
Υλικά Trotec

&

www.atlasdigital.gr



Επιφάνειες

Οι επιφάνειες

Κ ίναι 
πτουν τις ανάγκες της 

•
•
• Σήματα
•
• Σημάνσεις ασφαλείας
•

Εφαρμογές

:  Micro-surfaced impact acrylic
Φινίρισμα:  matt
Πάχος:  1,6 mm

:  0,08 mm
Μέγεθος φύλλου:  1245 x 616 mm 
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Οι επιφάνειες χάραξης TroLase etallic είναι ακρυλικά 
υλικά 2 όψεων για εσωτερική και εξωτερική χρήση με 
μεταλλικό φινίρισμα. Ειδικά στην περίπτωση της 
εφαρμογής σε εξωτερικούς χώρους με ακραίες 
καιρικές συνθήκες προτείνουμε τα προ όντα της σειράς 
TroLase etallic lus τα οποία είναι ανθεκτικά στην 
ακτινο ολία UV.

Εφαρμογές

TroLase Metallic
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Χαρακτηριστικά
Υλικό: Micro-surfaced impact acrylic 
Φινίρισμα: brushed metal, smooth 
Πάχος: 1,6 mm
Βάθος χάραξης: 0,08 mm 
Μέγεθος φύλλου: 1245 x 616 mm

• Πινακίδες εσωτερικού χώρου
• Πινακίδες εξωτερικού χώρου
• Σήματα
• Πλάκες επάθλων
• Σημάνσεις ασφαλείας
• Διάφορες κατασκευές

Χρήση 
σε Rotary

Εσωτερική
χρήση

Εξωτερική
χρήση

Εκτύπωση 
UV 

Χρήση 
σε Laser



TroLase Metallic Plus

Brushed Stainless Steel/Black

Brushed Stainless Steel/
Blue

Brushed Bright Nickel/
Black

Brushed Gold/Black

Brushed Copper/Black
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LMT+864  
mm mm

mm

mm

mm

:
Φινίρισμα:  brushed metal  

 1,6 mm
:  0,08 mm

Μέγεθος φύλλου:  1245 x 616 mm

TroLase Thins

 χάραξης TroLase Thins είναι ακρυλικά 
υλικά 2 όψεων για εσωτερική και εξωτερική χρήση με 
μεταλλικό φινίρισμα, ιδαίτερως εύκαμπτα και ιδανικά για 
χρήση σε κοίλες επιφάνειες.

Εφαρμογές

:  Micro-surfaced pre-adhesive plastic
Φινίρισμα:  brushed metal  
Πάχος:  0,5 mm

:  0,08 mm
Μέγεθος φύλλου:  1245 x 614 mm

Brushed Gold/Black Brushed Aluminium/Black
0,5  LT734
mm

0,5  LT354
mm

• Πινακίδες εσωτερικού χώρου
• Πινακίδες εξωτερικού χώρου
• Σήματα
• Πλάκες επάθλων
• Σημάνσεις ασφαλείας
• Διάφορες κατασκευές
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Επιφάνειες Leather

Οι επιφάνειες Leather είναι η ιδανική επιλογή για δημιουργικά
μυαλά που θέλουν να δημιουργήσουν μοναδικές λύσεις για
τους πελάτες τους. Πρόκειται για υψηλής ποιότητας υλικά 
ιδανικά για χρήση σε laser διαθέσιμα σε διάφορες αποχρώσεις.
Δεν υπάρχουν περιορισμοί στη δημιουργικότητά σας.

Χαρακτηριστικά
 100% PU Leather

 laser

• Δώρα
• Διακόσμιση
•
• Αξεσουάρ μόδας

Εφαρμογές

 

 

165274 black/gold 

 

165276 brown/black 

 

165277 brown/orange 

 

165279 black/blue 

 

165278 berry/red 

 

165280 silver/red 

Promotional items

 0.65 mm
 813 x 508 mm



Επιφάνειες ξύλου   κό τρα λακέ

Οι επιφάνειες ξύλου  παρέχονται με 2 λουστραρισμένες 
λείες επιφάνειες από φυσικό ξύλο χωρίς φορμαλδε δη. 

ποτελούν μια οικονομική επιλογή για να μεγάλο αρι μό 
εφαρμογ ν.

ίναι ιδανικά για χρήση σε μηχανήματα aser  ro ar , εν  
προσφ ρουν εξαιρετικά αποτελ σματα. 

• Πινακίδες
• Δώρα
• ρχιτεκτονικές μακέτες
• Δημιουργίες από ξύλο

Εφαρμογές

Χαρακτηριστικά
Υλικό: Λουστραρισμένα φύλλα MDF ή κόντρα πλακέ 
Φινίρισμα: semi gloss (Κέδρος: matt)
Πάχος: 3mm, 6mm (MDF panel, Plywood) 
Επεξεργασία σε: laser, rotary
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6,0 68990
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• αιχνίδια



Επιφάνειες φυσικού ξύλου (Solid Wood)

ε  πολυτελείς αποχρ σεις οι επιφάνειες από φυσικό 
ξύλο είναι ιδανικές για τις απαιτήσεις της επεξεργασίας με 
aser ή ro ar . Το εξαιρετικά ευ λικτο υλικό μπορεί να 
χρησιμοποιη εί για μια πλη ρα εφαρμογ ν όπως 
σήμανση, διακοσμήσεις, αξεσουάρ μόδας, διαφημιστικ ς 
κατασκευ ς, είδη δ ρων κ.α.

Χαρακτηριστικά
Υλικό: φυσικό ξύλο
Φινίρισμα: semi gloss 
Πάχος: 5mm, 3mm (Σκλήθρο)
Διαστάσεις: 300 x 100 mm (πακέτα των 20τεμ) 

600 x 300 mm 
Επεξεργασία σε: laser, rotary
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• Πινακίδες
• Δώρα
• ρχιτεκτονικές μακέτες
• Δημιουργίες από ξύλο

Εφαρμογές



Επιφάνειες

ανοδιωμένου αλουμινίου είναι ανθεκτικά 
υλικά τα οποία διατηρούνται χωρίς συντήρηση και είναι 
προσαρμόσιμα για ποικίλες εφαρμογές.

ς δεν θα ραγίσουν, 
ξεφλουδίσουν ή φθαρούν και μπορούν να εκτίθενται σε 
ηλιακό φως με πλήρη προστασία από τις υπεριώδεις 
ακτίνες UV.

:Ανοδιωμένο αλουμίνιο
Φινίρισμα:  matt & gloss

:
:  1000 x 500 mm

1000 x 500 x 1.0 mm
1,5 3564

Black Matt
1000 x 500 x 0.5 mm

1,5 4671

Black Gloss

• Πινακίδες εσωτερικού χώρου
• Πινακίδες εξωτερικού χώρου
• Σήματα
• Πλάκες επάθλων
• Σημάνσεις ασφαλείας
•
•

η 
σε

Εσωτερική
χρήση

Εξωτερική
χρήση

ήση 
σε Laser 0.5 & 1.0 mm

Επιφάνειες Trolase Lights

Οι επιφάνειες Trolase Lights είναι εύκαμπτο υλικό εσωτερικού
χώρου με αυτοκόλλητη πίσω πλευρά.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πληθώρα εφαρμογών και σε 
υλικά όπως μέταλλα, πλαστικά, ξύλο κτλ. 
Είναι ιδανικό για ετικέτες προϊόντων, αυτοκόλλητα και για
έπαθλα.

 
• Πινακίδες εσωτερικού χώρου
• Ετικέτες προϊόντων
• Σήματα
• Πλάκες επάθλων
• Σημάνσεις ασφαλείας
•
•

η 
σε

Εσωτερική
χρήση

ήση 
σε Laser

600 x 305 x  0.1 mm 600 x 305 x  0.1 mm 600 x 305 x  0.1 mm



Λύσεις για μαρκάρισμα με Laser 

Η σειρά υλικών Thermark/Cermark έχει δημιουργηθεί ειδικά για το μαρκάρισμα υψηλής ποιότητας σε 
μια μεγάλη ποικιλία υλικών με τη χρήση laser. Το contrast, η ανάλυση και η ανθεκτικότητα αυτού του 
μαρκαρίσματος κάνουν τα υλικά Thermark/Cermark ιδανικά για δημιουργία barcodes, σημάνσεων σε 
προϊόντα, λογοτύπων και πολλών ακόμα εφαρμογών.

Thermark/Cermark

LMM6000 metal marking paste 50g 49852

LMM6000 metal marking paste 250g 48391

LMM6000 metal marking paste 500g 48390

LMM14 metal marking spray 170g 15891

LMM6018 1” metal marking tape 25mm x 15 metres 58243

LMM6018 2“ metal marking tape 50mm x 15 metres 64752

http://www.engraving-supplies.co.uk


Υλικά για κατασκευή σφραγίδων

Η σειρά από λάστιχα για κατασκευή σφραγίδων της 
Trodat έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτυγχάνονται τα 
καλύτερα αποτελέσματα χάραξης σε συνδυασμό με τη 
μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Η υψηλή ποιότητα 
κατασκευής τους καθιστά τα λάστιχα της Trodat 
ακίνδυνα για την υγεία του χρήστη και απολύτως 
ασφαλή κατά τη χρήση, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα και 
την καλή κατάσταση του μηχανήματος laser. 

TRODAT AERO+ LIGHT GREY 2.3mm 
Περιγραφή: Άοσμο και ταχύτατο κατά τη χάραξη λάστιχο
Μέγεθος: 210 x 297 x 2.3mm 
Σύνθεση: Water-based,  solvent-based and slightly acidic ink

TRODAT CLASSICO GREY 1.5mm 
Περιγραφή: Ιδανικό για στυλό-σφραγιδα Goldring 
Μέγεθος: 210 x 297 x 1.5mm 
Σύνθεση: Water-based, solvent-based and slightly acidic ink

TRODAT DELRIN
Περιγραφή: Επιφάνεια για κατασκευή ανάγλυφου πρέσας

Υλικό για χάραξη σε μηχάνημα Laser προκειμένου να γίνει η 
κατασκευή του αναγλύφου (θετικό-αρνητικό) για τις πρέσες 
Trodat IDEAL 

Κατασκευή Πρέσας (Seal Press)

TRODAT AERO+ LIGHT GREY 5.0mm 
Περιγραφή: Άοσμο για κατασκευή μεγάλων σφραγίδων 
Μέγεθος: 210 x 297 x 5.0mm 
Σύνθεση: Water-based,  solvent-based and slightly acidic ink

http://www.engraving-supplies.co.uk


Tags από ανοδιωμένο αλουμίνιο 

 

Καρδιά μικρή
Μέγεθος: 20x22mm 

Κωδικός Χρώμα

122245 blue 
122246 red 
122248 gold 

 

Καρδιά μεγάλη
Μέγεθος: 38x32mm 

Κωδικός Χρώμα

122237 blue 
122238 red 
122239 gold 

 

Στρογγυλό
Μέγεθος: Ø27mm 

Κωδικός Χρώμα

122173 blue 
122174 red 
122175 gold 

 

Κόκκαλο μικρό
Μέγεθος: 21x31mm 

Κωδικός Χρώμα

122206 blue 
122207 red 
122208 gold 

 

Κόκκαλο μεγάλο
Μέγεθος: 40x28mm 

Κωδικός Χρώμα

122198 blue 
122199 red 
122200 gold 

 

Military tag
Μέγεθος: 50x29mm 

Κωδικός Χρώμα

 kcalb122253

Επεξεργάζονται σε: CO2 laser, Fiber laser, router
Χρήση: ταυτότητες κατοικιδίων, σουβενίρ, δώρα, ξενοδοχεία κ.α.

Μαγνητικά στηρίγματα κονκάρδας
κωδ: 3611 
Μέγεθος: 45x13mm 

κωδ: 12635 
Μέγεθος: 33x12mm 
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