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Alle ordrer over Kr. 1.000,- ekskl. moms sendes fragtfrit. Tilbud kan ikke kombineres med andre aftaler eller rabatter.
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De vildeste tilbud til dig

I denne lille avis finder du en række 

gode tilbud og nyheder. Der er fokus på 

ergonomi, nye printmedier og maskiner.  

 

Jeg håber du vil bruge nogle minutter på at 

se den igennem. Velkommen hos vikiallo!

Med venlig hilsen

Kim Harris

Pas på din ryg

Løft ruller elektrisk

Stræk dig ikke helt så langt

Spar tid, plads og kræfter med en MediaBooster

Flyt og løft ruller og andet som det passer dig

Skær ubesværet med LongReach cutter

Du har 8 ruller monteret og skifter rulle med tryk på en knap, så kører 

karrusellen den ønskede rulle frem. Ofte kan man i en printproduktion nøjes 

med 8 faste ruller og dermed kun skifte til specielle opgaver. 

MediaBooster findes i 138cm og 163cm bredde. Kan i dag leveres til Roland, 

Oki, Summa, Mimaki og Mutoh. 

Kontakt os gerne for mere information og demo.

Youlifter er en genial opfindelse, som skåner din ryg. Maskinen har et robust, lækkert 

finish, og har strøm nok til at holde en arbejdsdag. Youlifter findes i 3 forskellige modeller:

Youlifter 120P

• Løft op til 120kg

• 733mm pladebredde

• Løfter 120-1412mm

Youlifter 90IE

• Løft op til 90kg

• 555mm pladebredde

• Løfter 120-1319mm

Youlifter 60E

• Løft op til 60kg

• 498mm pladebredde

• Løfter 120-1094mm

Med LongReach Duo Mag 90cm push & pull kniv, kan du nå langt uden at 

strække dig. Perfekt til at dele/skære folie hen over dit arbejdsbord eller din 

flatbedlaminator. Indbyggede magneter så du kan placere den eks. på din 

RollsRoller. Du kan både skubbe og trække.

Med Twister kan du placere 9 ruller folie, 

printmedier eller laminat på vognen. 

Du kan let flytte den rundt med de 4 

stærke hjul der er monteret. Twister 

findes til 3” rullekerne (den mest brugte) 

og 2” rullekerne (ofte printmedier til 

vandbaseret blæk).

Hold styr på rullerne
Spar plads, flyt ruller nemt, undgå de vælter

Kr. 29.495,-

Kr. 33.995,-

Kr. 853,- Kr. 620,-

Kr. 21.295,- Kr. 18.295,-

Pr. stk. Pr. stk.

Vind præmier for kr. 615.000!

Ny genial pladeskærer fra Inglet – inBest Pro

Roland tilbud

Vind præmier hos vikiallo fra 12. februar til 10. juni 2018, når du køber hele ruller i 3M-serierne 180mC, 480mC og 780mC.  

Der er mere end 1.000 præmier på højkant til en samlet værdi af kr. 615.000. 1 ud af 10 pakker giver en gevinst!

Pas på dig selv og dine kollegaer. Skån ryggen så meget som muligt og undgå at strække dig til det siger knæk. Du kan 

med disse ergonomiske værktøjer gøre en stor forskel. Du får færre tunge løft og undgår at strække dig helt så meget. 

Du sparer også tid og plads.

Vil du have en brugervenlig, hurtig, ergonomisk korrekt pladeskærer, der også kan skære andet end plader, så er den nye Inglet InBest Pro 

noget for dig. Den skærer præcist og med de forskellige værktøjer kan du skære det meste på denne. Du kan bruge den på et almindeligt 

bord eller købe det bord fra Inglet der passer perfekt til den. Her er priser og muligheder:

Som standard medfølger skærehoved til halv-hårde plader (op til 13mm), både til skæring fra 

venstre mod højre, og fra højre mod venstre, samt rotations skærehoved til fleksible materialer. 

Her er de ekstra muligheder for skærehoveder og ekstra knive:

• Skærehoved til Akryl/Plexiglas  

Kr. 463,- 

• Skærehoved ekstra kraftigt  

(op til 22mm): Kr. 443,- 

• Knivblade til halv-hårdt skærehoved,  

100 stk: Kr. 160,- 

• Knivblad til rotations skærehoved,  

1 stk: Kr. 40,- 

• Knivblade til Akryl/Plexiglas skærehoved,  

5 stk: Kr. 146,- 

180mC-10: hvid med grå solvent klæber 

med controltac og comply.

180mC-10LSE: hvid til montering på plast, 

MotoCross, ATV, Go-Carts m.m

LX480mC / SV480mC: hvid miljørigtig til 

biler, både, vægge, pudsede facader og 

ujævne overflader.

780mC-10R: Scotchlite refleksfolie. Synlig 

om dagen, skinner om natten.

180mC-10UR: hvid ultra removable, 

perfekt at arbejde med. Let at afmontere.

180mC-10SLS: hvid til montering på stål, 

tankbiler, kølevogne m.m.

180mC-114: transparent med klar solvent 

klæber med controltac og comply.

180mC-120: sølvmetallic der giver en helt 

vildt flot effekt. Så du vores varebil under 

sign & print?

Ergonomi er 
det nye sort

* Kræver andet skærehoved  ** Kan skæres men ikke i store mængder

Skumplader

Pap

PVC

Honeycomp

Bølgeplast

Mountboard

Halv-hårde plader

13/22*

13/22*

5/10**

13/20*

13

3,5

mm

Akryl/Plexiglas

Hårde plader

4

mm

Stof/tekstiler

Plast film

Bannere

Papir

Folie

Magnet/stål folie

Fleksible materialer

InBest Pro pladeskærer

Bord til InBest Pro

kr. 9.176,-

kr. 4.383,-

110cm

kr. 9.661,-

kr. 5.207,-

160cm

kr. 10.369,-

  kr.    7.180,-

210cm

kr. 11.227,-

kr.    7.729,-

260cm

kr. 12.085,-

kr.   8.564,-

320cm

Roland VS-640i eco-skæreprinter med 

automatisk oprullesystem, komplet 

blæksæt, software RIP, fragt, installation 

og kursus.

Roland VS-640i 
Roland XR-640 eco-skæreprinter med 

automatisk oprullesystem, komplet 

blæksæt, software RIP, fragt, installation 

og kursus.

Roland XR-640 
Roland LEF-300 UV printer med vakuum, 

automatisk højdejustering, mulighed for 

tilslutning af robot, bord med filtersystem, 

CMYK + hvid + lak + primer.

Roland LEF-300

Kr. 238.720,-Kr. 163.990,-Kr. 122.990,-
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Printfolie til gulvtæpper

Printfolie til vej

Ridsefast spejlfolie

Laminater med tekstur Heavy Tack Printfolie

Glasdeko & Whiteboard

Print’n Go!

Printfolie til mursten
Aslan Wrap The Carpet

Aslan Wrap The Street

Aslan spejl

3M Wrapping effektlaminater Aslan HeavyTack

Aslan Etched Board

Aslan Print’n Go gulvfolie

Aslan Wrap The House

Printfolie med tyk speciel klæber, 

til montering på gulvtæpper (ikke 

mormor tæpper). God vedhæftning. 

Op til 6 mdr’s holdbarhed. Lamineres 

med gulvlaminat. Kan fjernes uden at 

efterlade limrester.

Kr. 129,- pr. m² printfolie

Kr.   59,- pr. m² gulvlaminat

Kr. 129,- pr. m² printfolie

Kr.   59,- pr. m² gulvlaminat

Kr. 322,- pr. m²

Fra kr. 179,- pr. m²

Fleksibel printfolie med speciel 

klæber. Med gulv-laminat får du en 

stærk løsning til asfalt, fortov, SF 

sten, udvendige trapper, p-pladser, 

butiksindgange. Op til 6 mdr’s 

holdbarhed alt efter belastning/trafik.

Fantastisk spejlfolie. Den bedste på 

markedet. Bliver ikke ridset og er spejl 

på begge sider. Monteres på glas eller 

akryl. Til indendørs og udendørs brug. 

Kan også udskæres på plotter.

Du kan ændre farve og teksturer 

til dine wrapping opgaver. Til både, 

biler og andre køretøjer. Bruges til 

printfolie og farvede folier. Brushed, 

Carbon, Sunburst, Ruby Red, Mystic 

Silver, Starry og Frosty Silver. 3M MCS 

produkter.

Den populære HeavyTack printfolie 

findes nu i 4 udgaver. Hvid blank med 

klar klæber, samme med grå klæber. 

Hvid mat med klar klæber, samme 

med grå klæber. Kan monteres fra 5° 

og kan også konturskæres.

Perfekt til mødelokale, kontor, 

reception, butik, skole, evenst 

og børnehave. Glasdekorations-

folie (sølv) der også fungerer som 

WhiteBoard. Skriv, tegn og visk ud 

igen (WhiteBoardpenne).

Flot hvid fleksibel printfolie til 

indendørs gulve. Skal ikke lamineres. 

R9 og DIN51130. Velegnet til 

konturskæring. God slidstyrke. Kan 

fjernes uden limrester. Til fliser, træ og 

plastgulve (ikke helt nyt linoleum).

Blank hvid, mat hvid og transparent 

stærk og fleksibel folie til mursten 

og ujævne vægge. Behøver ikke 

laminat. Udendørs holdbarhed 3 

år. Kan indenfor 6 mdr afmonteres 

uden limrester. Blank ses mest. Mat 

falder godt ind sammen med mur. 

Transparent giver flot effekt.

Du får nye muligheder 
med folie og print!

Print direkte
på tekstiler!

Print du kan lægge på gulvtæpper, glasdekorationsfolie der også er whiteboard, spejlfolie der er ægte 

spejl, effekt laminater, kampagner på gulve og flere muligheder du kan hjælpe dine kunder med.

Se nogle eksempler på løsninger du kan tilbyde dine kunder:

RICOH Ri-serien er den rigtige løsning hvis du vil i gang med 

tekstilprint. Den er hurtig, robust, giver levende farver og en 

printkvalitet som holder mange vask uden slid på motivet!

Ri3000 printer 
Inkl. blæk, kursus 
installation & t-hirts 

Leasing over 60 mdr Leasing over 60 mdr

Ri6000 printer 
Inkl. blæk, kursus 
installation & t-hirts 

Print alle former for designs direkte på tekstiler, uanset farve! Du kan printe 

alt lige fra logoer, til fuldfarvede billeder med hvid! Farverne bliver levende, 

og printet kan strækkes uden at knække. Fordi farverne printes direkte på 

tekstilet, får du ikke fornemmelsen af at gå rundt med et skilt – Selv ikke ved 

store motiver.

Du kan udvide mulighederne med din printer ved at tilvælge ekstra printplader, 

der kan monteres direkte oven på grundpladen. Vælg eks. imellem plader til 

hatte/caps, ærmer og tøj i børnestørrelser. Uanset om du vælger en Ri6000 

eller Ri3000 kan du justere printhøjden, og derved have plads til det ekstra stof 

som er på en hættetrøje, eller printe direkte henover en lynlås!

Kr./mdr. 3.246,- Kr./mdr. 3.819,-Kr. 115,- pr. m² Printfolie

Kr. 58,- pr. m² Printfolie

Kr. 105,- pr. m² Glasdeko folie

Kr. 46,- pr. m² Printfolie
 

De førende wrapping printfolier

Laminat

Tykkelse printfolie og laminat

Kanaler i klæber

Limperler

Liner let at fjerne

First tack

Slideable

Repositionerbar

Folie mod folie kan skilles ad

Let at afmontere

Findes andre typer printfolie i serien

Tilbudspris pr. m or printfolie  

og laminat (sandwich) #

8518 blank, 8520 mat

100my

Ja

Ja

Ja

Lavt

Ja

Nej

Rimeligt 

Nej

Ja 5 andre typer

Kr. 120,89 Blank lam 

Kr. 123,57 Mat lam

3220G blank, 3220M mat

100my

Ja

Nej

Ja

Kraftigt

Nej

Nej

Rimeligt 

Rimeligt

Nej

Kr. 101,07

3220G blank, 3220M mat

100my

Ja

Nej

Ja

Lavt

Ja

Ja

Let 

Ja

Nej

Kr. 108,76

* der findes også en 30my laminat fra GrafiPrint. # hele ruller

LAMx40 blank, LAMx45 mat

90my / 80my*

Ja

Nej

Nej

Lavt

Nej

Ja

Rimeligt 

Rimeligt

Nej

Kr. 87,75

Her finder du 4 af markedets bedste løsninger indenfor printfolie med laminat til wrapping. Alle 4 løsninger er støbte, 

giver vildt flotte print og kan bruges til krævende 3D indpakning af biler. Men hvilken skal du vælge? Vi har samlet lidt 

mere information, så det er lettere at beslutte hvilken du vil bruge på din næste opgave.

Printfolie IJ180mC 6100XLP SLX AE38C

PRIS? SPØRG  
DIN SKILTEMAND

PRIS? SPØRG  
DIN SKILTEMAND

PRIS? SPØRG  
DIN SKILTEMAND

PRIS? SPØRG  
DIN SKILTEMAND

PRIS? SPØRG  
DIN SKILTEMAND

PRIS? SPØRG  
DIN SKILTEMAND

PRIS? SPØRG  
DIN SKILTEMAND

PRIS? SPØRG  
DIN SKILTEMAND

PRISER? SPØRG  
DIN SKILTEMAND


