
Používání lepidla je minulostí.
Budoucnost patří elektrostatice!

NOVINKA



Poznámkové bločky Symbionotes

Nenahraditelné nejen v kanceláři!
Nová generace poznámkových bločků bez použití lepidla. Opravdová revoluce 
v kanceláři, domácnosti nebo škole! Elektrostatické poznámkové bločky 
si získají srdce každého, díky svému všestrannému využití.



Napište cokoliv, přiložte kamkoliv (zeď, dřevo, sklo, tabule, plast, ...) posouvejte, 
přemísťujte a znovu přiložte! Jednoduché zábavné užitečné. Nenahraditelné 
v každé kanceláři, škole, domácnosti i na školení. 
Možnost výběru z 6 barevných variant a velikostí 7 x 10 cm, 19 x 10 cm 
a A4 (pouze bílá). Počet listů v bločku 100.

BEZ LEPIDLA
Používání lepidla je 
minulostí. Budoucnost 
patří elektrostatice!

SNADNÉ POUŽITÍ
Pouze přichyťte na libovolný povrch, 
posunujte, používejte znovu a znovu.

KREATIVNÍ 
6 barev, různé formáty, 
snadno popisovatelné čímkoliv.

GENIÁLNÍ
Využijte ,,magické“  vlastnosti elektrostatické 
energie inovativním způsobem.

PLÁNOVÁNÍ 
Usnadní vám organizaci běžných 
činností a plánování. 
Už na nic nezapomenete! 

Barevné varianty: oranžová, žlutá, zelená, modrá, bílá, růžová vyzkoušej



Popisovatelná fólie Symbioflipcharts

Nepostradatelný v kanceláři a nejen tam!

Tradiční flipcharty již nejsou potřeba. Stačí vám stěna, okno, zrcadlo či dveře. 
Flefibilita elektrostatických flipchartů vám umožňuje interaktivní prezentaci 
kdekoliv.
Snadno popisovatelné běžnými fixami na barevnou stranu, mazatelnými 
fixami na zadní stranu. To vám dává možnost opakovaného použití. 
Na povrchu drží klidně týdny i měsíce. Narozdíl od klasických flipchartů lze 
snadno a rychle přemístit a použít znovu a znovu.



Revoluční alternativa 
klasických tabulí a flipchartů.

Snadno popisovatelný 
jakoukoliv fixou nebo perem.

Rychle a jednoduše přenesete 
kamkoliv.

Zadní stranu použijte jako 
mazatelnou tabuli.

Flexibilita elektrostatických 
flipchartů umožňuje vést 
interaktivní prezentaci.

Perfektní nástroj  pro lektory 
při kurzech i prezentacích. 

Lehký na přepravu.

100 % recyklovatelné.

Jedninečné vlastnosti

Dostupné v 6 barvách - oranžová, žlutá, zelená, modrá, růžová, bílá a mix barev 

Formát 50 x 70 cm             , počet listů v bloku 25.

Použitelné na jakýkoliv povrch - zeď, sklo, dřevo, plast. 
Nezanecháva žádné lepkavé stopy nebo poničení.



Elektrostatická potisknutelná fólie



Využívá „magické“ vlastnosti 
elektrostatické energie 
inovativním způsobem.

Přesouvejte SymbioCling 
klouzáním po povrchu bez 
odstranění a opětovného přilnutí. 
Přesouvání se nemusíte obávat.

Drží na jakémkoliv povrchu 
až 12 měsíců.

VYUŽITÍ POTISKNUTELNÉ

Ofset a UV ofset

Lze provádět řez, perforaci i kiss cut řez 

Dostupné formáty: 

48 x 65 cm, kartonový nosič 190g, bílá 

48 x 65 cm, kartonový nosič  220g, extra bílá 

70 x 100 cm, kartonový nosič 220g, extra bílá
minimální objednací množství karton (200 ks)

Marketingové kampaně 

Inzerce

Letáky

Dočasné štítky

POP materiály

Přímý marketing 

Plakáty 

Použití v interiéru

Jedninečné vlastnosti

Přilne na jakýkoliv povrch – 
sklo, beton, dřevo, karosérie, 
nábytek, plast, plexisklo, 
keramika a mnoho dalšího! 

Zabraňuje vzniku bublin 
na povrchu.

100 % recyklovtelné

Nová generace letáků a plakátů

SymbioCling je elektrostaticky nabitá PP fólie na lepenkové podložce pro ofset 
a UV ofset. Jednoduchá aplikace, přemístitelné bez přetrhnutí, nezanechává 
žádné lepkavé stopy. 

Výborný marketingový nástroj vhodný do interiéru.

Revoluce v reklamním odvětví pro branding, odlišení, WOW efekt za rozumné 
náklady.



100% 
RECYKLOVATELNÉ

POPISOVATELNÉ  
FIXEM I PEREM

LZE PŘESOUVAT
ZNOVU A ZNOVU

NA JAKÝKOLIV 
POVRCH

NEZANECHÁVÁ 
STOPY

BEZ LEPIDLA

Objednávejte na www.PALA.cz
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