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Nyomtatható textil, feszíthető textil,  
falra rakható, bútorra húzható, díszletbe 
építhető… Hangzanak el minden pár- 
beszéd elején ezek a kifejezések, de  
pontosan mit is jelentenek?

 
Az elmúlt másfél év igazolja, hogy egy telje-
sen új és egyedi célok felhasználására alkalmas 
alapanyag jelent meg piacon. Több száz meg-
beszélés után nekünk is le kellett vonni azt a 
konklúziót, hogy nem egy szimpla nyomtatha-
tó alapanyagról beszélünk, amikor a PONGS© 
textilek vannak terítéken. Ennek érdekében 
a kommunikáció merőben máshogy zajlik 
most, mint egy éve. Általában feltérképezzük, 
hogy pontosan milyen textileket ismer a vevő 
és mire használja. Megszámolni sem tudnám, 
hányszor hallottam a következő mondatot:  

„Igen, tudom, a gumikéderes textil. Már használ-
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juk XYZ termékét.”… És ilyenkor kezdődhet elöl-
ről a dialógus.

Szeretném tisztázni, hogy igen, a PONGS©-nak 
is vannak olyan nyomtatható textiljei, amelyek 
gumikéderes, alumínium profilos megoldásra 
alkalmasak, de ezek mellett a választék kibő-
vül hurkolt poliészter anyagokkal, canvasok-
kal, textilponyvákkal és még számos egyedi cél-
ra felhasználható, kiváló minőségű termékkel.  
Továbbá van egy olyan terméke, amely a 
DESCOR© névre hallgat. Amikor azt mond-
juk DESCOR©, nem csupán egy nyomtatható 
alapanyagról beszélünk, hanem egy olyan kivi-
telezési rendszerről, amely lehetővé teszi profi-
lok segítségével az alapanyag felfeszítését a falra 
úgy, hogy nem kell varrást és egyéb utómunkát 
elvégeznünk a tökéletes eredmény eléréséhez.  
Nincs másra szükségünk, mint a profilra és a 
hozzá tartozó spatulára, valamint a megnyom-
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tatott alapanyagra, minimális kifutóval ellátva, 
amivel dolgozni tudunk. 

És ilyenkor csillan fel a vevő szeme: Nincs 
szükség varrásra? – Pontosan! Ez esetben nincs 
szükség, mivel a rendszer lehetővé teszi, hogy 
az alapanyagot önmagában, közvetlenül feszít-
sük bele a profilba. De nem ez az egyetlen előnye 
a rendszernek. A DESCOR© alapanyagok kifeje-
zetten arra a célra lettek kifejlesztve, hogy egy-
befüggő, óriás méretekben is telepíthetőek le-
gyenek anélkül, hogy a végeredmény egy laza, 

„hullámzó” textil lenne.
Az anyagok olyan merevséggel rendelkeznek, 

hogy akár 25 méter hosszan is kifeszíthetjük 
úgy, hogy a végeredmény stabil és feszes marad. 
Gondoljunk bele, micsoda lehetőséget biztosít 
egy ilyen megoldás egy hosszú nyitott helyiség 
esetében, nincs illesztés, nincs ragasztás, nincs 
varrás. Mindemellett ezek a textilek még egyéb 
funkcióval is rendelkeznek, mint például a zaj-
csökkentés, diavetítés és a hátulról történő meg-
világítás. A szenzáció az, hogy ezzel még mindig 
nincs vége. 

Bővebb információért keresse fel munkatár-
sunkat az alábbi elérhetőségek egyikén:
Török Alexandra
PONGS prémium termékek, specialitások
E-mail: a.torok@igepa.hu 
Mobil: +36 70 627 6311

VINCICOAT
Egy oldalon mázolt fehér 

GD2 karton szürke hátoldallal. 
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Mosó- és tisztítószerek, 
élelmiszeripari és 
egyéb termékek, italok csomagolásához.
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Bővebb információért:


