גרפיקה מסחרית
חברת נוי מערכות נוסדה בשנת  .1985במהלך השנים
צברנו ידע רב וניסיון עשיר בענף הדפוס וגימורי
דפוס .אנו פועלים תוך שימת דגש על שירות מותאם
לכל לקוח ומרגישים מעורבים בתהליכם המשתנים
בעולם הדפוס.
אנו מקפידים לייבא מוצרים איכותיים ממיטב
החברות המובילות בתחומן.

חברת נוי מערכות מציעה מגוון רחב של חומרים
ומדיות להדפסה.
•שקפים להדפסה
•למינציות קרות וחמות
•ניירות סינטטיים
לתנאי פנים וחוץ
•מדבקות רשת לחלונות
•מתקני תצוגה
•מגנטים בגלילים ובדיד
•קאפות
•בדי דגל
•שמשוניות ורשת MESH
•פולטי ומחזירי אור
•קנבס כותנה ופוליאסטר

נוי מערכות הינה מפיץ מורשה של חברת 3M

לענפי השילוט ותחום הגרפיקה המסחרית ליישומי
פנים וחוץ.
פתרונות ברמה גבוהה ליישומים מיוחדים כגון:
•עיטוף רכבים ,מטוסים ,רכבות ,כלי שייט ,מדבקות
רצפה ,כביש ומחזירי אור.
•הדבקה ישירה על קירות ומשטחים בעייתיים,
חלונות ראווה ,זכוכית ,פרספקס ועוד.

נוי מציעים מגוון רחב של מכונות וציוד גימור לפורמט
רחב .מכונות למינציה חמות ,קרות ומשולבות ,מכונות
להצמדה Flat bed-ומגוון פתרונות חיתוך לחומרים
רכים וקשיחים.
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מדיות וחומרים להדפסה 3M
 3Mהינה חברה חדשנית שלא מפסיקה להמציא .הפורטפוליו
העצום של  3Mכולל בין היתר פתרונות מובילים וחדשניים
בתחומי התצוגה ,הנראות והשילוט .בתחום הגרפיקה והעיצוב
ניתן למצוא אוסף נרחב של פתרונות המאפשרים לאנשי מקצוע
בתחום להגיע ולחזק את המסר המיתוגי שלהם בצורה יצירתית,
בולטת ואיכותית יותר על גבי פלטפורמות ומדיות שונות כגון :כלי
רכב מכל סוג ,חלונות ,בניינים ,מדרכות ושלטים.

 |01וינילים צבעוניים לחיתוך צורני
מדבקות אשר תוכננו בצורה אופטימלית לחיתוך של אותיות ,מספרים
וצורות אחרות .ניתן להשתמש בהם לעיטוף חלקי רכבים ומשאיות או
בהדבקה על משטחים גמישים ליצירת אפקטים ייחודיים.
Polymeric Sc50

ויניל אטום המתאים לחיתוך צורני ,שילוט לא
מואר ,עיטוף משאיות ,קירות\משטחים חלקי.

Cast Sc180c

ויניל אטום המתאים לחיתוך צורני ,שילוט לא
מואר ,עיטוף משאיות ,קירות\משטחים חלקים
ולעיטוף מלא של רכבים.

Cast Sc7725

ויניל אטום המתאים לחיתוך צורני ,שילוט לא
מואר ,עיטוף משאיות ,קירות\משטחים חלקים,
לעיטוף ועיצוב כלי רכב.

 |02פתרונות שילוט
מדבקות אלו תוכננו לשימוש בשלטים מוארים על גבי משטחים קשיחים
או גמישים .שימוש במדבקות אלו בשילוב עם מדבקות ייעודיות לקופסאות
תאורה מאפשרות יצירת אפקטים גרפיים מיוחדים.
Cast Sc3630

מדבקה מעבירת אור בעלת כושר
עמידות גבוה במיוחד.

Cast Sc3635

סדרת דיפיוזרים ורפלקטורים ייחודיים
לשילוט מואר.

Cast Dual Color 3635

מדבקת רשת שחורה ביום ולבנה בלילה,
לשילוט מואר.

Panagraphics

יריעת  PVCהמיוחדת לשלטים מוארים
להדפסה או להדבקת מדבקות עליה -
שש שנים אחריות ברוחבים שונים.

 |03מוצרים מיוחדים
פתרונות ברמה הגבוהה ביותר ליישומים מיוחדים כגון עיטוף ופרסום של
רכבים ,מטוסים ,רכבות ,כלי שייט ,מדבקות רצפה וכביש ,הדבקה ישירה
על קירות ומשטחים בעייתיים ,חלונות ראווה ,זכוכיות ,למינציות קרות
איכותיות ועוד.
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C-Non PVC lj480

המדבקה הטובה ביותר בעולם!
מתאימה לציפוי קירות בעלי מרקם גס,
עיטוף רכבים פרטיים –תלת מימד.

Polymeric Ij162

פתרון עמיד ביותר למדבקת רצפה.

Cast Sc3662

מדבקת רצפה למדרכות ושבילים לתנאי חוץ.

Cast Ij8150

מדבקה בעלת תכונת OPTICALLY
 .CLEARנדבקת לזכוכית או חלון מבלי
לגרום לטשטוש הראיה דרכה ,ניתן להשיג
אפקט הדפסה טוב יותר מהדפסה ישירה
על זכוכית.

Cast Sc3650

מדבקה בעלת דבק חזק לשימוש בסביבת
דלקים ושמנים או ביישום על גבי משטחים
בעלי אנרגיית פני שטח נמוכה במיוחד.

Cast Ij8171

מדבקת רשת בעלת גמישות וחוזק דבק
גבוה.

Polymeric
Haze5525-314

מדבקת התזת חול חלבית בעלת תעלות אויר.

Polymeric
Sandblast 5525-324

מדבקת התזת חול מנצנצת בעלת תעלות אויר.
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 |04עיטוף כלי רכב

 |07מחזירי אור 3M

מדבקות ייעודיות לעיטוף כלי רכב באיכות POLYMERIC/CAST

מגוון מדבקות מחזירות אור לשלטי תמרור ,בטיחות והכוונה ברמות שונות.

ליישום מהיר וקל בהדבקה יבשה ללא מים.
 Polymeric Ij35מדבקה לדפוס דיגיטלי עם תעלות אויר המיועדת
להדבקה על קירות ומשטחים חלקים ועיטוף
משאיות בעלות דפנות ישרות.
 Polymeric Ij40מדבקה לדפוס דיגיטלי עם תעלות אויר
וטכנולוגיית  Controltacהמיועדת להדבקה על
קירות ומשטחים חלקים ועיטוף משאיות בעלות
דפנות ישרות.

EGP

מחזיר אור מדרגת "מהנדסים" מיקרו-פריזמטי.
דרגת החזר אור  01-לפי ת"י .12899

AEGP

מחזיר אור מדרגת "מהנדסים" מיקרו-פריזמטי.
דרגת החזר אור  01-לפי ת"י  .12899דק ,אלסטי וקל לעיבוד.

HIP

מחזיר אור מדרגת רב-עוצמה מיקרו-פריזמטי.
דרגת החזר אור  02לפי ת"י .12899

DG

מחזיר אור מדרגת יהלום מיקרו-פריזמטי דרגת החזר אור
גבוהה ביותר  03לפי ת"י .12899

Cast Ij180mc

מדבקה לדפוס דיגיטלי אשר עמידה ביותר לעיטוף
כלי רכב לטווחי זמן ארוכים עם תעלות אויר
וטכנולוגיית  ,Controltacציפוי גופים תלת ממדיים
באופן הטוב ביותר.

Cast Sp1080

מדבקה צבעונית איכותית ביותר לעיצוב כלי רכב,
עם תעלות אויר וטכנולוגיית .Controltac

 |08כלים ואביזרים

GC 451-1080

ציפוי כרום לכלי רכב היוצר אפקט דמוי מראה.

מגוון מוצרים משלימים לעבודה נוחה וקלה עם מדבקות 		 :3M
מגבים ,מברשות וגלגלות ייעודיות להדבקת מדבקות על משאיות ועוד.

 |05למינציות 3M
מגוון רחב של גלילי למינציה מבית  3Mליישומים שונים.

 |09דבקים 3M

GLOSS 8018

מתאים לציפוי מדבקות פולימריות.

IJ40-114

מתאים להדפסה וציפוי למדבקות פולימריות כולל
תעלות אוויר.

מגוון דבקים ומוצרים של חברת  3Mהנותנים מענה טכני באיכות הגבוהה ביותר.
סרטי הדבקה ותרסיסים לתחום השילוט ,הרכבים ותעשיית דפוס המשי.

8518

למינציה באיכות קאסט לעיטוף רכבים.

Super 77

 680ג'

תרסיס דבק לשימושים כלליים.

8548

למינציה תואמת ל 480ליישום ע"ג משטחים תלת
ממדיים.

9088-200

 19מ״מ /
 50מ׳

דבק דו צדדי לטמפרטורות גבוהות.

3645

למינצית רצפה איכותית לתנאי פנים.

9536W\B

 19מ״מ  66 /מ׳

3647

למינצית רצפה איכותית לתנאי חוץ.

דבק דו צדדי ספוגי בעל חוזק
הדבקה גבוה.

VHB4611

 19מ״מ  33 /מ׳ דבק דו צדדי אקרילי חזק מאוד
לטמפרטורות גבוהות.

 19 GPH110 VHbמ״מ  33 /מ׳ דבק דו צדדי אקרילי חזק מאוד
למתכות ,זכוכיות.

 |06יריעות זמניות לסימון כבישים
 מחזירה אור מחוזקת ברשת בתחתית היריעה ניתנת להסרה עומדת בתקן  EN-1436לפי דרישות P 6A650

לבן

A651

צהוב

A654

Primer 94

 946מ"ל

חומר קישור שקוף ,משפר הדבקה
לויניל וסרטי דבק דו צדדי וחד צדדי.

תרסיס הדרים

 680ג'

תרסיס ניקוי על בסיס הדרים
להסרה קלה של רוב סוגי הדבקים.

כתום

 - Window film |10אנטי סאן
יריעות קבועות לסימון כבישים
 מחזירה אור על פני היריעה – תבליט בצורת מעויינים להגברת הנראות בלילהובכביש רטוב.
 ביריעה משולבות כדוריות קרמיות בעלות מקדם שבירה גבוה במיוחד. עומדת בתקן  EN-1436לפי דרישות P 7 אחריות החברה למשך  5שנים ביישום מסוג  Inlayלפי הוראות החברה.A380i ES
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לבן

A381i ES

מגוון רחב של חומרים למיגון והכהיית חלונות רכבים ובניינים.
מגיעים בדרגות שונות ובאיכות גבוהה מתוצרת 3M
דרגות כהות שונות 50% ,35% ,20% ,5% :ברוחבים שונים.
מיגון  SAFTYלבניינים בעובי  100מקרון ( 4מיל) ו  200מקרון ( 8מיל)
ברוחבים שונים.

צהוב
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מדיות וחומרים להדפסה לפורמט רחב
מגוון רחב של חומרים ומדיות להדפסה :ויניל ,שמשוניות ,רשת
 ,MESHקנבס כותנה ופוליאסטר ,שקפים להדפסה ,ניירות
סינטטיים ,רשת לחלונות.

 |01מדיות שונות להדפסה

RAINBOW |06

מגוון מדיות להדפסה ישירה כגון :שקפים ,מדבקות רשת ,ניירות סינטטיים
לרול אפ ומדבקות אנטי סטטי.

מדבקה צבעונית שקופה על בסיס פוליאסטר לאפקט מיוחד על משטחים
שקופים כגון זכוכית ,פרספקס ,חלונות ראווה ,בניינים ומוסדות.
עמידות גבוהה נגד שריטות וניתנת להסרה בקלות.

מידות

 1520 / 1370 / 1270 / 1070 / 914מ״מ

למינציה בגלילים לפורמט הרחב

 |07בדי דגל

למינציה קרה ,חמה ומחיקה לתנאי פנים וחוץ ,למינציות לשימושים
ואפליקציות מיוחדות כגון :למינציית ריצפה UV ,באיכות גבוהה ביותר.

בדי פוליאסטר איכותיים מתאימים למדפסות:
ECO SOLVENT/UV/LATEX

הבד מתנופף ומראתי – משתקף לצד השני.
מידות

 1520 / 1370 / 1270 / 1070 / 1040מ״מ

 |02ויניל להדפסה
ויניל פרמיום ו IJ15\16M3M -איכותי להדפסה במגוון רחב של מידות.
גב לבן ,גב אפור ,שקוף ,מבריק ומט.
מידות ויניל פרמיום

 1520 / 1370 / 1270 / 1070מ״מ

מידות ויניל ij15\16 3M

 1520 / 1370 / 1270 / 1060מ״מ

מידות

 1520 / 1270 / 1065מ״מ

משקל

 85גרם

עובי

 0.12מ”מ

 |08פולטי אור  -לוחות וגלילים
גלילים ולוחות להדפסה וליצירת שלטי הכוונה פולטי אור .לשימוש
במקלטים ,מרחבים מוגנים ,מבני משרדים ועוד.
מידות גלילים

 |03שמשוניות Flex Banner
אריג מחוטי פוליאסטר גב לבן/שחור COATED/מצופה  .PVCהבאנרים
משמשים במגוון יישומים לשילוט והדפסה ,מחירם הנמוך יחסית ,עמידותם
בתנאי חוץ והחוזק המכני  -בעיקר למתיחה ,גורמים לשימושם הנרחב
בתעשייה.

רוחב

 1240מ״מ

אורך

 25מ׳

מידות לוחות

 600*1200מ”מ

 |09מחזירי אור להדפסה וחיתוך צורני

מידות  3200 / 2800 / 1600 / 2200 / 2050 / 1600 / 1370 / 1270 / 1060מ״מ

מגוון מדבקות מחזירות אור באיכות גבוהה ,להדפסה ישירה וחיתוך צורני.

 |04קנבס להדפסה
קנבס באיכות גבוהה  100%כותנה ופוליאסטר מט ומבריק.

רוחב

 1240מ״מ

אורך

 45.7מ'

צבעים

לבן  /צהוב  /אדום  /כתום

מידות קנבס פוליאסטר מבריק  1520 / 1270 / 1070מ״מ
מידות קנבס פוליאסטר מט

 1520 / 1270 / 1100 / 1070 / 910 / 820מ״מ

מידות קנבס כותנה

 1520 / 1270 / 1110 / 914 / 610מ״מ

 |10גומי שבלונה לתעשיית השיש והאבן
T-136

T-226

עובי

 760מיקרון

 560מיקרון

רוחב

 635מ"מ

 500/635מ»מ

אורך

 9.15מ'

 9.15מ'

 |05ציפוי דמוי ניקל/כרום
ציפוי כרום לכלי רכב היוצר אפקט דמוי מראה להדפסת סולבנט וחיתוך
פלוטר מתאים גם לקריסטל דום,
גלילים ברוחב  50 /1.27מ'
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מתקני תצוגה
מגוון רחב של מתקני תצוגה איכותיים וחדשניים.

רול-אפ במגוון גדלים ,מיני רול-אפ ,רול-אפ מהודר ,חצובות
אלומיניום ,מסגרות קליפס ,מתקני דיילת ,מניו בורד (מעמד
אלומיניום) ,מתקן קטלוגים ,מולטי קיוב ,מעמד לקאפות ,אקס באנר
ומערכות פופ-אפ ,דלפקים ,דגלי טיפה.
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קאפות/לוחות מוקצפים

מגנטים

קאפות קוריאניות לבנות ושחורות באיכות גבוהה להדפסה ישירה למגוון
שימושים ,מידות שונות ובעוביים  5מ״מ  10 /מ״מ עם וללא דבק.

 |01מגנט בגלילים
מידות שונות ובעוצמת מגנוט גבוהה לשימושים מגוונים.

מגנט בגלילים ובבדיד – עם ובלי דבק להדפסה ישירה ,בעוביים שונים
וברמת מגנוט גבוהה.

עוביים

 1.2/0.8/0.4מ״מ

 |02מגנט להדפסה ישירה
מידות גלילים

 1200/1000/620מ״מ

אורך

 15מ׳

 |03מגנטים בגיליונות
מגנט בגיליונות במבחר מידות ,בעוצמת מגנוט גבוהה עם וללא דבק.
מידות

 500/700 ,500/620 ,358/654 ,330/488 ,320/500 ,310/500 ,216/297מ״מ

מגוון דבקים וזרזים לענף השילוט

מתקני תצוגה

דבק דליל

 20גרם R21 -

דבק סמיך

 20גרם R21 -

זרז לדבק מהיר

 200ccאלטקו

ספייסרים
מתלה ספייסר להרחקה  -אלומיניום

דפדפו פנימה!
| 13
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סוג

קוטר

גובה

בורג

מבריק

 19מ״מ

 25מ״מ

 9מ״מ

מט

 19מ״מ

 25מ״מ

 9מ״מ

מבריק

 13מ״מ

 19מ״מ

 6-7מ״מ

מט

 13מ״מ

 19מ״מ

 6-7מ״מ
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מיכון לפורמט הרחב
מגוון רחב של מכונות וציוד גימור לפורמט רחב.
מכונות למינציה חמות ,קרות ומשולבות ,מכונות להצמדהFlat bed-
ומגוון פתרונות חיתוך לחומרים רכים וקשיחים.

MF 1325/1736-B4 |01
מערכת הצמדה ,ציפוי ולמינציה בשיטת  FLATBEDתוצרת .MEFU
המערכת מתאימה בעיקר לתחום השילוט ,גרפיקה מסחרית ,דפוס פורמט
רחב ,הצמדת פאנלים קשיחים וגמישים ,מחזירי אור ועוד.
1325

 2.5 x 1.3מ'

1736

 3.2 x 1.6מ'

MF 1700 – M1 PRO |02
למינציה  /הצמדה בגלילים דגם MF 1700 – M1 PRO
תוצרת .MEFU

Excellam 1100/1670 |03
מכונת למינציה בגלילים חמה וקרה תוצרת  GMPקוריאה .אידיאלית
לשימוש במכוני הדפסה ,צילום ,פורמט רחב ,יצרני מתקני תצוגה ,שלטים,
מסגור ומרכזי מיפוי.

Graphic Master |04
מכונת למינציה בגלילים המתקדמת בעולם לעבודה בפורמט רחב והינה
הראשונה מסוגה בעולם לציפוי והצמדה עד רוחב של  2.2מטר.
ה GRAPHIC MASTER -משלבת בתוכה טכנולוגיה חדישה המבטיחה
ציפוי למינציה באיכות מקסימלית ומערכת הפעלה פשוטה למפעיל.
תוצרת  GMPקוריאה.
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 |09טרימרים ידניים מקצועיים
מגוון פתרונות רחב מתוצרת  NEOLTאיטליה .לחיתוך נייר ,למינציה,
קנבס ומגוון של חומרים לפורמט רחב.

 |05מערכת חיתוך אוטומטית FOTOBA XLD170
מערכת חיתוך אוטומטית  X/Yעם יישור אנכי לחומרים גמישים כגון:
ויניל ,למינציה ,שמשוניות עד  900גר' ,טפטים ,קנבס ,נייר ועוד ,מתוצרת
 FOTOBAאיטליה.
חסכון עצום בזמן עבודה ,רמת דיוק גבוהה ביותר ,מערכת לעבודה
במהירויות גבוהות עם תיקון סטייה אוטומטי ,טעינת גליל קלה ומהירה,
השחזה עצמית של הסכינים.

 |10טרימרים חשמליים מקצועיים
מגוון פתרונות רחב מתוצרת  NEOLTאיטליה .לחיתוך נייר ,למינציה,
קנבס ,ומגוון של חומרים לפורמט רחב.

F60 |06
מכשיר לחיתוך חומרים קשיחים וגמישים .אידאלי לחיתוך קאפות,
 PVCמוקצף ,קרטון ביצוע ,ויניל ,פוליגל ,בד קנבס ,למינציה,
ניירות פוטו ,מהווה פתרון למגוון רחב של מדיות הדפסה.
מכשיר שולחני או בתליה על קיר לחיסכון במקום(אופציה).

EASY CUT |07

SWORD 165 |11
מכשיר חיתוך מקצועי לחיתוך חומרים קשיחים - SWORD 165
מתוצרת NEOLT
מתאים לחיתוך מגוון של חומרים קשיחים כגון :לוחות מוקצפים (קאפות),
קרטונים  ,ספוגים  ,פרספקס ,זכוכיות ועוד
טכנולוגיה והנדסת אנוש מתקדמת המאפשרת חיתוך מדויק ע"י התאמה
והחלפת ראשי החיתוך .אפשרות חיתוך  Vלקרטוני ביצוע ומסגור.
אפשרות לתלייה על קיר לחסכון במקום.

מכשיר חיתוך  EASY CUTמתוצרת  NEOLTאיטליה .פתרון יעיל וזול
לחיתוך מגוון של חומרים כגון :קאפות ,קרטון ביצוע ,שימשונית ,ויניל,
למינציה ועוד.

TGE 1600/2100-Roll Slliter |12

מכשיר חשמלי לחיתוך גלילים
 |08מעמד נייד לגלילים
מעמד מודולרי חזק במיוחד ,לאחסון עד  16גלילים ,קור  77מ"מ ,נייד על
גלגלים.
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מכשיר חשמלי לחיתוך מהיר ומדויק של חומרים שונים בגליל תוצרת
 FLEXAאיטליה .מאפשר חיתוך מדויק של הגליל למידות הנדרשות.
אפשרות לחיתוך של חומרים כגון :ויניל ,מדבקות צבעוניות ,מחזירי אור,
דבק דו-צדדי ,פוליטיאלן ,פוליפרופילן ,פוליאסטר ועוד.
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