Cégünk profilja
Mihályi Attila vagyok, a Lametta Dekortechnika Kft. ügyvezetője! Kérem,
engedje meg, hogy röviden bemutassam Önnek cégünk reklámdekorációs
tevékenységi körét!
2009. óta a Vista System Ltd., nemzetközi szintű, amerikai táblagyártó cég
magyarországi képviseleteként folytatjuk tevékenységünket. Az általunk
forgalomba hozott exkluzív kül- és beltéri táblarendszerek, a moduláris hajlított
keret technológiát képviselik, ezáltal az alábbi előnyöket biztosítják
felhasználóik számára:
 Átfogó megoldásokat biztosító, korszerű és letisztult megjelenésű,
időtálló táblarendszerek.
 Könnyen alkalmazható. A Vista System a cégek számára a legkönnyebben
alkalmazható rendszer. Alacsony költséggel és könnyen cserélhető
táblabetétek az információk frissítésekor, akár szakemberek segítsége
nélkül.
 Számos grafikai lehetőség biztosított az információk naprakész
feltüntetéséhez. Például: gravírozás, szitanyomás, vágott vinil, digitális
nyomtatás, fotó polimer.
 Együtt használható többféle standard alappal, mint a műanyag, a fém, a
papír, a laminált lemez és a furnér stb.
 A Vista System az egyetlen olyan táblarendszer, amely 80 különböző
alaplapot kínál. Ennek köszönhetően korlátlan lehetőséget biztosít, a
formákat és a méreteket illetően.
 A Vista System átfogó megoldásokat nyújt fali információs táblák, kiugró
fali táblák, eligazító táblák, kétoldalú hirdetőtáblák és hirdetőoszlopok,
háromoldalú hirdetőoszlopok, oszlopos táblák, totemoszlopok, valamint
személyes asztali táblák esetében egyaránt.

Teljes körű reklámdekorációs szolgáltatásaink
Két évtizedes múlttal rendelkező cégünk, átfogó megoldásokat kínál a
reklámdekoráció piacán felmerülő egyedi igények kielégítésére, megfizethető
ár és magas színvonalú termékminőség mellett. Meggyőződésünk, hogy
minőségi munkavégzésünk és partnereink igényei közös célokat képviselnek.
Forduljanak hozzánk bizalommal!
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Termékeink
Cég- és reklámtábla készítés
Cég- és reklámtábláink alapvetően háromféle technológiával készülnek!
Mindhárom kivitelezési módnak eltérő ráfordítás vonzata van, a felhasznált
alapanyag minőségtől függően, melyet a megrendelő igényeihez igazítunk. A
reklámtábla alapanyaga lehet alumínium lemez, horganyzott acéllemez,
műanyag lemez, plexi lemez, üregkamrás lemez és akár lakkozott fa felület is.
 Számítógép vezérelt fóliavágás: Alkalmazása során 4 éves, illetve 8
éves felhasználói időtartamra tervezett plotterfóliából előállított
matricadekorációt készítünk. Ezen technológia előnye, hogy a dekoráció
kivitelezése kedvező árszínvonalú és gyorsan elkészül. Hátránya, hogy
az egymásra helyezhető fóliarétegek száma korlátozott, így a színek
száma is. Általános alkalmazási területe a kirakatüveg dekoráció,
névtáblakészítés, reklám- és cégtáblakészítés, valamint a gépjármű
dekoráció (kerékpár, motor, személyautó, teherautó, kamion hajó, stb).
Megrendelőinknek széles szín-és alapanyag választékot biztosítunk!
 Digitális nyomtatás: Alkalmazása során 4 éves, illetve 8 éves
felhasználói időtartamra készített vinylre nyomtatjuk a dekorációs
anyagot, mely lehet szöveg és képi elem egyaránt. A nyomat UV-és
időjárásálló fotó minőségű digitális nyomtatással készül, melyet minden
esetben ellátunk egy laminló védőbevonattal a mechanikai sérülések
ellen, növelve ezáltal a nyomtatott matricadekoráció élettartamát.
Jelenleg ez a legtöbb szín- és grafikai effekt lehetőséget biztosító
technológia, figyelemfelkeltő és egyedi megjelenésű dekoráció
létrehozására. Általános alkalmazási területe a kirakatüveg dekoráció,
névtáblakészítés, reklám- és cégtáblakészítés, valamint a gépjármű
dekoráció (kerékpár, motor, személyautó, teherautó, kamion hajó, stb).
Megrendelőinknek széles szín-és alapanyag választékot biztosítunk!
 3D reklámgrafika: Exkluzív és időtálló megoldást nyújt térbeli
homlokzatdekoráció létrehozására, akár a belső építészetben is. A
számítógép vezérelt vágástechnológiának köszönhetően bármilyen
térbeli alakzat létrehozható, legyen az céglogó vagy felirat, stb. A
grafikai kivitelezés során létrehozható körvonalszínnel ellátott,
valamint körvonalszín nélküli homlokzatdekoráció is. A rétegek száma
korlátozott, általában 1, 2- és 3 rétegű térbeli alakzatokat szoktunk
készíteni, az igényeknek megfelelő színekre festve. A 3D dekoráció
felhelyezhető közvetlenül a homlokzat burkolatára vagy a reklámtábla
alaplemezére (alumínium lemez, horganyzott acéllemez, műanyag
lemez, plexi lemez, fa felület stb.). Megrendelőinknek széles alapanyag
vastagság- és szín választékot biztosítunk!
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Gépjármű dekoráció
Gépjármű dekorációink (kerékpár, motor, személyautó, teherautó, kamion
hajó, stb.) alapvetően kétféle technológiával készülnek! Mindkét kivitelezési
módnak eltérő ráfordítás vonzata van, a felhasznált alapanyag minőségtől
függően, melyet a megrendelő igényeihez igazítunk.
 Számítógép vezérelt fóliavágás: Alkalmazása során 4 éves, illetve 8
éves felhasználói időtartamra tervezett plotterfóliából előállított
matricadekorációt készítünk. Ezen technológia előnye, hogy a dekoráció
kivitelezése kedvező árszínvonalú és gyorsan elkészül. Hátránya, hogy
az egymásra helyezhető fóliarétegek száma korlátozott, így a színek
száma is.
Kiválóan alkalmas reklámfeliratok és vektorgrafikus
alakzatok,
gépjárműveken
történő
tartós
elhelyezésére.
Megrendelőinknek széles szín-és alapanyag választékot biztosítunk!
 Digitális nyomtatás: Alkalmazása során 4 éves, illetve 8 éves
felhasználói időtartamra készített vinylre nyomtatjuk a dekorációs
anyagot, mely lehet szöveg és képi elem egyaránt. A nyomat UV-és
időjárásálló fotó minőségű digitális nyomtatással készül, melyet minden
esetben ellátunk egy laminló védőbevonattal a mechanikai sérülések
ellen, növelve ezáltal a nyomtatott matricadekoráció élettartamát.
Jelenleg ez a legtöbb szín- és grafikai effekt lehetőséget biztosító
technológia, figyelemfelkeltő és egyedi megjelenésű dekoráció
létrehozására. Kiválóan alkalmas reklámfeliratok és nyomtatott
reklámanyagok,
gépjárműveken
történő
tartós
elhelyezésére.
Megrendelőinknek széles szín-és alapanyag választékot biztosítunk!
 Mágnes matrica készítés: Mágnes matrica dekoráció készülhet
számítógép vezérelt fóliavágással és digitális nyomtatással egyaránt.
Alkalmazása során 4 éves, illetve 8 éves felhasználói időtartamra
készített
matricadekorációt
készítünk.
Kiválóan
alkalmas
reklámfeliratok és nyomtatott reklámanyagok, gépjárműveken történő
átmeneti elhelyezésére. Előnye, hogy szükség esetén gyorsan
eltávolítható és áthelyezhető más járművekre is. Megrendelőinknek
széles alapanyag vastagság- és szín választékot biztosítunk!

Reklámponyva készítés:
Reklámponyváinkat kétféle technológiával készítjük. Mindkét kivitelezési
módnak eltérő ráfordítás vonzata van, a felhasznált alapanyag minőségtől
függően, melyet a megrendelő igényeihez igazítunk.
 Számítógép vezérelt fóliavágás: Alkalmazása során 4 éves, illetve 8
éves felhasználói időtartamra tervezett plotterfóliából előállított
matricadekorációt készítünk. Ezen technológia előnye, hogy a dekoráció
kivitelezése kedvező árszínvonalú és gyorsan elkészül. Hátránya, hogy
az egymásra helyezhető fóliarétegek száma korlátozott, így a színek
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száma is.
Kiválóan alkalmas reklámfeliratok és vektorgrafikus
alakzatok,
reklámponyván
történő
tartós
elhelyezésére.
Megrendelőinknek széles szín-és alapanyag választékot biztosítunk!
 Digitális nyomtatás: Alkalmazása során 4 éves, illetve 8 éves
felhasználói időtartamra készített vinylre nyomtatjuk a dekorációs
anyagot, mely lehet szöveg és képi elem egyaránt. A nyomat UV-és
időjárásálló fotó minőségű digitális nyomtatással készül. Jelenleg ez a
legtöbb szín- és grafikai effekt lehetőséget biztosító technológia,
figyelemfelkeltő és egyedi megjelenésű dekoráció létrehozására.
Kiválóan alkalmas reklámfeliratok és nyomtatott reklámanyagok,
reklámponyván történő tartós elhelyezésére. Megrendelőinknek széles
szín-és alapanyag választékot biztosítunk!

One vision fólia nyomtatás:
Perforált fólia, melyet UV-és időjárásálló fotó minőségű digitális
nyomtatással látunk el. Alkalmazásnak előnye, hogy a zavartalan kitekintés
mellett, meggátolja a betekintést és mindemellett reklámfelületet biztosít.
Kiválóan alkalmas kirakatüveg felületek és gépjárművek üvegfelületeinek,
reklám dekorációs célra történő felhasználására.

Szolgáltatásaink és termékeink címszavakban





















Plakátnyomtatás
Ponyvanyomtatás
Reklámtábla készítés
Cégtáblakészítés
Céglogó tervezés
Cégarculat kialakítás
Kirakatüveg- és gépjármű dekoráció
One vision perforált fóliadekoráció készítés
Matricák és felíratok készítés
Mágnes matrica készítés
Névjegykártya készítés
Szórólapkészítés
Új Széchenyi Terv projekt táblák és matricák
Új Magyarország Fejlesztési Terv projekt táblák és matricák
Új Magyarország Vidékfejlesztési projekt táblák és eszközdekorációs
matricák
Totemoszlop tervezés és kivitelezés
Világító tábla tervezés és kivitelezés
Megállító tábla tervezés és kivitelezés
Beltéri névtábla rendszerek kialakítás, telepítése
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Vista System táblarendszerek telepítése

















Helyszíni igényfelmérés és személyes termékismertetés
Táblarendszerek megtervezése és szerelése
Fali táblák
Kiugró fali táblák
Felfüggesztett táblák
Eligazító táblák
Asztali táblák
Kétoldalú hirdetőoszlopok
Háromoldalú hirdetőoszlopok
Kétoldalú totemoszlopok
Háromoldalú totemoszlopok
Vista Light oszlopos táblák
Vista Light felfüggesztett táblák
Vista Light kiugró táblák
Vista Light falitáblák
Egyedi formatervezésű táblák

Épület üvegfóliázás
A Lumar amerikai fóliagyártó cég egyik kivitelezőjeként végezzük épület
üvegfóliázó tevékenységünket! Vállaljuk az alábbi fóliák helyszíni telepítését,
katalógusunkból való választás alapján:







Fényvédő fóliák (UV védelem)
Hővédő fóliák
Biztonsági, betörésvédelmi fóliák
Kül- és beltéri dekorációs fóliák
Szilánkmentesítő fóliák
Anti graffiti fóliák

Bármilyen egyedi elképzelést megvalósítunk! Az alábbi elérhetőségeinken
készséggel állunk további rendelkezésükre!
Kérje egyedi árajánlatunkat e-mailben vagy telefonon!
Tisztelettel,
Mihályi Attila
Ügyvezető
Lametta Kft.
Tel./Fax: 06-22/327-288
Mobil: 06-30/9566-320
E-mail: lametta@freemail.hu
Web: www.lametta.atw.hu
http://lamettadekor.hupont.hu/
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