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інформаційних агенств як
суб’єктів інформаційної діяльності, свідоцтво КВ № 10899 від 23
січня 2006 р.
При передруку матеріалів посилання на видання «НАРУЖКА +
INDOOR» є обов’язкове.
Відповідальність за опубліковані матеріали несуть рекламодавці.
Думка редакції може не збігатися з думкою авторів.
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Безкоштовна передплата на електронне та друковане видання
за адресою www.signweb.com.ua
Архів номерів: завантажуйте попередні номери
починаючи з 2005 року за адресою
http://signweb.com.ua/naroozhka/digital-edition
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«Довідник термінів і понять
візуальної індустрії»
Цього літа УАВІ представила результат багаторічної роботи учасників
асоціації — «Довідник термінів і понять візуальної індустрії», який є
першим томом видання про стандарти галузі.
Перше видання вмістило в себе
більше 500 позицій з ілюстраціями і
коротким описом. Подібне видання
в Україні вийшло в світ уперше.
Наступні видання будуть інформувати
про стандарти галузі, наприклад, про
типи об’ємних літер та їх конструктиви,
про стандарти проектних розрахунків
навантажень рекламних конструкцій,
тощо. Базується дана інформація на базі
європейських стандартів, що впроваджує
ESF (European Sign Federation), членом
якої являється УАВІ.
Придбати цей Довідник термінів можна на виставці REX-2019 у представників
УАВІ та звернувшись за телефонами чи на електронну пошту до адміністрації асоціації
(uavi.info@gmail.com).

НОВИНИ КОМПАНІЙ
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КАЛЕЙДОСКОП

США: ЗОВНІШНЯ РЕКЛАМА НАЙКРАЩЕ
ЗБІЛЬШУЄ ВІДВІДУВАНІСТЬ
Дослідження американської аналітичної компанії Cuebiq, проведене з метою зрозуміти, як
канали комунікації впливають на відвідуваність
торгових точок, показало, що найдієвішим способом залучення відвідувачів стала зовнішня
реклама. Ooh-кампанії збільшують відвідуваність магазинів на 80-120%. Мобільна реклама,
забезпечуючи сплеск відвідуваності на 10-89%,
виявилася на другому місці. Канал, позначений
в дослідженні як Cross-Device (web + mobile),
збільшує кількість візитів на 6-39%.
І хоча вартість залучення відвідувача в 2018
році в середньому виявилася менше, ніж роком раніше, що само по собі хороша новина
для маркетологів, самим разючим висновком
дослідження стало те, що ooh-медіа мотивує
людей приходити в магазини ефективніше, ніж
інші канали.
Зовнішня реклама є всюди, в тому числі і
поряд з торговими точками, її складно не помітити. Ймовірно, це і є причина її настільки
потужного впливу. Дослідники з Cuebiq також
відзначають, що технологічний прогрес і різноманітність доступних даних пішли на користь
ooh-рекламі. DOOH-носії пропонують широкі
можливості для комунікації зі споживачами,
цим канал і привертає рекламодавців.
За даними Асоціації ooh-реклами США (OAAA),
в 2018 році ринок зовнішньої реклами зріс на
4,5% і досяг $ 8 млрд. У минулому році деякі
з числа найбільших ooh-рекламодавців, зокрема Facebook, Pepsi і Uber, подвоїли бюджет на це медіа. Згідно з прогнозом Magna
Intelligence, до 2021 року обсяг світового ринку ooh-реклами досягне $ 33 млрд.

США: ПОКУПЦІ-РЕКЛАМОНОСІЇ
Оригінальну акцію, присвячену перезапуску
свого флагманського магазина в одному з найбільших американських торгових центрів —
King of Prussia, розташованому в Філадельфії,
провів міжнародний ритейлер Primark.
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В рамках проекту креативщики бостонського
агентства Sleek Machine створили гігантські
пакети, в які були складені речі з Primark. Магазин як би натякав на те, що кожен може купити тут модні речі за невисокою ціною.
Таким чином, покупці і співробітники магазину ставали ходячими рекламними щитами
Primark. Наступним етапом кампанії стала
поява папараці, які фотографували покупців,
даючи їм відчути себе знаменитостями.

Кожен рекламоносій містить унікальне повідомлення — кількість кроків від місця його розташування до IKEA Greenwich (або маршрут
на громадському транспорті). Так компанія
планує не тільки привернути увагу покупців до
магазину, але і сприяти зниженню шкідливих
викидів в атмосферу за рахунок зменшення
числа поїздок.
Новий екомагазин IKEA відкрився на початку
лютого поточного року. Maгaзин буде на 100%
живитися від відновленої енepгіі, що виробляється coнячними пaнeлями, а також використовувати природне ocвітлення і дощову вoду.

ФРАНЦІЯ: LEGO ПРОДОВЖУЄ
«ЗОРЯНІ ВІЙНИ»
Знаменита датська компанія Lego, що займається виробництвом однойменних серій розвиваючих іграшок, побудувала для виставки
авіакосмічної промисловості Paris Air Show винищувач X-Wing з «Зоряних воєн» в натуральну
величину.
Для будівництва космічного корабля було
потрібно більше 1,5 млн цеглинок Lego і
2,5 тис. годин роботи. Розміри космічного
корабля складають десять метрів в довжину,
дев'ять метрів в ширину і висоту в два метри.
Вага X-Wing дорівнює приблизно двом тоннам.
У минулому році виробники Lego зібрали повномасштабну модель автомобіля Bugatti
Chiron. На її створення пішло понад 13,5 тис.
годин і 1 млн деталей конструктора.

БРИТАНІЯ: ПРОСТУЄМО В IKEA!
Рекламна кампанія для просування нового
екомагазина IKEA в лондонському Грінвічі,
яку реалізувало креативне агентство Mother
London, закликає піклуватися про навколишнє середовище. Покупцям пропонують відмовитися від автомобілів і дістатися до торгової
точки своїм ходом.

КАЛЕЙДОСКОП

БРАЗИЛІЯ: Р
 ЕКЛАМА, ЩО
ЗГОРЯЄ НА СОНЦІ
Творці телевізійного серіалу про вампірів
за допомогою агентства BETC (Havas Media
Group) створили оригінальну зовнішню рекламу, яка спалахує при впливі сонячного світла.
Постери, особливим чином оброблені за допомогою шару горючої фарби з перманганату калію і сірчаної кислоти, були розміщені на
вулицях бразильського Сан-Паулу. Під впливом
сонячних променів плакати самозаймалися.
Для безпеки перехожих постери поміщали в
спеціальні скляні короби.
«У Vampire Poster поєднуються сторітеллінг з
інноваційним використанням технологій в зовнішніх медіа», — повідомив виконавчий креативний директор BETC Андреа Сікейра.
На кожній рекламі розміщено напис: «Він не
переживе цю ніч». За легендами про вампірів, вони також не переносили сонячне світло і згорали.

ПОДІЇ

Прем’єри на виставці ITMA 2019
З 20 по 26 червня у Барселоні (Іспанія) пройшла одна з найбільш
значимих виставок для світової індустрії текстилю і предметів одягу
ITMA 2019. Цього року в заході, який проводиться раз в чотири роки,
взяли участь 1717 компаній, а відвідувачами виставки стали більше
105 тис. фахівців з 137 країн світу.
Відмітно, що виставкові площі, на яких
демонструвалися устаткування і витратні
матеріали для друку по текстилю, в порівнянні з попереднім шоу, що пройшло в 2015
році в Мілані (Італія), збільшилися на 40%,
причому головним чином за рахунок нових
експонентів, які вирішили зміцнити свої позиції на ринку широкоформатних текстильних принтерів.
До числа учасників ITMA 2019 увійшли такі
всесвітньо відомі виробники друкувальної техніки, як DGI, Durst, EFI, Epson, HP Inc., Kornit
Digital, Mimaki, MS Printing Solutions та ін. Серед
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прем’єр в області устаткування для цифрового
друку по текстилю, що відбулися в дні ITMA
2019, немало друкарських машин, які РВК можуть успішно використати у виробництві засобів зовнішньої реклами, POS-матеріалів і виробів для декоративного оформлення інтер’єрів.
Про них і піде мова далі.

Aleph LaForte 600: друк зі швидкістю до
800 кв. м/год
На стенді компанії Aleph був представлений новий широкоформатний принтер

ВИСТАВКА ITMA 2019

LaForte 600, який оснащений 48 голівками,
що друкують, Kyocera і здатний розвивати
швидкість друку до 800 кв. м/год. У режимі Production при друці в два проходи продуктивність устаткування складає від 420
до 520 кв. м/год. В ході виставки ITMA 2019
принтер друкував безпосередньо по тканині
реактивним чорнилом. Устаткування також
розраховане на роботу з кислотним, пігментним, дисперсним і сублімаційним чорнилом
для прямого друку по текстильних основах
шириною до 1800 мм. В принтері LaForte
600 реалізована технологія друку зі змінним
об’ємом краплі від 4 до 72 dpi.

ПОДІЇ
— В результаті була створена друкарська
машина, ефективність якої на 70% вища, ніж
у попередньої моделі, текстильного принтера Vastrajet-8824».

Epson Monna Lisa Evo Tre: друк по тканині
без компромісів
На виставці ITMA 2019 компанія Epson
представила широкоформатні принтери
для друку по текстилю серії Monna Lisa нового покоління. Це, зокрема, 16-кольорова
друкарська машина Monna Lisa Evo Tre 32 з
робочою шириною 180 см, яка здатна забезпечувати широке колірне охоплення, схоже з
тим, який досягається шляхом аналогового
друку по тканині.

Розраховане на друк у великих об’ємах,
устаткування оснащене системою подання
чорнила з місткостей об’ємом 5, 10 або 20 л
на колір. Друк може здійснюватися в чотири,
шість або вісім кольорів роздільною здатністю 1200 dpi.
Принтер
може
запечатувати
такі
матеріали,
як
поліестер,
бавовну,
віскозу, шовк, лайкру, шерсть, полотно і багато інших текстильних основ. У перший
же день виставки ITMA 2019 машина була
придбана групою компаній Imprima, яка має
намір використати устаткування для друку
сублімаційним чорнилом по термотрансферних паперах.

Vastrajet-8164: текстильний принтер від
індійських розробників

і друкує зі швидкістю до 161 кв. м/год. У нім
реалізована технологія AIVC, завдяки якій забезпечується стабільність принтера в роботі
за навколишніх умов, що міняються.
Як заявляє компанія-виробник, устаткування ColorJet друкує на 45% швидше за аналогічні розробки конкурентів в цій же ціновій
категорії і при цьому займає на 47% менше
площі в друкарському цеху, споживає на 42%
менше електроенергії, а в його роботі потрібно в 51 раз менше води.
«В ході розробок Vastrajet-8164 наша
команда інженерів прагнула одночасно підвищити продуктивність, якість друку і надійність устаткування в експлуатації, — відмітив Джитендер Пал Сінгх, віце-президент
підрозділу текстильного друку компанії
ColorJet India Ltd.

Принтер підтримує роздільну здатність
друку в 1200 dpi і оснащений 32 голівками,
що друкують, Epson Precision Core. В устаткуванні можна використати стандартне кислотне
чорнило Genesta Acid жовтого, помаранчевого,
червоного, пурпурного, рубінового, блакитного, кобальтового, бірюзового, сірого та чорного кольорів, а також чорнило флуоресцентних
кольорів.
Друга новинка, анонсована компанією
Epson в ході червневого спеціалізованого шоу, — широкоформатний текстильний
принтер Monna Lisa Evo Tre 64. Устаткування
з робочою шириною 180 см друкує у вісім кольорів роздільною здатністю до 1200 dpi.
Оснащений одночасно 64 голівками, що
друкують, PrecisionCore, принтер розвиває продуктивність до 779 кв. м/год (у режимі друку в два проходи з дозволом 600 х
600 dpi). За допомогою Monna Lisa Evo Tre 64
можна оперативно друкувати як прості, так і

Компанія ColorJet India Ltd., один з провідних виробників устаткування для широкоформатного цифрового друку в Індії, приурочила до виставки ITMA 2019 прем’єру
текстильного принтера Vastrajet-8164. В дні
заходу принтер друкував пігментним чорнилом по бавовняних тканинах.
Vastrajet-8164 призначений для прямого
друку по тканині шириною до 1,8 м. Принтер оснащений 16 голівками, що друкують,

ВИСТАВКА ITMA 2019
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складні зображення на тканинних основах і в
невеликих об’ємах і великими накладами. Завдяки високій продуктивності і високій якості
друку це устаткування здатне замінити собою
одночасно декілька текстильних принтерів.
Принтер розрахований на щоденну експлуатацію і, як заявляє компанія-виробник,
забезпечує стабільні за якістю результати
навіть при великих об’ємах завантаження.
Устаткування може друкувати кислотним,
реактивним, дисперсним або пігментним
чорнилом.

Kornit Presto: додрукарська підготовка текстилю до друку і післядрукарська
обробка відходять в минуле.

Компанія Kornit Digital приурочила до виставки ITMA 2019 початок комерційних постачань нового устаткування для прямого
друку по текстилю Kornit Presto.
У принтері з робочою шириною 180 см
реалізована інноваційна технологія друку по
текстилю, при якому не потрібно попереднє
просочення тканини і післядрукарська обробка парою та прання готового виробу.
Завдяки цьому в процесі друку не витрачається води, що робить цю технологію однією
з найдоброзичливіших по відношенню до довкілля. Також очевидно, що при використанні Kornit Presto потрібно значно менше часу,
необхідного на декорування тканини.
Друк здійснюється чорнилом NeoPigment
Robusto на водній основі, яке забезпечує високу стійкість готових виробів до прання, стирання і вицвітання. Для фіксації чорнила на
тканинній основі застосовується спеціальний
хімічний склад, що наноситься на матеріал
устаткуванням в процесі друку.
У базовій конфігурації Kornit Presto друкує в шість кольорів: CMYK+Red+Green.
Друк може здійснюватися по тканинних
основах завтовшки до 10 мм, включаючи
різні види синтетики, натуральних і сумішевих тканин.
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У стандартній конфігурації Kornit Presto
розвиває швидкість друку до 266 кв. м/год, в
модифікації Kornit Presto S — до 500 кв. м/год.
У режимі виведення відбитків з максимальною якістю (роздільною здатністю 1000 х 800
dpi) і насиченими кольорами продуктивність
устаткування складає 65 кв. м/год і 116 кв. м/
год відповідно.

ВИСТАВКА ITMA 2019

Mouvent TX802: нові стандарти якості і
швидкості текстильного друку
В ході виставки ITMA 2019 компанія
Mouvent провела шість демонстрацій нової
текстильної друкарської машини TX802 в режимі реальної експлуатації.
Це восьмикольоровий принтер з шириною друку 1800 мм, здатний відтворювати
зображення з оптичною роздільною здатністю до 2000 dpi і видавати якісні відбитки на
швидкості до 400 кв. м/год.

ПОДІЇ
Максимальна продуктивність устаткування досягає 100 погонних метрів в хвилину.
Як заявляє компанія-виробник, система забезпечує низьку собівартість друку, сумісна
з різними видами чорнила (включаючи реактивні, кислотні, дисперсні та пігментні), оснащена системою автоматичного прочищення і
парковки голівок, що друкують, і відрізняється ергономічною конструкцією.
Особливістю машини Mouvent TX802 також є технологія цифрового друку Mouvent
Cluster, в якій використовуються масиви
(«кластери») з голівок, що друкують, Fuji
Samba. Кожен з таких масивів друкує шириною до 170 мм.
При додаванні до одного масиву іншого
ширину друку можна збільшити до 340 мм
і так далі без яких-небудь обмежень. За рахунок цієї технології і досягається не лише
рекордно висока швидкість друку, але і видатна якість відбитків, візуально не відмітна
від результатів, відтворених з фізичною роздільною здатністю 2000 dpi.

Mini LaRio: ставка на швидкість
Компанія MS Printing Solutions, що входить
в корпорацію Dover, представила на виставці
ITMA 2019 новий комплекс для широкоформатного друку по текстилю Mini LaRio.
В устаткуванні реалізований оригінальний
підхід до розташування голівок, що друкують,
за рахунок якого досягається рекордно висока
швидкість друку в 1094 кв. м/год (у конфігурації 2 х CMYK). У системі використовуються
одночасно 64 голівки, що друкують, які друкують з роздільною здатністю 600 х 600 dpi.
Технологія друку зі змінним об’ємом краплі дозволяє відтворювати зображення чорнильними краплями розміром від 4 до 72 пл.
Комплекс Mini LaRio розрахований на роботу
з текстильними основами шириною від 1,8 до
3,2 м. Устаткування має відкриту систему подання чорнила і оснащене вбудованими системами для дистанційної діагностики й оцінки
виробничих витрат по мережі Інтернет.
Варто відмітити, що в ході виставки ITMA
2019 були укладені три контракти на постачання текстильних друкарських комплексів
Mini LaRio в Італію і Туреччину.
Чергова, 19-а виставка текстильної індустрії ITMA пройде з 8 по 14 червня 2023
року. Як заявляють організатори, деякі з
експонентів, керуючись успішними результатами участі в заході цього року, вже почали будувати плани відносно майбутнього
галузевого шоу.

ВИСТАВКА ITMA 2019
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УАВІ — 6 років професійного зростання
Українська асоціація візуальної індустрії (УАВІ) у 2013 році об’єднала
небайдужих до галузі виробників реклами та з кожним роком стає все
вагомішим гравцем на ринку візуальної реклами.

Цього року УАВІ відзначила свою чергову річницю з вельми стабільними показниками зростання. Рік тому відбулася зміна
менеджменту УАВІ. Асоціація росте і розвивається, коригуються цілі та завдання,
відкриваються нові можливості. На початку
року були намічені нові задачі Асоціації на
найближчі три роки:

4 березня УАВІ в складі Національної бізнес-коаліції, яка об’єднала 73 асоціації та
об’єднання, викликала на діалог представників влади і основних кандидатів у президенти України. Завданням даного заходу

1. Вектор уваги на Замовника та система
підвищення кваліфікації виробників.
2. Розробка і впровадження стандартів
продукції та послуг візуальної індустрії.
3. Легалізація галузі.
Уже традиційно УАВІ є активним учасником і доповідачем на багатьох форумах,
конференціях і профільних заходах. З метою
привернути увагу до проблем галузі і спільно боротися за якість і безпеку продукції, що
випускається учасниками ринку, асоціація
виступала доповідачем спікер-зони на «Індустрії торгівлі» з презентацією «Як визначити
якість вивіски, якщо в галузі відсутні стандарти», а на RemaDays обговорювали плани
УАВІ і перспективи розвитку галузі.
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було виділення ТОП-10 пріоритетів економічних реформ для економічного зростання
країни. Важливою метою цього об’єднання
стали детінізація, поліпшення умов ведення
бізнесу, зростання економіки.

ПОДІЇ
ференції було презентовано новий довідник в
надії, що мережевим клієнтам стане простіше
спілкуватися з фахівцями нашої галузі і знаходити спільні точки дотику.
Серпень був спекотним, але для членів
асоціації — активним і продуктивним. УАВІ
офіційно відсвяткувала в колі друзів і партнерів своє 6-річчя. Захід вирішили поєднати зі
ще однією школою. Так, 16 серпня спільно з
генеральним партнером УАВІ Plastics Україна
і компанією FlagService ми провели продуктивну зустріч у Києві, де розбиралися у тонкощах виробництва та установки флагштоків,
знайомилися з новими матеріалами на ринку
реклами. Оскільки привід був святковий, говорили про минулі досягнення і нові тенденції
в технологіях.

Навесні УАВІ активувала взаємодію з іншими галузевими асоціаціями, наприклад з
Українською асоціацією меблевиків. Так, разом ми працювали над розробкою стандартів своїх галузей, спільно з УАМ приймаємо
участь у проекті Tender Together.
Одним із важливих завдань Асоціація вважає професійне зростання своїх учасників і їх
команд. Тому вже традиційно в рамках Асоціації щороку проводиться кілька профільних шкіл. У квітні учасників УАВІ запросила
до себе на локацію компанія «Рекламакс»
(Вінниця). Темою для спілкування було «Виробництво реклами. Система попередження
помилок». Гості мали можливість відвідати
виробництво, обговорити систему передачі
інформації від офісу до виробництва, означили найпоширеніші помилки на виробничій
ділянці і шляхи їх вирішення.

Цього літа УАВІ представила результат багаторічної роботи учасників Асоціації — «Довідник термінів і понять візуальної індустрії», який
є першим томом видання про стандарти галузі.
Перше видання вмістило в себе понад 500 позицій з ілюстраціями і коротким описом. Подібне видання в Україні війшло в світ уперше. Вже
зараз ми готуємо нові розділи і доповнення до
словника, а значить не за горами наступне видання і подальші томи про стандарти галузі.
Видання словника було приурочено до
Конференції рітейлерів Marketing & Royalty
Conference «В ритмі покупця». УАВІ навчала
клієнтів поняттям якісного освітлення вивісок,
важливості відповідального проектування габаритних конструкцій і дахової реклами, а
також необхідності післягарантійного обслуговування робочих вивісок — адже це безпека
всіх жителів країни. Кожному учаснику кон-

Попереду в Асоціації багато планів — на
початку жовтня делегація з 29 осіб із УАВІ їде
до колег у Грузію. Намічено ряд зустрічей із
наміром обмінятися досвідом, знайти спільні
шляхи вирішення галузевих завдань, відвідання виробництв колег і постачальників матеріалів.
Ведеться активна робота зі створення та
просування Закону про вивіски. У рамках цього завдання в серпні була проведена робоча
зустріч із керівником команди зі сприяння бізнес-клімату в USAID. Було прийнято рішення
провести ряд зустрічей із архітекторами міст
і представниками влади, щоб окреслити існуючу проблематику при розміщенні та погодженні фасадних вивісок.
У вересні УАВІ представить важливу доповідь на галузевій виставці REX 2019. Будемо
говорити про нагальну проблему всієї України — дизайн-код міст. Учасники Асоціації вже
кілька років на різних рівнях ведуть роботу
з впровадження певних правил розміщення
фасадних вивісок і вказівників. Є позитивний
досвід, і ми готові ним поділитися.
Чекаємо вас на нашому стенді на виставці, де ви зможете дізнатися більше про
Асоціацію, поспілкуватися з учасниками,
придбати словник термінів. Ми активно запрошуємо стати нашими учасниками тих,
хто відчуває бажання змінювати галузь на
краще, рости і розвиватися в колі колег і
вивести свій бізнес на новий рівень, знайти
підтримку однодумців.

Адміністрація УАВІ
uavi.com.ua
Facebook.com/uavi.com.ua
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Професійна робота в Одесі
для держустанови

Компанія «УКРНЕОН ТМ» — експерт, що
спеціалізується на виготовлені великогабаритних та нестандартних рекламних конструкцій,
до яких належать і дахові конструкції. Так, нещодавно до портфоліо компанії додалась ще
одна цікава робота — дахова конструкція для
державної установи.
Вироби такого рівня складності вимагають
від виконавця дотримання повного циклу: від

розробки проектної документації та виготовлення до монтування на об’єкті.
Конструкція
розміщується
на
даху
триповерхової будівлі. Загальний розмір щита
12 х 2,5 м, світлові об’ємні літери розміщені в
два ряди. Вивіска виготовлена з акрилу, ПВХ,
плівки та змонтована на металевому каркасі.
Підсвітка літер виготовлена за допомогою
світлотехніки ELF. Проведена професійна кон-

структорська робота з розрахунку надійності
конструкції та підготовлено пакет необхідної
документації.
Тож багаторічний досвід компанії дозволяє
виконувати складні роботи на високому
професійному рівні з дотриманням стандартів
якості.

«Білий налив» відкрився у Кропивницькому
Компанія
«Юнікс-С»
виготовила
та
інсталювала неонову вивіску та інтер’єрні
неонові елементи декору для нового бару
«Білий налив» у м. Кропивницький. Неонові
літери вивіски інстальовані на перфорований алюміній. Інтер’єрні неонові елементи
інстальовані на прозорий акрил та полотно.
Неон додає стилю та виразності інтер’єру та
екстер’єру бару.
Неонові
комплектуючі
поставлені
компанією WRS.
14
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Виконані якісні роботи з оформлення
в аЕропорті Бориспіль

Компанія Mega Design виконала комплекс робіт з інтер’єрного та екстер’єрного
оформлення переходу у новий термінал «D»
аеропорту Бориспіль. На першому етапі були
проведені роботи по облицюванню колон
складної форми та фризу переходу композитними панелями товщиною 4 мм. На другому

етапі інтер’єрних робіт була розроблена та
втілена в життя ексклюзивна ідея оформлення колон переходу у новий термінал. Ця ідея
полягала у створенні не тільки оригінального,
а й функціонального виконання колон як
освітлювальних елементів переходу. Також були виконані роботи з облицювання

ГАЛЕРЕЯ

елементів цоколя, підвіконь та стелі. Роботи з
фрезерування, збірки та монтажу всіх складних елементів було виконано компанією
Mega Design на власному обладнанні в
короткі строки з високою якістю, що було
необхідно при виконанні робіт на такому
відповідальному об’єкті.
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Візуальна екологія
«Ніхто не знає, як повинна виглядати вивіска», — довелося мені
почути одного разу з вуст людини, яка претендує на написання
правил розміщення вивісок в місті. Ніхто не знає як... Що є знання?
Відображення картини світу носія «знання»? І що таке знання в даності?

Директор компанії «Юнікс-С»
Наталія Агапутова

Щодо вивіски це скоріше
практичний досвід взаємодії бізнесу і аспектів сприйняття. Прочитання себе, подача себе, позна-

чення приналежності себе місцю,
бізнесу, ідеї, що транслюється в
світ, мазок картини світу. Картина
(вивіска) ретранслює внутрішнє
наповнення бізнесу, суть виявлену в «мазку». Прояв ставлення до
себе і навколишнього світу. Заповнення простору собою, самовираженням і створенням себе,
і опосередковано — оточеннясередовища. Ось так виглядають
вивіски, так читаються. Читається
кожна деталь, і ще «включеність»
в архітектурне середовище висловлює смислове, ідейно-художнє навантаження закладене
в неї. Якщо архітектура говорить
про свої сенси простору, життя
та інше, вивіска, маючи візуальну вагомість, створює додаткові
смисли разом з глядачем, ви-

конуючи своє основне завдання
привернути увагу (гармонія, архітектура) або відштовхнути (хаос,
сарай). Це відповідальність знаючих людей.
Для людини важливий простір,
в якому вона живе. Архітектура
організовує не тільки простір, а
й людську психіку. Підсвідомо
ми шукаємо комфорту, гармонії
і уникаємо всього, що руйнує ці
відчуття. Перебуваючи на вулиці,
прогулючись на площах, замість
перспективи сприйняття архітектури, природи, ландшафту ми
бачимо рекламу. Вона розміщена
на будівлях, стендах, тротуарах,
узбіччях, перехрестях... Ми не
бачимо будівель, а бачимо тільки
рекламу, що поглинула місто ціл-

ком, упаковані в рекламу вулиці
та будівлі.
Вулиця — явище суспільного
життя, відображення суспільних
відносин, і міські рекламоносії,
як елемент характеристики рівня розвитку суспільних відносин,
сьогодні демонструють нам досить сумну картину.
Головне завдання вивіски – заманити споживача в підприємство, на цій вивісці представлене.
Безперечно, правильно зроблена
вивіска добре справляється з поставленим завданням, приносячи
прибуток власнику. Але якщо
вивісок на будівлі 5–10, та ще
різнокаліберних, хаотично розташованих, плюс рекламні банери, плакати, штендери, борди
та сіті-лайти, та інше поруч? Інформаційне і візуальне перевантаження стомлює, збиває увагу.
У цьому «шумі» кожна вивіска
привертає менше уваги потенційних споживачів. Її укрупнюють, додають ще банери, плакати, наклейки, боротьба йде за
кожен квадратний метр вільної
площі для реклами, створюється вже не «візуальний шум», а
«візуальна істерика».
Це ще в рази знижує ефективність реклами, викликає відторгнення і активне її уникнення
можливим клієнтом. Споживач
тепер заходить на запрошення
вивіски тільки в разі гострої необхідності, приносячи все менше
прибутку власнику. Протиприродне візуальне середовище негативно впливає на стан здоров’я
людей та на їх соціальну поведінку. Візуальні подразники в
міському середовищі призводять
до стресу. За рахунок протиприродного візуального середовища
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обсяг подразників починає перевершувати індивідуальні можливості сприйняття.
Вивіски відображають стиль
і дух часу, рівень економічного
і культурного розвитку суспільства, це зріз нашої сучасності. Перефразовуючи Бертольда Брехта: реклама — НЕ дзеркало, що
відбиває реальність, а молот, що
формує її.
У підвищенні привабливості та стимулювання затребуваності послуг або товару не
буває дрібниць, і проблема візуального середовища стала
надзвичайно актуальною. Розуміння процесів виробництва,
особливостей дизайну і психологічної екологічності відносин рекламоносія і споживача,
рекламоносія і простору вулиці
особливо актуально зараз, коли
багато наших міст досягли межі
візуального шуму. «Молот, що
формує дану реальність» стукає
не по тій наковальні.

Українська асоціація візуальної індустрії робить значні кроки в цьому напрямку
(http://uavi.com.ua), взявши на себе відповідальність за об’єднання
та розвиток індустріі в цілому.
На жаль, до сих пір у нас немає прийнятих норм, що регламентують формування візуального середовища. Багато міст
мають свої правила розміщення
візуальної реклами, вони часто
відрізняються одне від одного та
не завжди вдалі.
Знайти ту тонку грань у розвитку бізнесу, представленості бренду та атмосферою вулиць завдання не просте, але,
як показує досвід Дніпра, цілком здійсненне. Авторам дизайн-коду Дніпра, на мій по-

гляд, вдалося знайти цю грань
(https://dniprorada.gov.ua). Долаючи деякий опір і реакційність
суспільства, місто очищується
від «візуальної істерики», з вдячністю відкриваючи свій архітектурний образ.
Для втілення цього завдання
необхідно розширення візуальної лексики, пошук нових матеріалів, технологій, розвиток
«старих». У 1913 році перша величезна неонова вивіска освітила небо Парижа. І зараз слідом за
Руді Штерном хочеться вигукнути: «неон все ще знаходиться на
самому початку свого шляху і
його потенціал до сих пір повністю не досліджений».
Прекрасну знахідку в поєднанні брутального бетону з крихким

неоном інсталювала львівська
компанія REGRUP.UA. (див. фото
на стор. 16)
Таких вдалих знахідок дійсно
багато, маємо талановитих відповідальних рекламістів, але разом
з тим багато хто інсталює невдалі
рішення, як свої, так і під диктовку замовника. Це потребує великої роботи, перш за все інформаційної та освітньої, як в галузі, так
і в середовищі замовників послуг
візуальної індустрії.
Потенціал пошуку балансу
реклами та архітектурного середовища величезний, і саме цей
баланс здатний дати нові відчуття
та емоції в сприйнятті реклами.
Ухвалення дизайн-коду міст
підштовхне розвиток як візуальної
індустрії, так і бізнесу в цілому.
Сприятлива візуальна комунікація — це оптимальний змістовний комплекс: повідомлення
(сенс), образ і структура. Всі три
складові повинні працювати на
визначену мету — візуальну
екологічність. Візуальне середовище дуже важливий екологічний фактор, що впливає на
комфортний стан людини, і вирішення проблеми створення
візуально комфортного середовища лягає на дизайнерів, які
вміють враховувати норми зорового сприйняття.

Потрібна еволюція відносин
вивісок і архітектури, рекламоносіїв і простору вулиці. Адже
для того, щоб в цьому просторі
людині було комфортно важливі
всі дрібниці, навіть адресні таблички на будинках. Це створення візуальної культури, здорового
середовища проживання, в тому
числі й економічного.

АКТУАЛЬНА ТЕМА
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Перлина біля моря: як не зіпсувати
зовнішній вигляд Одеси
На сьогодні фасади будівель в Одесі перенасичені різного типу
рекламними конструкціями, які закривають частково, а місцями і
повністю, фасади пам’яток архітектури.
Неможна допустити втрату цих пам’яток.
Адже вони обличчя нашого міста, наша
гордість, краса Одеси! Які ще, за своєю суттю,
є творіннями архітектурного мистецтва!
Та поступово Одеса змінює свій зовнішній
вигляд на краще. Пов’язано це із затвердженням нових правил щодо розміщення
зовнішньої реклами в місті. При цьому пильна увага приділяється центрально-історичній
частині міста, так званому історичному ареалу. У зв’язку з цим органи місцевого самоврядування Одеси затвердили кілька важ-

ливих і значних рішень для збереження
зовнішнього вигляду історичних будівель при
розташуванні вивісок. Ще в 2015 році владою
міста було прийнято Рішення №282 «Про погодження матеріалів графічної частини щодо
розміщення вивісок», в якому визначені вимоги до зовнішнього вигляду вивісок в центрі
міста.

комітету Одеської міської ради від 22.04.2008
року №434 «Про затвердження Правил
розміщення зовнішньої реклама в місті Одесі»
у новій редакції. Тож викладаємо основні вимоги, яких повинен дотримуватися кожен
суб’єкт господарювання, кожен підприємець
при оформленні фасаду офісу чи магазину, в
вигляді графічної частини.

А нещодавно, з 01.08.2019 року, вступило
в дію Рішення виконавчого комітету Одеської
міської ради №278 від 25.07.2019 року
про внесення змін до Рішення виконавчого

В даному матеріалі мова йде суто про
історичний ареал міста. Межа цього ареалу
позначена на генеральному плані Одеси.

РОЗМІЩЕННЯ ВИВІСОК НА ФАСАДІ БУДІВЛІ



Над вікнами або дверима першого поверху, не закриваючи при
цьому архітектурні деталі фасаду



Розміщення вивіски вище першого поверху може бути, як
виняток, у разі розміщення об’єкта на другому поверсі

РОЗМІЩЕННЯ ВИВІСОК ПО ВИСОТІ
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Якщо на будинку розміщуються декілька вивісок, вони мають бути взаємоузгоджені (на одному рівні, однаково по відношенню до
віконних і дверних прорізів, з узгодженням розмірів і кольорів)

ПОРАДИ ФАХІВЦІВ

ВИРОБНИЦТВО





РОЗМІЩЕННЯ ВИВІСКИ НА ЦОКОЛІ



Вивіска може встановлюватись лише над вікнами або дверима
цокольного поверху у разі, якщо вона належить суб'єкту, що
розміщується в приміщенні саме цокольного поверху



Забороняється розміщувати вивіски вище цоколя

ВИВІСКИ РІЗНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЗБОКУ ВІД ВХОДУ





В межах одного русту



Вивіски декількох організацій
однакового розміру і матеріалу



Загальна вивіска для декількох
організацій

Вивіски не повинні закривати весь простінок, архітектурний декор, русти, столярні вироби і перемички
Юридичний відділ компанії «УКРНЕОН ТМ»

Далі буде…

«Укрнеон» – експерт з декорування
інтер’єру та екстер’єру «під ключ»
Тел.: +380 (73) 735-88-13,
+380 (67) 483-483-0

Компанія «УКРНЕОН ТМ», в свою чергу, готова надавати якісні послуги з консультування
та підготовки юридичних документів, щодо
оформлення рекламних конструкцій.

ПОРАДИ ФАХІВЦІВ
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Комплексне оформлення
«під ключ» від «УКРНЕОН ТМ»
Виконання робіт та послуг «під ключ» в своїй праці ми використовуємо
вже давно. Працюючи в сфері зовнішньої реклами та будівництва,
компанія протягом 17 років розвивалася дуже різнобічно і стала
справжнім експертом в своєму ділі.
На самому початку це були рекламоносії,
дахові нестандартні конструкції та банерні
розтяжки. Вперше в Україні нашою компанією розроблені конструкції: світловий трол над
дорогою, світлові щити над пішохідними переходами, конструкції бек-лайтів 3 х 4 м біля
дороги, сіті-лайти.
Тоді ми розробили і виготовили їх більше
300 штук, з подальшим обслуговуванням. Я із
задоволенням спостерігаю, як вони досі служать своїм власникам.
Відкриття будівельної ліцензії та залучення
фахівців високого рівня дозволило нам розширити свою діяльність.
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Ми додали тентове виробництво, де тисячами квадратних метрів оформляли прибережні території й окремі зони для кафе,
дискотек, ресторанів. Що в подальшому розвинуло напрямок сонцезахисних систем під
ТМ «СТС-ЮГ».
Цеха металоконструкцій і виробів доповнювали наше виробництво, і поступово ми
вийшли в сегмент будівництва, де успішно
застосовували свої організаторські здібності
та виробничі потужності в проведенні реконструкцій комерційних приміщень, розробці
нестандартних великогабаритних виробів,
малих архітектурних форм.

КОМПАНІЯ

У цій сфері для будівельної компанії був
розроблений і введений в експлуатацію унікальний щит висотою 15 м і довжиною 20 м.
Дахові установки для нас стали звичайним робочим процесом.
Запуск напрямку «ТЕРМОДЕРЕВО ТМ»,
для приватного ринку, призвів до успішної
роботи з дерев’яними конструкціями для
благоустрою будь-якої території, оформлення інтер’єрів, виготовлення виробів з термодерева. Зараз ми вирішили представити себе
на ринку як Експертів в різнобічних областях
будівельної та рекламної діяльності та відкрили шоу-рум площею 200 кв. м для клієнтів
«Укрнеон», де презентуємо свої продукти і

ВИРОБНИЦТВО
•
•
•
•

Калькуляція, графік робіт
Виконання робіт
Здача об’єкту клієнту
Гарантійне і післягарантійне обслуговування

Можливо, вам здається, що буде простіше
обговорити ідею та стиль з сусідом, розробити дизайн-проект у друга-дизайнера, матеріали закупити в гіпермаркеті, виконання робіт
доручити різноробочим, які проводили роботи колись вашому знайомому. Може бути,
вам здається, що так буде надійніше, дешевше та швидше, але повірте, це — самообман.
Працюючи з однією компанією, яка надає
комплексні роботи та несе відповідальність
за їх професійне виконання, ви значно заощаджуєте свій час та кошти.

технології, розповідаємо про свій досвід і вигоду роботи з проектами нашої компанії. Реалізація нового проекту «під ключ» передбачає
проведення повного комплексу робіт під єдиним керівництвом. Перевага такого виду взаємодії в тому, що ви працюєте з однією компанією і не витрачаєте час на те, щоб зібрати
до купи результати робіт різних підрядників.
Компанія «УКРНЕОН ТМ» підпорядковує в
собі усі процеси: від ідеї до її реалізації, для

дому та бізнесу, в інтер’єрі та екстер’єрі.
Наявність власної виробничої та технічної
бази, професійних кадрів дозволяє нам виконувати всі процеси самостійно, зводячи до
мінімуму залучення підрядників.
Структура робіт «під ключ» від компанії
«УКРНЕОН ТМ» виглядає таким чином:
• Ідея, концепція, стиль
• Дизайн-пропозиція, проектування
• Підбір матеріалів

Головне пам’ятати, що при цьому ви отримуєте повний технологічний контроль відповідності вашого проекту, матеріалів, робіт до
вимог і правил будівельних норм з відповідною гарантією на все.
Слід не забувати, що від того, наскільки
кваліфіковано виконано дизайн-проект, залежить весь результат робіт. Відповідно, краще його детально розробити, звернувшись
до професійних дизайнерів-технологів, конструкторів, що призведе до позитивного на
100% результату.
Нашою особливістю є те, що ми ще на етапі проектування розробляємо рекламну привабливість об’єкту, підбираємо технологічно
відповідний матеріал, розраховуємо бюджет і
безпосередньо виконуємо усі роботи з реалізації проекту. Нашими фахівцями розробляються дизайн-проекти оформлення інтер’єру в цілому, окремих елементів декору, виставкових
стендів та місць продажу в торгових центрах.
Також ми співпрацюємо з багатьма архітекторами та дизайнерами, реалізуючи їх
будь-які нестандартні ідеї. Нестандартні ідеї
потребують нестандартних технічних рішень.
Для цього ми експериментуємо з різними матеріалами, такими як пластик, дерево, скло, та
знаходячи нові можливості їх впровадження.
Компанія «УКРНЕОН ТМ» використовує
якісні сертифіковані матеріали від перевірених постачальників, з якими працює багато
років, що дає нам змогу надавати клієнтам
гарантії на наші вироби.
Тож, звертаючись до нашої компанії, ви
отримуєте повний комплекс послуг з оформлення інтер’єру і внутрішнього оздоблення та
їх якісне виконання!
Засновник, директор «УКРНЕОН ТМ»
Андрій Федорович Костін

КОМПАНІЯ
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Гнучкі LED-трубки для LED-гірлянди від
вуличної світлодинаміки American Bright
Системи, розроблені компанією Acclaim Light- Новинки, призначені для використання в
ing, здатні міняти колір світіння і розраховані декоративному освітленні, представлені у
на експлуатацію при температурах від –40 до восьми різних забарвленнях
+55 градусів Цельсія
Новинки випускаються в двох варіантах: для підключення до джерела
живлення 12 В або 24 В прямого струму. Компанією-виробником
також передбачені вісім колірних конфігурацій гірлянд: зі світінням
теплого білого, нейтрального білого і холодного білого кольору, зелена,
блакитна, червона, жовта і світлодинамічна (RGB).
Cтрічки для роботи з блоками живлення 12 В випускаються у
відрізках завдовжки від 25 мм до 5 м з кроком між світлодіодними
модулями в 25 мм.
Гірлянди, розраховані на роботу з блоками живлення 24 В,
випускаються у відрізках від 50 мм до 10 м з кроком між модулями в
50 мм. Системи білого, зеленого і блакитного кольорів споживають 8
Вт на кожен погонний метр, червоного і жовтого — 10 Вт, стрічка RGB —
14 Вт на погонний метр.
Компанія Acclaim Lighting, один з провідних розробників інноваційних
світлотехнічних пристроїв, анонсувала випуск нової світлодіодної
трубки Flex Tube Spectrum.

Постачання світлодіодних гірлянд AB-FH Ultra Slim Rope Light
супроводжуються додатковими комплектуючими для монтажу, включаючи
алюмінієві жолоби та кріпильні скоби з силікону і нержавіючої сталі.

Оснащена світлодіодами червоного, зеленого, синього і білого кольору
одночасно, система може міняти колір світіння і в той же час здатна
випромінювати біле світло колірної температури 3000 К.
Новинка розрахована на застосування як у вуличних, так і в
інтер’єрних декоративних світлових інсталяціях.

СВІТЛОДІОДНІ ТЕХНОЛОГІЇ МАЙБУТНЬОГО

Кут розсіювання світлового потоку у Flex Tube Spectrum складає
160 градусів. Система працює від 24 В прямого струму і генерує
40 Лм на кожні 30 погонних см, споживаючи всього 4,6 Вт
електроенергії. Управляти роботою новинки можна за допомогою
контроллерів, що підтримують протоколи DMX/RDM або DALI.
Світлодіодна трубка поставляється у вигляді відрізків потрібної
замовникові довжини або в котушках завдовжки 5 м.
Пристрій оснащений білим кожухом з ПВХ, стійким
ультрафіолетового випромінювання і морської води.

до дії

Система має ступінь захисту від пилу і вологи IP68, що дозволяє не
лише використовувати її поза приміщеннями, але і занурювати у воду
на глибину до 1 м. Ступінь захисту від зовнішніх механічних дій Flex
Tube Spectrum відповідає класу IK08.
Як заявляє компанія-виробник, новинка розрахована на експлуатацію
при температурах від –40 до +55 градусів Цельсія.

Надзвичайні можливості!

Після роботи впродовж перших 150 000 годин яскравість світіння
системи знизиться до 70% від первинного значення.
м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 21
БЦ «ВЕСТА»
+380 (44) 507-11-76, (67) 467-94-20
wersupply.com.ua, elf-led.com.ua

Гнучка світлодіодна трубка Flex Tube Spectrum супроводжується
гарантією виробника впродовж трьох років.
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Матеріали для рекламного
друку: який вибрати
Широкоформатний друк завойовує рекламний простір і поступово
набирає все більшої популярності. Ми зустрічаємо рекламу всюди —
прогулюючись вулицями міста, відвідуючи торгові центри або заклади,
в салоні громадського транспорту. І це тільки мала частка рекламної
продукції, яка щодня транслюється потенційному покупцеві товару або
послуги. В полі зору завжди знаходиться не тільки сама інформація, а
й конструкція білбордів, сітка для зовнішньої реклами, на яку ніхто не
звертає уваги.

Якщо завдання реклами залучити увагу
клієнта картинками і написами, то її замовникам цікаві шляхи реалізації рекламного
проекту. Іншими словами, у який спосіб буде
здійснюватися трансляція і які матеріали для
цього знадобляться.
Компанії, які займаються нанесенням
широкоформатного друку, в першу чергу цікавляться, де саме буде розміщена
інформація, якого розміру необхідний банер, в яких умовах він буде перебувати. Дані
необхідні для того, щоб правильно вибрати
матеріали для рекламного друку, адже саме
від їх якості і особливостей залежить термін
експлуатації реклами.
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Матеріали для внутрішньої і зовнішньої
реклами
 рекламних цілях
У
наступні матеріали:

використовуються

1. Банерні тканини.
2. Папір Blueback для друку.
3. Папір City.
4. Папір для скроллерних конструкцій.
5. Сітки.
6. Плівки для ламінування.
7. Тенти ПВХ.
Полотна, які виготовляються з ПВХплівки і армованої основи називають банерними тканинами. Такі вироби використовуються для створення розтяжок над проїзною
частиною. Переваги банерної тканини

ПОРАДИ ФАХІВЦІВ

Blockout або Backlit — підвищена міцність
і довговічність. Рекламна інформація на
такому носії не зіпсується будь-якими погодними умовами. Тому банерні тканини
дозволено використовувати як на фасадах
будівель, так і всередині них.
Сьогодні у продажу можна зустріти широке розмаїття спеціального паперу або
тканин, на яких можливий друк рекламної
інформації і зображень. Практично всі
матеріали для рекламного друку мають
особливу будову, яка допомагає їм протистояти зміні погодних умов, випаданню
опадів, не вигоряти при постійному впливі
сонячних променів.
Папір для широкоформатного друку не
просвічується, із зворотного боку його по-

ПРОДУКТИ І РІШЕННЯ
кривають блакитною фарбою, тому його
можна клеїти на темні і строкаті основи. У
такого паперу досить висока вологостійкість.
Крім того, він стійкий до коливань температури і дії навколишнього середовища. Колір
на ньому виходить яскравий, після друку надовго зберігається еластичність. Найкращим
рішенням стане папір компанії K¨mmerer
a
—
Chantaffiche Blueback, який ви можете придбати в компанії Prostir.
Якщо ви бачите будівлю, яка в даний момент знаходиться на реставрації, то з великою ймовірністю зможете побачити, що
представляють собою ПВХ-сітки. Зазвичай їх
використовують в декоративних цілях і щоб
приховати від сторонніх очей ремонтні роботи. Доступна ціна, маленька вага і простота монтажу сприяли значному поширенню
матеріалу. До того ж надруковані зображення на сітці виглядають яскраво і барвисто. На
сайті нашої компанії prostirсo.com.ua у вас є
можливість зробити онлайн замовлення на
ПВХ-сітку з будь-якої точки України.
Плівки
відрізняються
компактністю
і простотою використання. У продажу можна зустріти самоклеючі плівки та
для ламінування. Плівка для ламінування
використовується для захисту видрукуваної
інформації або зображень. Широке застосування отримала самоклеюча плівка, яку можна наносити на будь-який об‘єкт, в тому числі
з вигинами та нерівностями. Самоклеючі
плівки, білі чи прозорі, ви теж можете придбати в компанії Prostir.
Тентова
тканина
також
виступає
матеріалом для реклами. Хоч у неї і існує
пряме призначення, але нічого не заважає
друкувати на автомобільних тентах, навісах
і наметах інформацію, що носить рекламний характер. Для таких цілей дуже добре
себе зарекомендувала німецька тентова
тканина щільністю 620 г/кв. м, виробництво
компанії Mehler.
Щоб правильно підібрати матеріали
для широкоформатного друку, звертайтесь до спеціалістів компанії Prostir— вони
завжди раді вам допомогти та надати грамотну консультацію щодо використання
високоякісних матеріалів з нашого асортименту.

Prostir
Тел. +380 (44) 492-04-03
https://prostirco.com.ua
https://www.facebook.com/prostirco

ПОРАДИ ФАХІВЦІВ
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Іноваційна
технологія
Chantaffische
250 JE N

Рулонний UV-принтер GZM3200UV
Найсучасніший рулонний UV-принтер GZM3200UV
на 8 головах, що друкують, FUJIFILM Samba
Dimatix GMA33 зі швидкістю друку до 29 кв. м/
год. завширшки 3,2 метри. Технологія друку —
змінна крапля від 5 pl, що дозволяє друкувати з
високою роздільною здатністю.
Тел.: +380 (67) 007-94-94,
+380 (97) 850-17-17, +380 (67) 640-30-33
http://www.orly.dp.ua

СО2 — лазерні верстати
STO LASER за акційними цінами
Група компаній «ПРОСТО ЧПУ» («ПРОфесійні Спеціальні
Технології та Обладнання»), що спеціалізується на
поставках та професійному обслуговуванні лазерних
і фрезерних верстатів з ЧПК, металоріжучих і маркувальних Fiber-лазерів, – представляє вашій увазі вже
відому бюджетну серію лазерних верстатів у двох
нових модифікаціях – STO Laser Standard і STO Laser
Standard PRO.
Перелік комплектацій і акційні ціни, дійсні до
31.10.2019 р.:
Акційна пропозиція,

у.е. з НДС
1 у.е. = 1 $

Standard 6040
Standard 9060

Фірма «Мандарин» представляє
на ринку України новітні
розробки литовської компанії
LEDDEX — ультратонкі
світлодіодні панелі LUMAIRE
Ультратонкі світлодіодні панелі LUMAIRE — це
революційний продукт на основі новітніх світлодіодних
технологій. Завдяки інноваційним розробкам формування світлового потоку, випромінюване світло
рівномірно поширюється по усій поверхні панелі
(максимальний розмір якої складає 2450 х 1250 мм,
а товщина панелі 8, 15 або 22 мм, залежно від
виду панелі), забезпечуючи абсолютно збалансоване
освітлення без відблисків і яскравих проблисків, з
неперевершеною освітленістю лицьової панелі в
5000-11000 люкс.
Панелі виготовляються в трьох варіантах —
світлова матриця завтовшки 8 мм, магнітна
система для постерів в одно- і двосторонньому
виконанні завтовшки 15 мм, а також система
для підсвічування постерів на текстильній основі
завтовшки усього 22 мм! Це найтонші світлові
панелі на ринку України!
+380 (57) 756-09-95, +380 (95) 523-09-64,
+380 (97) 097-87-55
www.mandarinlight.com.ua

Принтер
ThunderJet
X1602

Компанія ORLY пропонує вашій увазі вдосконалений принтер ThunderJet X1602 на 2 головах,
що друкують, Epson XP600 зі швидкістю друку
до 32 кв. м/год.
Тел.: +380 (67) 007-94-94,
+380 (97) 850-17-17, +380 (67) 640-30-33
http://www.orly.dp.ua

28

Standard 1390
Standard 1610

Standard 1810

Standard 6040
PRO
Standard 9060
PRO
Standard 1390
PRO
Standard 1610
PRO
Standard 1810
PRO

Київ +380 (67) 214-34-52
Львів +380 (67) 445-36-14
Дніпро +380 (67) 467-75-61
www.prostirco.kiev.ua

Комплектація і умови
поставки

• Випромінювач 80 Вт
6000 • Система охолодження CW-3000
• Надійна механічна система
7000
роликового типу
• Крокові двигуни
8000 • Ремінна передача
• Механічні вузли та підшипники
9000
(КНР) (прискорення 0,3 g,
швидкість до 25 м/хв)
• Витяжка диму — потужність 370 Вт
• Без можливості доукомплектації і
10000 додавання опцій
• Пуско-налагоджувальні роботи
• Гарантія 12 місяців на комплектуючі
• Випромінювач Reci 90 Вт
7500 • Фреоновий охолоджувач CW-5000
• Двигуни e-Servo
• Ремінна передача
8500 • Швидкісна механічна система
роликового типу (прискорення
0,5 g, швидкість до 50 м/хв)
9500 • PRO версія механічних вузлів,
підшипники європейського
виробництва
10500 • Витяжка диму — потужність 550 Вт
• Доставка по території України
• Пуско-налагоджувальні роботи
• Навчання оператора (1 день)
11500 • Курс інженерного
навчання з обслуговування
(2 дні на базі постачальника)
• Розширена підтримка і виробниче
супроводження 12 місяців
(«Партнерська гарантія»)

З листопада 2019 р. буде анонсована серія лазерних верстатів STO Laser EXPERT з розширеним
функціоналом і можливостями.
Більш детальну інформацію про особливості
модельної лінійки верстатів, ціни, а також умови
постачання питайте у менеджерів або дивіться на
сайті компанії. Працюють демонстраційні зали в
Одесі і Києві.
В наявності комплектуючі для лазерних і фрезерних
верстатів: лазерні випромінювачі від 60 до 180 Вт в
асортименті, високовольтні блоки живлення, лінзи від
1,5 до 4», витяжки, насоси, охолоджувачі, шпинделі,
підшипники, направляючі, ЧПУ-електроніка та ін.

ПРОСТО ЧПУ
Одеса: +380 (48) 734-24-40, +380 (97) 170-14-88
Київ: +380 (44) 361-06-03, +380 (67) 170-14-10
обладнання STO Laser, STO CNC,
комплектуючі: www.prostocnc.com
інструмент для верстатів з ЧПУ:
www.100tool.com.ua
послуги «Фото на дереві», «Фігурний інтер’ер»,
лазерна порізка: www.laserlab.in.ua

ВІТРИНА

К о м п а н и я
K A M M E R E R
постачає на ринок
широкоформатного
друку нові високоякісні продукти. Технологічні
розробки та вдосконалення покриття стандартного Блюбека ТJ дозволили випустити на ринок
папір Блюбек JE.
Завдяки своїй текстурній основі папір Блюбек JE
зменшує витрати чорнил на 20%. За допомогою
цих інновацій папір Блюбек JE дає можливість
отримувати набагато яскравіше зображення.
Звертайтеся до офісів українського партнера
KAMMERER — компанії «Простір».

Принтер
F2-5C для
прямого
друку на двох
футболках
одночасно
Вперше в Україні
принтер F2-5C для прямого друку на двох футболках одночасно на головах Fujifilm Dimatix SG1024
з додатковими вузлами: праймер-машиною та
тунельною сушкою!
Тел.: +380 (67) 007-94-94,
+380 (97) 850-17-17, +380 (67) 640-30-33
http://www.orly.dp.ua

Плівка POLI-PRINT 800,
біла, Gloss/Matte
Мономерна ПВХ-плівка, розроблена з високою
стійкістю до дії розчинників.
Показує чудові результати друку з високою
роздільною здатністю і насиченими кольорами.
Підходить для будь-яких цифрових принтерів —
ECO-Solvent, Solvent, UV і Latex.
Плівка покрита високоякісними дисперсійними
та акриловими адгезивами та забезпечує
ідеальну площину і стабільність розмірів.
Відмінно підходить для середньо- і довгострокової
внутрішньої і зовнішньої реклами. Призначена
для нанесення на пласкі, вигнуті і злегка
гофровані поверхні.
+380 (44) 206-27-50, +380 (44) 206-27-51,
+380 (44) 206-27-52
www.arb.net.ua

ПРОДУКТИ І РІШЕННЯ
ELF
NeonLine
Я с к р а в а
с в і тл о д і о д н а
стрічка 120
світлодіодів
2835 на метр,
класу «А», що
розміщена в
спеціальній
герметичній оболонці, зробленої зі стійкого до
ультрафіолетового випромінювання силікону. Так
званий «гнучкий НЕОН».
Переваги:
1. Рівномірне світіння по всій довжині
світлового шнура, що робить його
візуально дуже схожим на звичайний
НЕОН.
2. Герметична оболонка ELF NeonLine є
стійкою до УФ-випромінювання.
3. ELF NeonLine: фронтального світіння
постачається в котушках по 5 метрів;
бокового світіння постачається в котушках
по 10 метрів.
4. Робоча напруга 12V.

ВИРОБНИЦТВО
ВІЗУАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ

Сублімаційний принтер
ThunderJet AE1800T
Інноваційний високошвидкісний сублімаційний
принтер ThunderJet AE1800T на 2 головах, що друкують, GZA швидкістю до 108 кв. м/год.
Принтер опціонально оснащено станцією розмотки рулону, яка дозволяє використовувати
матеріали завширшки 1,8 м вагою до 150 кг.
Тел.: +380 (67) 007-94-94,
+380 (97) 850-17-17, +380 (67) 640-30-33
http://www.orly.dp.ua

Галузі застосування: архітектурне підсвічування
по периметру будівель; оформлення автозаправних комплексів; оформлення вхідних груп
будівель; контурне фасадне підсвічування; окантовка рекламних літер і рекламних вивісок.

Пласкодрукарський
UV-принтер GZW6090TX
Вже відомий в Україні пласкодрукарський
UV-принтер GZW6090TX на 3 головах, що друкують, TX800 з кольорами CMYKLcLm, білим
кольором та лаком. Принтер оснащений датчиком автоматичного регулювання висоти для
матеріалів товщиною до 160 мм.
Тел.: +380 (67) 007-94-94,
+380 (97) 850-17-17, +380 (67) 640-30-33
http://www.orly.dp.ua

150

Захисне покриття

присутнє

Зворотня сторона

біла

Вид друку

односторонній

Ширина рулону, см

315

Довжина рулону, м

100

Київ +380 (67) 214-34-52,
Львів +380 (67) 445-36-14
Дніпро +380 (67) 467-75-61
www.prostirco.kiev.ua

МАНДАРИН
www.mandarin.kharkov.ua
www.mandarinlight.com.ua
пр. Московський, 273,
Харків, 61046
+380 (57) 7560995,
+380 (95) 5230964,
+380 (97) 0978755
m0970978755@gmail.com

МАРТ ГРУП
www.martgroup.com.ua
Тел.: +380 (44) 223-39-08,
+380 (50) 223-39-08
вул. Архітектора Вербицького, 1,
м. Київ, 02091
info@martgroup.com.ua
Рекламно-виробнича
компанія
«Март
Груп»
розробляє та проектує фасадні та інтер’єрні вивіски,
дахові установки та брандмауери. Також виготовляє
неон та об’ємні елементи з нержавіючої сталі.
УКРНЕОН ТМ
http://www.ukrneon.com
вул. Бугаївська, 37-А,
Одеса, 65005
Тел.: +380 (48) 777-13-80,
+380 (73) 735-88-13
office@ukrneon.com

Компанія «Простір» пропонує папір для скроллерних конструкцій. Це інноваційний матеріал,
що забезпечує: точну кольоропередачу, високу
якість зображення, оптимальні витрати чорнил,
рівномірне світорозсіювання по всій площі
матеріалу, високу міцність плакатів, довгий термін
використання та безперебійну роботу скроллерного механізму. Матеріал придатний для використання на будь-яких сольвентних принтерах.
Щільність, г/кв. м

Вивіски на резепцію, офісні таблички, вивіски
для бутіків, таблички на металі, об’ємні літери.
Виставкові стенди. Оформлення бутіків, салонів
краси, брендових торгових точок, банків, аптек,
ресторанів, супермаркетів. Демонтаж та утилізація
старих
вивісок.
Сервісне
обслуговування.
Оформлення дозвільної документації.

ПКФ
«Мандарин»
виробляє
комплексне
обслуговування об’єкту — від дахової установки
або вивіски з об’ємними буквами до бейджика або
інформаційного ярлика на двері. Проектування,
виготовлення, монтаж, гарантійне обслуговування.
Підприємство володіє практично всіма технологіями
виробництва, відомими на даний момент.

+380 (44) 507-11-76,
+380 (67) 467-94-20
www.elf-led.com.ua

Постерний папір
KAMMERER Chantaffiche PET
(скроллерний папір)

ГУДВІЛ ДИЗАЙН СЕРВІС
www.gudvil.com.ua
пр. Перемоги, 67, корпус В,
офіс 311, Київ, 03062
+380 (44) 205-38-73,
+380 (67) 494-10-10,
+380 (68) 201-75-81
gudvil2017@gmail.com

Комплексне оформлення інтер’єрів та екстер’єрів,
професійний дизайн, 3D візуалізація; проектування
та виготовлення виставкових стендів, павільйонів;
оформлення місць продажу в торгівельних центрах,
системи навігації; дахові конструкції; узгодження
зовнішньої реклами; сервісне обслуговування;
вироби з дерева, скла, пластика та неону.

Широкоформатні ламінатори
Компанія ORLY пропонує широкоформатні
ламінатори з підігрівом валів, системою контролю руху матеріалу та IR-датчиками контролю
температури DMS 1800V та DMS 1700A.
Тел.: +380 (67) 007-94-94,
+380 (97) 850-17-17, +380 (67) 640-30-33
http://www.orly.dp.ua

ВІТРИНА
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ЗРОБІТЬ ЗАМОВЛЕННЯ

МАТЕРИАЛИ ТА
ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ
ВИРОБНИЦТВА
ВІЗУАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ
ARB
www.arb.net.ua
Дніпро
вyл. Антоновича, 33, м. Дніпро, 49101
+380 (67) 48090-01, (02)
dnepr@arbsale.net.ua
Київ (головний офіс)
вул. Бережанська, 9, м. Київ, 04074
+380 (44) 206-27-51, (52)
info@arb.net.ua
Львів
вул. Промислова, 60, м. Львів, 79024
+380 (67) 470-06-06, (51)
lviv@arbsale.net.ua
Одеса
вул. Голоківська, 36В, м. Одеса, 65000
+380 (67) 443-87-89, +380 (67) 4702526
odessa@arb.net.ua
Херсон
вyл. Паровозна, 4, м. Херсон, 73009
+380 (67) 465-26-06, (16)
kherson@arb.net.ua
Плівка для цифрового друку, плівки для ламінації,
плотерні плівки, банер, пластики ПВХ, акрил, PET,
PET G, HIPS, PC, алюмінієві композитні панелі
(ACP), LED-продукція. Послуги з прямолінійної та
кріволінійної порізки листових матеріалів (Київ,
Дніпро, Одеса, Львів).
IPS Ltd.
www.ips-ink.com
пр. Науки, 17/15, м. Київ, 03028
+380 (44) 524-96-04, +380 (44) 524-95-97
order@ips-ink.com
Фарби та витратні матеріали для спеціальних видів
друку. Сервіс.
ORLY
www.orly.dp.ua
Дніпро (головний офіс)
вул. Любарського, 100, м. Дніпро, 49034
+380 (067) 007-94-94, (097) 850-17-17
orly@orly.dp.ua
Київ
вул. Бондарська, 7/5, м. Київ, 04073
+380 (67) 010-30-33, +380 (67) 560-30-33
sa@orly.dp.ua
Львів
вул. Городоцька, 7А,
м. Конопниця, Пустомитівський р-н,
Львівської обл., 81111
+380 (67) 640-30-33
rd@orly.dp.ua
Матеріали,
чорнила
та
обладнання
для
широкоформатного
друку:
широкоформатні
принтери для UV, сольвентного, екосольвентного
та сублімаційного друку, ламінатори, каландри та
плоттери; чорнила для сольвентних, екосольвентних
та сублімаційних принтерів; блюбек та сіті-папір;
світловідбиваючий банер; канва; бекліт-плівки;
шпалери паперові та флізелінові завширшки до 3,2 м;
штучна шкіра для друку; сублімаційний папір; тканини
для сублімаційного та UV-друку завширшки до 5 м.
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RAINDROPS
www.raindrops.com.ua
Київ
вул. Коновальця, 18, м. Київ, 01133
+380 (44) 338-39-13
raindrops@email.ua
Херсон (головний офіс)
вул. Нафтовиків, 7, м. Херсон, 73009
+380 (552) 39-69-30,
+380 (552) 39-69-70
+380 (95) 277-80-30
raindrops@ex.ua
Широкоформатні принтери Flora, Liyu, ріжучі
плоттери Liyu, екосольвентні принтери для
фотодруку Smart, друкуючі голови Encad, чорнила
Dye, фрези для гравірувальних верстатів, люверсні
машинки, машинки для паяння банера, ультрасонік
(стабілізатор чорнил). Виставкові, рекламні,
мобільні конструкції.
ВРС
www.wersupply.com.ua,
www.elf-led.com.ua
вул. Вікентія Хвойки, 21,
БЦ «ВЕСТА», м. Київ, 04080
+380 (44) 507-11-76,
+380 (67) 467-94-20
wrs@wrs.com.ua
Постачання обладнання, матеріалів і технологій для
зовнішньої реклами, будівництва та інших індустрій.
Комплектуючі, обладнання для неону, світлодіодна
продукція. Фрезерно-гравірувальні верстати.
МАНДАРИН
www.mandarinlight.com.ua
пр. Московський, 273,
Харків, 61091
+380 (57) 7560995, +380 (95) 5230964,
+380 (97) 0978755
m0970978755@gmail.com
Фірма «Мандарин» представляє на ринку України
новітні розробки литовської компанії LEDDEX —
ультратонкі світлодіодні панелі LUMAIRE.
Ультратонкі світлодіодні панелі LUMAIRE —
це революційний продукт на основі новітніх
світлодіодних технологій. Завдяки інноваційним
розробкам формування світлового потоку,
випромінюване світло рівномірно поширюється
по усій поверхні панелі (максимальний розмір
якої складає 2450 х 1250 мм, а товщина
панелі 8, 15 або 22 мм, залежно від виду
панелі), забезпечуючи абсолютно збалансоване
освітлення без відблисків і яскравих проблисків,
з неперевершеною освітленістю лицьової панелі в
5000-11000 люкс.
Панелі виготовляються в трьох варіантах — світлова
матриця завтовшки 8 мм, магнітна система для
постерів в одно- і двосторонньому виконанні
завтовшки 15 мм, а також система для підсвічування
постерів на текстильній основі завтовшки усього
22 мм! Це найтонші світлові панелі на ринку
України!
ПРОСТIР
www.prostirco.com.ua
Дніпро
вул. Орловська, 23, м. Дніпро, 49020
+380 (67) 467-75-61
dnepr@prostirco.kiev.ua
Київ (головний офіс)
вул. Автопаркова, 5, м. Київ, 02660
+380 (44) 492-04-03,
+380 (67) 214-34-52
sale@prostirco.kiev.ua

КАТАЛОГ КОМПАНІЙ

Львів
вул. Тракт Глинянський, 34Б, м. Львів, 79014
+380 (67) 467-75-61
manager@prostirco.kiev.ua
Харків
вул. Маршала Бажанова, 21/23,
м. Харків, 61002
+380 (67) 442-82-35
lodki@prostirco.kiev.ua
Постачання паперу Blueback, City, для скроллерів,
металізованого паперу виробництва AHLSTROM,
KAMMERER, Low @ Bonar; ПВХ матеріалів Frontlit,
Backlit, Blockout, Mesh для широкоформатного
друку; самоклеючих плівок; фурнітури та
інструментів для постобробки виробництва
BOZAMET, а також обладнання Leister для
зварювання ПВХ та акрилу.
ПРО-СТО
(«Професійні Спеціальні
Технології та Обладнання»)
www.pro100.com.ua
Київ (демо-зал)
бул. Вацлава Гавела, 8, м. Київ, 03124
+380 (67) 170-14-10
kiev@pro100.com.ua
Одеса (головний офіс)
вул. Миколаївська дорога, 223/225,
м. Одеса, 65013
+380 (48) 780-20-48, 735-14-87, 735-41-35
info@pro100.com.ua
Фрезерне та лазерне обладнання з ЧПУ: поставка,
сервіс, навчання, інструмент і комплектуючі;
лазерна порізка і гравірування.
УКРНЕОН ТМ
http://www.ukrneon.com
вул. Бугаївська, 37-А,
Одеса, 65005
Тел.: +380 (48) 777-13-80,
+380 (73) 735-88-13
office@ukrneon.com
Для неону: газ, скляні трубки, трансформатори,
тримачі, дріт.
Світлодіодна
продукція:
трансформатори,
світлодіодна стрічка та модулі, контролери, блоки
живлення.
Алюмінієві
композитні
панелі,
hpl-панели,
термодерево, штучне озеленення, масло для
дерева, маркізи, перголи.

ПОСЛУГИ
ШИРОКОФОРМАТНОГО
ДРУКУ
ГУДВІЛ ДИЗАЙН СЕРВІС
www.gudvil.com.ua
пр. Перемоги, 67, корпус В,
офіс 311, Київ, 03062
+380 (44) 205-38-73,
+380 (67) 494-10-10,
+380 (68) 201-75-81
gudvil2017@gmail.com
Банери, брандмауери, шатри.

