
Når du køber LLumar autofilm hos vikiallo, har du gratis tilgang til 
dansk brochuremateriale og garantibeviser.

LAMINATORER I PRINTMEDIER I RIP LØSNINGER I SERVICE I VÆRKTØJ I FOLIER I SKÆREPLOTTERE
SKÆREBORDE I KURSER I MILJØRIGTIGE LØSNINGER I STORFORMATPRINTERE I VARMEPRESSERE

7734 5511 | mail@vikiallo.dk | www.vikiallo.dk

Hos vikiallo finder du 32 engagerede medarbejdere der er klar til at yde dig en super god service. Oplev de rigtige løsninger,  
varerne på lager og 3 showrooms hvor du kan få inspiration til nye løsninger. Udover blæk, værktøj og maskiner finder du altid 

mere end 3.000 ruller materiale, der er klar til at hjælpe dig videre.

LLumar Classic:
• Nem og hurtig at indvarme
• Sidder pænt på dot matrix
• Farven matcher den sorte 

farve på ruden
• 5 års fabriksgaranti
• Fås i lysgennemgang  

05, 20, 35, 50

LLumar Esprite:
• Hurtig at indvarme
• Sidder pænt på dot matrix
• Farven matcher den sorte  

farve på ruden
• Lidt kraftigere end Classic 
• 7 års garanti
• Fås i lysgennemgang  

05, 20, 35, 50

LLumar Avantgarde:
• Et ÆGTE nanokeramisk 

produkt
• Hurtig at indvarme
• Sidder pænt på dot matrix
• Flot dyb farve der matcher  

den sorte kant på ruden
• Højere varmeafvisning end  

metalliserede film
• 12 års garanti
• Fås i lysgennemgang  

05, 15, 35, 50

Køb Obelisk Foam Plotter inkl.
• software
• fragt
• installation
• kursus
• 1 pk foamplader efter eget valg

Samlet pris kr. 54.990,- (normalpris kr. 69.990).

Obelisk Foamplotter laver nemt 3D former.  
Den skærer med varmetråd i polystyrenplader i 
størrelser op til 1200mm x 650mm x 100mm. 

• Du kan skære bogstaver, logoer, figurer,  
emner til indretning og meget mere. 

• Du kan UV printe før/efter skæring, male, 
kombinere med andre materialer, lægge 
folie på og montere lys i. 

• De færdige opgaver kan bruges ude og inde.

LLumar Autofilm - Kvalitet og sikkerhed  
fra verdens største producent

Udvid dine muligheder med 
en Obelisk Foamplotter

TILBUD! 
Køb 3 rll LLumar Classic,  
Esprit eller Avantgarde og få 1 stk  Steinel WrapGun II  

varmepistol med  7,5m ledning u/b(værdi kr. 679)


