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#wspieramyNAmaksa
Pomagamy przygotować się do WIELKIEGO OTWARCIA. Od ponad 15 lat pracujemy z 
największymi sieciami handlowymi. Oferujemy kompleksową obsługę druku oraz szeroki 
asortyment produktów informacyjno-ochronnych. 

Produkty drukowane w drukomat.pl mogą być zabezpieczane dodatkową powłoką ochronną z 
lakieru dyspersyjnego LOCK 3, który ma własciwości antybakteryjnie i antywirusowe. Dokładny 
opis działania powłoki ochronnej i lakieru opisujemy w kolejnych rozdziałach. 

Jak pomagamy?

Najważniejsze jest bezpieczeństwo. 
Czeka nas zupełnie nowa rzeczywistość, do której musimy się przygotować. Pomieszczenia 
hadlowe będa wymagały dodatkowych zabezpieczeń i oznaczeń. Będziemy musieli zmienić 
nasze nawyki i stereotypowe zachowania. 

Wspólnie musimy zadbać o nasze zdrowie i bezpieczeństwo. Rozpoczęcie pracy będzie 
się wiązało z konkretnymi procedurami. Zmieni się sposób obsługi klientów oraz sposób 
funkcjonowania nas samych we wspólnych przestrzeniach. 

Sklepy, punkty usługowe, galerie handlowe staną przed wielkim wyzwaniem dostosowania 
się do zachodzących zmian. Będą musiały zagwarantować bezpieczeństwo klientom oraz 
pracownikom. Zapewnienie maksymalnej ochrony na wszystkich punktach styku będzie 
priorytetem nasz wszystkich. 

przygotowujemy dedykowane oferty, odpowiadające na realne potrzeby
oferujemy konkretne produkty, pozwalające na oznaczenie i zabezpieczenie 
przestrzeni handlowych oraz osób
doradzamy, jak najlepiej przygotować się do wznowienia działalności handlowej
stworzyliśmy akcję społeczną I’m OK, która promuje #bezpiecznąSTREFĘ
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RAZEM ZRÓBMY WIELKIE 
OTWARCIE W WIELKIM 
I BEZPIECZNYM STYLU
W tym katalogu przygotowaliśmy konkretne rozwiązania
i produkty. Przygotowujemy również indywidualne, dedykowane 
rozwiązania i projekty. 

Prosimy o kontakt:

67 34 90 777
kontakt@drukomat.pl



Dbaj o bezpieczeństwo.
Zabezpiecz swoje produkty!
Drukuj produkty z powłoką ochronną z lakieru dyspersyjnego Lock 3 
o działaniu przeciwbakteryjnym i przeciwwirusowym!
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Zwiększ bezpieczeństwo
zabezpieczając powłoką antybakteryjną 
i antywirusową wizytówki, ulotki, teczki, 
katalogi.

Zwalcz patogeny
dzięki fotosensybilatorowi zmieniającemu 
pod wpływem światła tlen z powietrza
w aktywny tlen singletowy.

Zalety antybakteryjnego i antywirusowego lakieru dyspersyjnego Lock 3: 

Sprawdzony przez Fraunhofer Institut IVV, 
efektywny w redukcji patogenów do 99,5%

Niszczy bakterie, wirusy, grzyby, pleśnie

Działanie przetestowane klinicznie

Permanentny i długotrwały efekt

Działa na powierzchniach suchych

Nie zawiera szkodliwych biocydów i 
nanocząsteczek

Nieszkodliwy dla zdrowia

Skalowalne poprzez natężenie światła

Brak rozwoju oporności patogenów

Lakier ochronny Lock 3 dostępny 
jest dla produktów drukowanych
w określonych parametrach:
_

DRUK OFFSET

_

PAPIER KREDA GRAMATURA OD 130 G

_

NAKŁADY MINIMALNE BĘDĄ OKREŚLANE 

INDYWIDUALNIE OD PRODUKTU



Jak działa lakier antybakteryjny 
i antywirusowy Lock 3?
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Zanieczyszczenia powierzchni 
przez bakterie, wirusy, grzyby 

i pleśnie, dotykiem lub 
aerozolem.

Fotosensybilator w lakierze 
pod wpływem działania światła 
przekształca tlen z powietrza w 

tlen singletowy.

Wysoko reaktywny tlen 
singletowy efektywnie rozkłada 

patogeny na powierzchni 
lakieru Lock 3.

Naturalne procesy fotodynamiczne
Lakier dyspersyjny Lock 3 swoje działanie opiera na naturalnych 
procesach fotodynamicznych. To opatentowany i bezpieczny lakier 
dyspersyjny, który zawiera aktywny składnik, uruchamiany przez działanie 
światła otoczenia lub sztucznego.

Aby uzyskać proces fotodynamiczny, nasz lakier przeciwwirusowy o 
działaniu antybakteryjnym potrzebuje tylko światła i tlenu: w całkowitej 
ciemności proces ten nie zachodzi, jest natychmiast reaktywowany, gdy 
zostaje dostarczone światło.

Aktywuje go zarówno światło naturalne, jak i sztuczne. Im większa jest 
intensywność światła, tym szybszy jest proces sterylizacji i tym więcej 
patogenów zostaje zabitych. Tlen, niezbędny do przeprowadzenia 
procesu, pobierany jest z naszego otoczenia.



Trwałe działanie antybakteryjne potwierdzone 
przez Instytut Fraunhofera
Skuteczna powłoka ochronna Lock 3 dla produktów do 
druku antymikrobowego została opracowana we współpracy 
z grupą badawczą w Szpitalu Uniwersyteckim w Ratyzbonie. 
Znany Instytut Fraunhofera (IVV Monachium) przetestował 
i potwierdził działanie oraz skuteczność powłoki zgodnie z 
normą DIN ISO22196.

Lakier antywirusowy Lock 3, ze swoim działaniem 
antybakteryjnym, przekonuje jednak nie tylko swoim 
naturalnym sposobem działania, ale również długotrwałą 
skutecznością.

Przy zapewnieniu wystarczającej ilości światła i tlenu powłoka 
antywirusowa jest trwale aktywna. Jest skuteczna nie tylko 
w momencie aplikacji, jak ma to miejsce np. w przypadku 
konwencjonalnych środków dezynfekcyjnych. 
Powłoka antywirusowa działa nawet do 12 miesięcy.

Dbajmy o bezpieczeństwo, dzięki ulotkom, folderom i 
broszurom zabezpieczonym lakierem antybakteryjnym, 
aktywnie niszczmy patogeny z ich powierzchni co najmniej 
przez 12 miesięcy.
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Bądź bezpieczny i EKO
Ponadto, specjalny lakier jest antybakteryjny, łatwo 
kompostowalny, a produkty mogą być poddane 
recyklingowi w konwencjonalny sposób. Ma również 
bardzo dobrą odporność na ścieranie i nie zawiera żadnych 
nanocząsteczek.

Lakier Lock 3 jest wolny od toksycznych metali ciężkich, 
olejów palmowych i produktów pochodzenia zwierzęcego. 
Jest on produkowany zgodnie z rozporządzeniem 
kosmetycznym 1223/2009 i EN 71 / EN 71-3 dla opakowań 
zabawek.

Lakier ten oparty jest na naturalnym, fotodynamicznym 
procesie - dlatego nie powstają żadne reakcje.



Przyłbice
• Przyłbica ochronna z PCV minimalizująca 

ryzyko zarażenia
• 3 modele do wyboru - zobacz w galerii                           

i wskaż wybrany model w zamówieniu
• Model 1 dla dorosłych -                                      

wysokość x szerokość szybki 280 x 247 mm, 
przyłbica zapinana na gumkę

• Model 2 dla dorosłych -                                         
wysokość x szerokość szybki 280 x 247 mm, 
przyłbica zapinana na pasek PCV

• Model 2 dla dzieci - wysokość x szerokość 
szybki 252 x 222 mm, przyłbica zapinana na 
pasek PCV

• Miękki pas z materiału do kontaktu z czołem
• Waga: 0,06 kg
• Materiał: PCV
• Kolor: bezbarwny - przeźroczysty
• Grubość przyłbicy 0,5 mm
• Produkt złożony, gotowy do użycia
• Produkt odporny na środki dezynfekujące 

(także zawierające alkohol)

Osłona ochronna z plexi
z zadrukiem
• Chroni przed bakteriami i zarazkami
• 3 rodzaje osłon (cięta, gięta, wisząca)
• Bezbarwny kolor
• Grubość osłony: 5 mm lub 2 mm
• 6 wymiarów dla osłony z plexi na ladę                      

lub biurko
• 3 wymiary dla osłony z bocznymi zakładkami
• 3 wymiary dla osłony wiszącej
• 2 otwory ułatwiające instalację w osłonie 

wiszącej
• Łatwa w montażu i użyciu
• Wymiary okienka w osłonach stojących:       

40 x 6 cm
• Można ją dezynfekować środkami czystości 

ogólnego i szczególnego przeznaczenia
• Możliwość nadruku
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https://www.drukomat.pl/przylbica-ochronna-bez-zadruku
https://www.drukomat.pl/oslona-ochronna-z-plexi-z-zadrukiem-1407


Stojak na płyn dezynfekujący 
i rękawiczki
• Format 600 x 1900 mm
• Półka do wyeksponowania produktu
• Karton CKB 350 g
• Akcesoria – podstawa PVC
• Zadruk 4/0
• Różne wzory w ramach 1 zamówienia

Naklejki z folii 
monomerycznej
• Format 128 x 100 cm
• Druk + nacinanie do dowolnego kształtu wg 

wykrojnika
• Naklejki z kryjącej folii monomerycznej – 

błyszczącej lub matowej (100 mikronów)
• Idealne na płaską powierzchnię (szary klej)
• Druk solwentowy
• Zadruk 4/0
• Możliwość pokrycia błyszczącym                                 

lub matowym laminatem
• Wykończenie naklejek – z usunięciem folii i 

bez transferu, bez usuwania folii bez transferu 
lub z usunięciem folii i transferem

1
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https://www.drukomat.pl/totem-owalny-duzy-z-polka
https://www.drukomat.pl/naklejki-z-folii-monomerycznej


Naklejki easy dot
• Easy Dot Clear Matt lub Easy Dot White Matt 

(100 mikronów)
• 3 formaty lub format własny                                         

(od 50 do 150 cm)
• Możliwe wycięcie do danego kształtu
• Zadruk 4/0 lub 5/0 (4 + biały/0 na                

folii Clear Matt)
• Druk cyfrowy
• Bardzo prosta aplikacja (także na dużych 

powierzchniach)
• Łatwe korygowanie ułożenia lub 

przeniesienie folii – bez utraty jej 
przyczepności!

Tabliczki PVC
• Płyta PVC twarda, biała, dwustronnie połysk
• Grubość 3 mm
• 6 formatów lub format własny                                      

(od 20 do 200 cm)
• Zadruk 4/0
• Możliwe nawiercenie otworów (od 2 do 8 szt.)
• Możliwe frezowanie do dowolnego kształtu
• Druk UV

1
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https://www.drukomat.pl/folie-easy-dot
https://www.drukomat.pl/plyta-pvc-twarda


Taśma pakowa 
• Taśma samoprzylepna z możliwością 

wykonania kolorowego nadruku
• Szerokość taśmy: 48 mm
• Długość taśmy: 60 m
• Grubość folii: 25 mikronów
• Rodzaj kleju: Hot Melt
• Technologia zadruku: fleksodruk
• Zadruk: 1-3 kolory Pantone
• Taśma bazowo jest przeźroczysta
• Kolor kleju: do wyboru biały lub bezbarwny - 

wpływa on na kolor tła grafiki

Folia podłogowa
• Folia podłogowa 200 mikronów
• Pokryta matowym laminatem
• 3 formaty lub format własny                                        

(od 50 do 1000 cm)
• Zadruk 4/0
• Możliwość wycięcia do danego kształtu
• Druk cyfrowy

1
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https://www.drukomat.pl/tasma-samoprzylepna-z-nadrukiem-1389
https://www.drukomat.pl/folie-podlogowe
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Katalog dostępnych wzorów
Osłona ochronna z plexi z zadrukiem

1.

2. 3.
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Stojak na płyn dezynfekujący i rękawiczki
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Naklejki z folii monomerycznej i easy dot

1. 2. 3.
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Tabliczki PVC

1. 2. 3.

4. 5. 6.
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Taśma pakowa

Folia podłogowa
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