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Företagsimage, varumärkeskapande, reklam och funktionalitet

Det är med glädje som Polytuft of Sweden nu presenterar Color Symphony™, den mest 
avancerade färginsprutningsteknik som finns inom tryckta mattor. Systemet tillåter oss att 
skapa högkvalitativa mattor som presenterar vackra mönster, fotorealistiska bilder och lo-
gotyper.

Color Symphony™  erbjuder en palett av 150 standardfärger - för att skapa även den 
mest komplexa och fotorealistiska logotyp eller design som kunden önskar. Förutom vår 
standard palett, har våra designers även tillgång till en bank med över 16 miljoner (!) färg-
möjligheter.

HD - Högre definition , tydligare text och mer realistiska effekter - Color Symphony™ HD 
hanterar 76 punkter per tum som gör det möjligt för oss att nå en klar design, finare definie-
rad text samt skuggningar och 3D-effekter. En ny era av logomattor har börjat!

Fotorealistiska tryck



Mattor för stormarknader och livsmedelsbutiker

Stormarknader och livsmedelsbutikers golv måste hållas rena och säkra. Våra logomattor 
med Megahold ™ baksida ger överlägsen stabilitet på golvet och kommer att hjälpa till att 
skydda mot halkrisker.

Innovativa, färgstarka och fotorealistiska tryck erbjuder marknadsförings möjligheter samti-
digt som återförsäljaren kan förbättra sin miljö och konsumenternas upplevelse.



Nitrilgummi baksida för högsta hållbarhet

Color Symphony ™ HD logomattor tillverkas med en baksida av nitrilgummi med förstärkta 
kanter. Denna konstruktion förbättrar hållbarheten och ökar motståndskraften mot skador 
under tvättprocessen. Nitrilbaksidan bidrar också till en lägre totalvikt och är därför ett mer 
hållbart alternativ för enklare hantering både i tjänsten och i tvätt.















Kvalitet 100% HD tryckt polyamid nylon heat set
med nitrilgummibaksida

Garnvikt 970g/m2

Totalvikt 3000g/m2

Garnhöjd ~ 8,0mm
Gummitjocklek ~ 2,5mm
Brandklass Cfl - s1 (test EN ISO 13501)
Elektrisk reaktion Antistatisk (test EN ISO 14041)
Storlekar 85x60cm 85x120cm

85x150cm 85x200cm
85x300cm 115x180cm
115x200cm 115x240cm
115x300cm 150x200cm
150x250cm 150x300cm
200x200cm 200x300cm

Teknisk specifikation

Design specifikation
Vid beställning av tryck för Colour Symp-
hony ™ HD logomattor, kan vi skapa din 
design från nästan alla format. Om det 
är möjligt, vi föredrar att få logotypen 
eller bilden som en digital fil.

Vi kan använda de flesta filtyper:
Optimal: Vector filer dvs EPS, PDF, AI
Acceptabla: Bitmap filer: JPG, BMP, 
TGA, PCX, TIFF

Inte acceptabelt: GIF, Mac-filer.

Tänk på att textens läsbarhet förbättras 
genom att använda kontrasterande 
färger.

Det finns en tolerans på +/- 5 cm på 
logo och design mattor och det före-
kommer vanligtvis krympning på ~1-2% 
efter de första par tvättar.

Färger som visas i denna broschyr är en 
fotografisk enda anläggning

Polytuft of Sweden AB
Verkstadsgatan 1,3 - 280 10 SÖSDALA
Tfn: +46(0)451-612 10 - Fax: +46(0)451-600 12
Freephone Norway: 80 01 02 49
Freephone Denmark: 89 88 00 52
Internet: www.polytuft.se
E-mail order: order@polytuft.se
E-mail info: info@polytuft.se


