flatbedprintere
10. Roll-X
11. RollsRoller
12. Omega Skinz wrappingfolie
13. MultiFilm vinduesfilm
14. OptiStyle interiørfolie
15. Skæreplottere
16. SignHacks – spar tid
17. Summa skæreborde
18. Grønne løsninger
19. B-Flex transfer nyheder
20. Paint is dead værktøj
21. Stek PPF og lygtefolie
22. Arlon printmedier
23. 3M 2080 wrappingfolie
24. 3M tænker grønt
25. LLumar Valor PPF
26. Tractus 3D printere
27. Værktøj
28. Lasergravering og 3D plot
29. Inglet skæremaskiner & pladesave
30. DTF (Direct To Film) tekstilprint
31. Flexa maskiner
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UV-PRINTERE
FRA ROLAND
ROLAND LEC2-640

ROLAND LEF2-200

ROLAND LEC2-640S-F200

2 x CMYK eller CMYK + hvid + lak + 
primer. Med gulvstand, automatisk 
oprullesystem, software RIP, blæk, 
Bofa filter, fragt, installation og kursus. 
Demomodel til specialpris.

Op til 508mm x 330mm x 100mm. CMYK + 
hvid + lak eller primer. Leveres med rotaprint 
enhed til runde emner, blæk, software RIP, 
bord med filter, fragt, installation og kursus. 
Jigg skabeloner kan laves mod merpris. Nye til 
specialpris

Emner op til 169cm x 209cm og 20cm 
høje. Printstørrelse 161cm x 150cm. 
Emner op til 100kg/m². 2 x CMYK eller 
CMYK+hvid+lak+primer. Med software 
RIP program, computer, blæk, startsæt, 
Antistatisk bar og Bofa Filtersystem. 
Demomodel som ny med nygaranti til 
specialpris.
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NYE PRINTERE
FRA EPSON

EPSON F2100

EPSON 80600L 64”

EPSON R5000L 64”

Epson F2100 tekstilprinter. Kan bruges 
til DTG og DTF. CMYK+hvid. Med start-
sæt, fragt, installation og kursus. Spørg 
efter systempris.

Epson 80600L 64” eco-printer med 
Epson bulk system. 10 farver. Oprulle-
system. RIP program. Blæk. Mulighed 
for trade-in eller systempris.

Epson R5000L 64” resin-printer med 
Epson bulk system. 6 farver. Indbygget 
dryer og oprullesystem. Spørg efter 
systempris.
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OKI LABELPRINTER

EKSEMPLER

Producer fantastiske labels med OKI labelprinter. Print på transparent, hvid, 
sort, guld, sølv, med klæb og uden klæb.
 
Labels til elektronik, drikkevarer, kosmetik, madvarer, indendørs og uden-
dørs brug. Tåler vand og har god UV holdbarhed.
Lav produktionspris. Høj printhastighed. Print med CMYK og hvid.

PRO 1050
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EKSTRAUDSTYR

OKI REWINDER

OKI GEMINI

BORD

OKI MATRIX

OKI VIRGO

BORD+FORLÆNGER

Undgå dit print ryger på gulvet 
med denne opruller. Velegnet 
til opsamling af alle typer 
labels.

Skær dine labels ud med den-
ne Graphtec skæreplotter og 
få labels samlet op i opsam-
lerbakken.

Tilføj de printede labels og lad 
Graphtec skæreplotteren, skære 
dem ud, fjerne det overskyden-
de folie og rulle det sammen på 
oprulleren.

Med denne samlede løsning 
får du både fjernet det oversky-
dende folie, samt rullet færdige 
print op.
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AXYZ INNOVATOR

AXYZ TRIDENT

AXYZ INFINITE

AXYZ PANELBUILDER

AXYZ PACER

Fræser der løser det meste. Fra small til den største fræser.

Den mest fleksible fræser.

Den bedste panel fræser.

Hvis du bedre kan lide rød.

AXYZ
FRÆSERE I VERDENSKLASSE
Med en Axyz fræser får du en solid maskine du kan have i mange år og du får 
mindre efterbehandling. Den er let at betjene og kvaliteten er uovertruffen. 
Der findes flere serier og størrelser, alt efter hvilke opgaver du skal løse.
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EPSON V7000

FUJIFILM ACUITY PRIME

ROLAND LEC2-640S-400

8 farver + hvid + lak. Op til 
1250x2500x80mm.
Høj produktivitet.

CMYK + hvid + lak + primer. 
Op til 1250x2500x51mm. 
Lynhurtig.

3 modeller. Op til 1696x3818x-
200mm. Knivskarpe detaljer.

FLATBEDPRINTERE
NYE MULIGHEDER

UV printere fra Epson, FujiFilm og Roland kan give dig nye forretningsmulighe-
der. Få et uforpligtende besøg af en konsulent med prøvekuffert der indehol-
der 26 forskellige materialer.



10 Flatbed applic ator

ROLL-X
GO & PRO GØR DIT ARBEJDE NEMMERE...

ROLL-X GO

ROLL-X PRO

Til den prisbevidste. Med sidebakker, rulleholder, skæreunderlag og manu-
el højdejustering. Uden lys.

Et godt tilbud. Med sidebakker, rulleholder, skæreunderlag, elektrisk 
højdejustering og LED lys.
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ROLLSROLLER
DIN BEDSTE INVESTERING

ROLLS-ROLLER GROUP

ROLLSROLLER ENTRY

Den lille lette til en skarp pris. 
Ben kan klappes ind så små ad-
gangsforhold ikke er et problem.

Meget for pengene. Solid opbygning. 
LED lys, sidebakker, rulleholdere. Mu-
lighed for højdejustering.

Den robuste du har de næste 30 år. Store sidebakker. Rulleholdere.
LED lys. Mange størrelser.

Til dig der vil have det hele. Alt det udstyr der findes, er standard på 
Inventors Edition.

ROLLSROLLER REGULAR

ROLLSROLLER PREMIUM

ROLLSROLLER INVENTORS EDITION
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KONTANT OS FOR MERE INFO OG VIFTE.

OMEGA SKINZ
WRAPPINGFOLIE
Grafityp har fremstillet en helt ny og virkelig lækker wrappingfolie. Som altid er 
det høj kvalitet når det kommer fra dem.
 
Omega Skinz giver dig disse fordele: rullelængde 20m, meget fleksibel ægte 3D, 
low tack, mange farver, flot og ensartet overflade, let at arbejde med, kanal møn-
ster er ikke synlig efter montering og serien sælges til fornuftige priser.
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OMEGA SKINZ
MULTIFILM ALTERNATIV
TIL SOLFILM

Multifilm er et fantastisk supplement til alm. solfilm. Modsat solfilm er Mul-
tifilm en fleksibel løsning der kan anvendes når der er behov, og undlades 
når der ikke er behov.
Det giver mening specielt når der skal reduceres blænding i et kontor miljø. 
Solfilm vil gøre lokalet mørkt hele året rundt, hvorimod Multifilm kun an-
vendes i de perioder på året og dagen, hvor det er nødvendigt.
Og som solfilm har man frit udsyn.

• Æstetisk og pæn løsning
• Fås som rullegardin, lamelgardin, facadesystem og til ovenlys.
• Betjenes manuelt eller med motor
• Motorsystemer kan tilknyttes ’smart home’ løsninger
• Funktionelle film og tekstiler
• Frit udsyn indefra med funktionel film
• Topboks og sideskinner kan indfarves i alle RAL farver
• Film kan sublimeres med logo og billeder så det kan ses som reklame 

udefra.
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NYHED OPTISTYLE
INTERIØRFOLIE

opti
STYLE

25 nye designs til interiør. Upcyckling til skarpe priser. Du beholder dit skrive-
bord, skab, køkken, dør osv men giver det et nyt udtryk. Med en slidstærk og 
miljøvenlig folie. Kontakt os for priser og vifte.

 
  

ENSFARVEDE TRÆ STEN

STOF BETON GLITTER
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DE FØRENDE
SKÆREPLOTTERE

CE7000 SERIEN

GS-24

S-ONE

FC9000 SERIEN

GR2

S CLASS 2 D OG T

Meget for pengene, mange 
muligheder

Til den lille produktion

Til den mellemstore produktion

Meget robust og hurtig

Perfekt sammen med Roland 
printer

Til dig der vil kunne mere



SPAR TID OG MATERIALER
ARBEJD ERGONOMISK

SIGNHACKS

VINYLREMOVER TRANSFERWEEDER

SPEEDAPPLICATOR ERGONOMIC SIGNMAKERTABLE

Spar tid på oppilning af tekst, 
logo og labels.

Spar tid på oppilning af transfers.

Perfekt til applikering af ud-
skåret tekst, logo og print.

Højdejusterbart, kan vippes, ind-
bygget batteri.

Du kan med fordel se nærmere på udstyret fra SignHacks. De er alle designet 
og fremstillet i Danmark.

De vil hjælpe dig med at arbejde ergonomisk, spare tid, spare materialer og fejl 
og samle printmedie/folieaffald så det fylder mindre.

Der er nu eksporteret mere end 700 SignHacks produkter 
til udlandet og mere end 150 bruger SignHacks i Danmark, 
skal du være den næste?
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SPAR TID OG MATERIALER

Spar tid på oppilning af transfers.

Arbejder du med skilte, print, solfilm, PPF, emballage, prototyper eller messe-
design ? Så kan du helt sikkert have glæde af et Summa skærebord.
 
Du kan skære (kiss cut), gennemskære (die cut), v-cut, fræse, ridse, kontur-
skæring/fræs og vælge mellem de helt rigtig værktøjer. Mange størrelser og 
mange muligheder.

SUMMA SKÆREBORDE
FANTASTISKE MULIGHEDER
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Tekstiler der er Oeko-Tex certificerede, det handler om
indholdet af kemiske stoffer.

Recycling hvor printmedier er lavet af 80% genbrugsplast fra 
verdenshavene og drikkedunke.

PVC-frie folier og printmedier, der er flere muligheder end du 
regner med.

PEFC godkendte produkter er med til at fremme bæredygtig 
skovforvaltning.

GreenGuard Gold Certificeret blæk, høje krav til luftkvalitet og 
kemikalier til skoler/hospitaler.

Upcyckling er bedre end genbrug. Du beholder noget og giver det 
et nyt udseende, et nyt design.

GRØNNE LØSNINGER
VISUEL KOMMUNIKATION

Kontakt os for at høre mere om de grønne muligheder.

DU KAN MED FORDEL SE NÆRMERE PÅ

OEKOTEX

PVC-fri

opti
STYLE
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Nyheder fra B-Flex: Windstop, Sublistop, Sport, Reflective og mange nye farver 
i Gimme-5 og de andre serier. I den lille mediemappe får du overblikket.

Du kan også få et besøg hvor vores specialister gennemgår de mange mulig-
heder. De viser dig det i den store Master Book hvor alle transfers er sat på 
forskellige typer tekstil.

NYHEDER B-FLEXGRØNNE LØSNINGER
TRANSFER

Arbejder du med Transfer, så kontakt os
for at få mere at vide om nyhederne.
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NYHED! VÆRKTØJ
FRA PAINT IS DEAD

Kontakt os for mere information og bestilling.

Værktøjet fra Paint is Dead er landet hos vikiallo. De kalder det for Pro-
series og det er super lækkert. Mange kender dem nok fra de sociale 
medier.
 
Sortimentet består af: Proglove HD, Proglove Ultimate, Probuffers, 
Prosqueegee, Prosqueegee lite, Profinisher, Proknife, Problade, Progrip, 
Proband og Prostrap.
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STEK PPF
& LYGTEFOLIE

Vi er glade for at vi kan præsentere STEK som eksklusiv distributør i Danmark. 
STEK har produceret en solid PPF/Paintprotection gennem flere år. Men nu har 
STEK gjort PPF til et langt mere innovativt produkt.

• Indfarvet PPF i mindre udvalg af standard farver.
• Special indfarvet PPF som hvid perlemor og kamæleon guld/grøn
• PPF med carbon som kendt fra indpakningsfolier, mat og blank
• Sort mat PPF
• High Gloss carbon PPF
• Lygte folie PPF, selvhelende og hydrofobisk
• Dynoflex frontrudebeskyttelse der ikke skal indvarmes.

DU KAN NU FÅ LEVERET FRA VORES LAGER:

Kontakt os gerne for mere information.
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ARLON PRINTMEDIER
  & WRAPPING FOLIER

Du finder et stort udvalg af Arlon printmedier og wrappingfoli-
er hos vikiallo. Med den patenterede flite teknologi er de let-
te at montere og det er holdbare løsninger der gør en forskel. 
Til skilte, biler, både og løsninger med refleks.
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2080 WRAPPING
SERIEN FRA 3M

Med 2080 får du en ægte 3D wrappingfolie, med beskyttende lag på de blanke 
farver og en folie der er fleksibel og lækker at arbejde med. Du får også mulig-
hed for at vælge mellem mange farver og designs.

WRAPPING FOLIE
FARVESKIFT & DESIGN

Kontakt os gerne på 77345511 eller mail@vikiallo.dk
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3M TÆNKER
GRØNT

3M 48C serien findes i flere udgaver og med tilhørende laminat. 5 års folie med 
kanaler og ControlTac.

3M 480mC er en genial wrapping printfolie. Meget fleksibel og holdbar. LX ud-
gaven er til Laxtex og UV. SV er til eco-solvent.

Fra 3M tilbyder vi også flere serier af PVC-frie printmedier. De er Phthalatfrie, 
delvist fremstillet af biologiske materialer, produceret med 58% mindre opløs-
ningsmiddel, uden klor og halogener.
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LLumar har kombineret det bedste fra deres PPF med det bedste inden for 
keramisk. Med VALOR har man taget LLumars kendte og bundsolide PPF og top 
coated den med Eastmans patenterede OEM Tetrashield nano-coatning. Resulta-
tet er selvhelende PPF med en Nano-keramiks overflade og 12 års garanti.

• Maksimal selvhelende effekt
• Super hydrofobisk Tetrashield overflade
• Exceptionel blank overflade uden ’appelsin hud’
• Maksimal modstandsdygtighed over for misfarvning og pletter
• 25% højere modstandsdygtighed over for fugleklatter, syreregn m.m.
• Bedre strække egenskaber og hurtigere montage
• 12 års garanti

LLUMAR
VALOR PFF

Let at rengøre
Hydrofobisk

Selvhelende Højglans og
glasklar

God garanti fra
producenten

Beskytter mod
stenslag

Beskytter mod
fugleklatter

Let at montere
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TRACTUS 3D
PRINTERE
Tractus 3D printere giver dig høj kvalitet til fornuftige priser. 
Lette at bruge og driftssikre. Fremstil enkelte emner, prototy-
per, mindre produktioner og show stoppere.

Kontakt os gerne for en demo.

STANDARD SERIEN PRO SERIEN SPECIAL SERIEN
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DANMARKS STØRSTE
UDVALG AF VÆRKTØJ
Hos vikiallo finder du et kæmpe udvalg af værktøj og væsker. Det er til dig 
der arbejder med: skilte, print, PPF, wrapping, solfilm, tekstil og andre visu-
elle opgaver.

Du finder værktøj hos vikiallo fra YelloTools, 3M, Emblem, SOTT, MACtac, 
Grafiprint, B-Flex m.f.

Kom forbi vores store showroom eller se mere på vikiallo.dk
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LASERGRAVERING
& 3D PLOT
Fremstil visuel kommunikation der skiller sig ud med lasergravering og 3D plot.

ROLAND LV SERIEN

OBELISK NEXT FOAMPLOTTER
3D plot med Obelisk Next. Producer skilte, 
figurer, tekster m.m. Brug dine 2D job og 
skærejob og få 3D resultater.

Roland LV skærer, markerer og graverer i 
akryl, laminat, træ, læder m.f. Flot finish, 
ingen ujævnheder og ingen restaffald.



29

INGLET
SKÆREMASKINER & PLADESAVE
Inglet har en stor serie af skæremaskiner og pladesave. Der er en løsning og 
størrelse til de flestes behov.

INBLADE

VERDI BASIC VERDI TWIN

INBLADE PRO

Til lettere materialer

Pladeskærer til alt Verdi Basic + Inblade Pro

Automatik til lette plader
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Print på transferfilm med Epson F2100, tilføj sort eller hvid lim, kør film gen-
nem tørretunnel og så har du dit transferprint klar til brug nu eller senere.
 
DTF kan overføres til sport- og arbejdstøj, sikkerhedsveste, træningstasker, 
kasketter m.m. Printet er strækbart, ridsefast og tåler vask op til 60°

DTF (DIRECT TO FILM)
TEKSTILPRINT

HØR OGSÅ OM VORES ANDRE LØSNINGER TIL TEKSTILTRYK/PRINT: 

B-FLEX TRANSFER, SUBLIMATION OG DTG PRINT.
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ITALIENSK
NÅR DET ER BEDST

LAMINATORER

SKÆREMASKINER

AFRULLESYSTEMER

X-Y CUTTERE

AFSKÆREMASKINER



vikiallo aps • Albuen 68-70 • 6000 Kolding • Tlf. 7734 5511
mail@vikiallo.dk • www.vikiallo.dk

På Albuen 68-70 i Kolding finder du vores showroom,
Vikiallo academy kursuscenter og vores lager.
Velkommen hos vikiallo!


