
Bardzo widoczny sposób prezen-
tacji Twojej firmy w dzień i w nocy. 

Doskonale przykuwa uwagę klientów. Oferujemy 
różne rodzaje reklamy podświetlanej, w zależności 
od potrzeb klienta. Może być użyta na zewnątrz oraz 
wewnątrz budynku. Oferujemy możliwość wykonania 
reklamy podświetlanej w różnych kształtach i rozmia-
rach. Stosujemy energooszczędne oświetlenie LED.

REKLAMA 
PODŚWIETLANA



Dzięki zastosowanej 
w modułach LED barwie 
światła zbliżonej do świa-
tła dziennego, nasze litery 
świetlne zawsze przycią-
gają uwagę.  

Istnieje możliwość zastosowania modu-
łów o różnych barwach, co pozwalana 
modyfikacje przekazu.

LITERY 3D 



Rozmiar minimalny [cm]

Rozmiar maksymalny [cm]

Informacje

Wizualizacje w katalogu są poglądowe i wygląd po-
szczególnych akcesoriów wyposażenia może się różnić 
na przestrzeni roku, zależnie od dostępności. 

LITERY 3D 

już od 178 zł/szt. *
Idealne dla hoteli, zakładów 
produkcyjnych

5 rodzajów mocowań 
produkcyjnych

20

150

Montaż do ścian 
wew/zew

*cena litery bez oświetlenia: wys 30 cm





Przestrzenna forma 
świetlna, która monto-
wana jest najczęściej na 
budynkach, prostopadle 
do ciągów komunikacyj-
nych.

To doskonały pomysł na wyróżnie-
nie punktów gastronomiczny lub 
usługowych na ruchliwych ulicach czy 
deptakach.   
Semafory doskonale sprawdzają się 
jako reklama produktów spożywczych, 
kaseton z logo firmy, czy po prostu 
reklama wizerunkowa. 

SEMAFORY



SEMAFORY

720 zł/szt. *

20x20

już od

200x100

Podświetlany Widoczny z 
daleka

Idealne dla punktów 
usługowych i gastro-
nomicznych

Rozmiar minimalny [cm]

Rozmiar maksymalny [cm]

Informacje

Wizualizacje w katalogu są poglądowe i wygląd po-
szczególnych akcesoriów wyposażenia może się różnić 
na przestrzeni roku, zależnie od dostępności. 

Ławy montaż do 
ścian wew/zew 

*cena dla rozmiaru 20 x 20cm





Najczęściej zamawiane jako szyldy nad 
wejście sklepów lub punktów usługowych 
takich jak zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, 
lub jako reklama wizerunkowa. Doskonale 
sprawdzą się również jako oznakowanie 
instytucji publicznych.    

Zamieszczone płasko na po-
wierzchni ściany, podświe-
tlane, o różnych kształtach 
i rozmiarach, pozwalają 
zauważalnie wyróżnić Twoja 
firmę spośród konkurencji.

KASETONY



Rozmiar minimalny [cm]

Rozmiar maksymalny [cm]

Informacje

Wizualizacje w katalogu są poglądowe i wygląd po-
szczególnych akcesoriów wyposażenia może się różnić 
na przestrzeni roku, zależnie od dostępności. 

Doskonałe nad 
wejście lokalu

Ławy montaż do ścian 
wew/zew

Idealne dla sklepów 
wewnątrz galerii  
handlowych 

KASETONY

713 zł/szt. *

20x20

już od

300x150

*cena dla rozmiaru 20 x 20cm





Tradycyjne reklamy świetl-
ne w nowoczesnym wyda-
niu.

Szklane neony odeszły do lamusa, ustępując 
miejsca nowym, wykonanym z elastycznego 
tworzywa. Umożliwiają zastosowanie róż-
nych kolorów i kształtów w jednym. Dzięki 
zastosowaniu technologii LED, neony flex są 
bardziej wydajne i odporne na uszkodzenia, 
świecąc jednocześnie równym, barwnym 
światłem. Proponowane przez nas formy, 
to nowoczesne podejście do tradycyjnego i 
cenionego od lat neonu.  

NEONY FLEX



249 zł/szt. *

15

już od Możliwość 
tworzenia 
ciekawych form 
przestrzennych

Znakomita 
odporność i 
światło LED

Do użytku wewnętrz-
nego

Często wybiera-
ne jako element 
wystroju wnętrz

NEONY FLEX Rozmiar minimalny [cm]Informacje

Wizualizacje w katalogu są poglądowe i wygląd po-
szczególnych akcesoriów wyposażenia może się różnić 
na przestrzeni roku, zależnie od dostępności. 

*cena dotyczy jednego znaku o wysokosci 20 cm





Połączenie technologii 
podświetleń LED oraz 
grawerów CNC, daje wy-
jątkowo atrakcyjne efekty 
wizualne. 

Mix tych dwóch technologii, pozwolił 
stworzyć produkt ceniony przez projek-
tantów wnętrz zarówno mieszkalnych jak 
i użytkowych. Frezowanie płyt z plexi lub 
łączenie ich z dibondem, daje niezwykle 
ciekawy efekt rysowania światłem. 

PŁYTY GRA-
WEROWANE



272 zł/szt. *już od Efekt rysowa-
nia światłem 

Do użytku 
wewnętrz-
nego i ze-
wnętrznego

Często wybierane 
 jako element wystro-
ju wnętrz 

Możliwość  
podwieszania  
do sufitu 

PŁYTY GRAWEROWANE Rozmiar minimalny [cm]

Rozmiar maksymalny [cm]

Informacje

Wizualizacje w katalogu są poglądowe i wygląd po-
szczególnych akcesoriów wyposażenia może się różnić 
na przestrzeni roku, zależnie od dostępności. 

20x20

300x200

*cena dotyczy rozmiaru 30 x 30 cm





FRANCE:
+48 504 067 403
+ 48 516 041 030

fr@laboprint.eu

SWEDEN:
+48 504 067 389
+48 504 067 294
se@laboprint.eu

POLAND:
+48 510 925 460
+ 48 506 742 763

pl@laboprint.eu

DENMARK:
+48 504 067 294
dk@laboprint.eu

LUXEMBOURG: 
+48 517 250 373 (DE)
+48 504 067 403 (FR) 

lu@laboprint.eu

FINLAND:
+48 504 067 294
+48 504 067 389

fi@laboprint.eu

IRELAND:
+48 510 925 418
+48 572 698 260
irl@laboprint.eu

NETHERLANDS:
+48 516 041 055 
nl@laboprint.eu

SWITZERLAND:
+48 517 250 373 (DE)
+48 504 067 403 (FR)

ch@laboprint.eu

BELGIUM:
+48 504 067 403 (FR)
+48 516 041 055 (NL)

be@laboprint.eu

UNITED KINGDOM
+48 510 925 418
+48 572 698 260
en@laboprint.eu
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