Vi möjliggör full kreativitet
Fantastiska detaljer på mattor för små och stora ytor
PXL Carpets® hela produktionsapparat är helt och hållet utvecklad för att leverera världens
bästa mattor för event, display och inredning. Med nästa generations digitala tryckteknik
för mattor kan vi erbjuda verkligt kreativa mattlösningar som lever upp till de fem viktigaste
kraven som ställs av kunder inom dessa användningsområden:
högsta tryckkvalitet • låga minimivolymer • korta ledtider • enkla installationer • certifieringar
Heltäckande tänkande
Vår specialbyggda Chromojet -printer djuptrycker med full penetration
av mattfibrerna i en upplösning på hela 76 dpi. Detta möjliggör tryck
av vilken logo, design eller fotografi som helst i fantastisk lyster och
med extremt färgdjup.
®

Flygfoto över Norrköping,
storlek 400x350 cm.

Vi levererar från 2 m2 till valfri destination i Europa på 6-12 arbetsdagar, vilket gör vårt koncept tillgängligt för i princip alla.
Tekniken ger ett minimum av skarvar vilket kraftigt förenklar
installationer samt förhöjer utseendet. Mattorna levereras
dessutom färdigskurna och mönsterpassade, så det är bara
att rulla ut och börja använda dem.
www.aprio.se

Emma Watson på världspremiären av storfilmen Noah, London

Mässor & Event
Vem sa att röda mattan måste vara röd? Om man istället arbetar kreativt med golvet som budskapsbärare så nås helt nya höjder i exponeringseffektivitet. Tryckta mattor är optimala blickfångare på
mässor, produktlanseringar, sportevenemang, teaterscener, galapremiärer, bolagsstämmor och en
mängd andra typer av evenemang. Dessutom blir det ju så mycket snyggare!

Kampanj på Stockmanns skönhetsavdelning, Helsingfors

Display & Reklam
Varför bara slåss om utrymmet i ögonhöjd? Mer än hälften av oss tittar ändå neråt när vi går och står.
Vad är då mer naturligt än att golven vi går på skickar tydliga signaler? Mattor utgör tydliga avgränsare
vid kampanjytor i butiker, och väl utförd golvreklam som point-of-sale ökar också avslutsfrekvensen.
Endast kreativiteten sätter gränserna för vad som är möjligt.

www.aprio.se

Museiutställning, Paris

Showroom & Utställningar
Måste konstverk hänga på väggen? Genom att kreativt använda mattor skapas ytterligare en visuell dimension till
butiksytor, museum, lekland, biografer och i TV-studior. Vår teknik möjliggör stora flödande desiger som täcker stora
ytor och förhöjer kunders, besökares och tittares upplevelser. Våra mattor kan dessutom väggmonteras vid behov.
Skönheten ligger för betraktarens fötter.

Sickla Business Lounge, Nacka

Arkitektur & Inredning
Får vi presentera ett textilt trägolv? Vare sig man vill imitera andra material, matcha ett visst färgschema eller ta ut de grafiska svängarna fullständigt, så är det möjligt med vår tryckteknik för mattor.
Ett brett sortiment med nio mattkvaliteter täcker in de flesta ändamål och krav på bruk i offentliga miljöer.
Tillsammans skapar vi den perfekta harmonin till övriga interiörer.

www.aprio.se

NYHET

Blacklight Mini Golf, München

e!
Let it shin

Vill ni göra något fullständigt lysande? Vi är den första mattillverkaren som kan trycka heltäckningsmattor i färger
som blir självlysande med hjälp av UV-lampor (s k Black Light). Därmed öppnar GLOprint™ helt nya möjligheter
med temabaserade inredningar för t ex äventyrsgolf, laserspel, lekland eller nattklubbar. Färgerna är beständiga
och kan därför också användas till säkerhetsinformation och uppmaningar av olika slag.

GLOprint™
— specialförutsättningar —

Material:

C1000 eller T1000

Kvantitet:

Minimum 25 kvm

Färger:

Solida (ej toningar)

Bakgrund:

Svart (obligatorisk)

8+1 fluorescerande färger

YELLOW
Pantone+ 3965C

ORANGE
Pantone+ 1585C

RED

PINK

VIOLET

Pantone+ 1787C

Pantone+ 219C

Pantone+ 2084C

BLUE

GREEN

BLACK

Pantone+ 293C

Pantone+ 802C

(Background color)

Showroom, PXL Carpets, Belgien

WHITE

www.aprio.se

Varianter för alla behov
PXL Carpets® Mattor

PXL Carpets® Plattor

Stansning till 50x50 cm.
Perfekt passform.

Tryckning av T 700.

C600 premium displaymatta.
C1000 heltäckningsmatta.

Hjärtat i vår produktion.

Tusentals jets trycker i 76 dpi.

Alltid 50.000 kvm i lager.

C400 standard displaymatta.

En fabrik för högtryck

PXL Carpets® Mattor

PXL Carpets® Textila plattor

200 cm rullbredd

C400

C800

C1000

C1200

T700

T1000

T1200

Fiber

Nylon 6, BCF

Nylon 6, BCF

Nylon 6, Heatset

Nylon 6.6,
Heatset

Nylon 6.6,
Heatset

Nylon 6.6, BCF

Nylon 6.6,
Heatset

Nylon 6.6,
Heatset

Konstruktion

Velour, tuftad

Velour, tuftad

Saxony, tuftad

Frisée, tuftad

Frisée, tuftad

Loop, tuftad

Frisée, tuftad

Frisée, tuftad

Luggvikt

400 gr/kvm

600 gr/kvm

800 gr/kvm

1000 gr/kvm

1200 gr/kvm

700 gr/kvm

1000 gr/kvm

1200 gr/kvm

Lugghöjd

C600

4 mm

C600-A

50x50 cm

8 mm

6 mm

7 mm

4 mm

6 mm

7 mm

Baksida

Gel foam latex

Gel foam latex

5 mm
Actionbac®

Actionbac®

Actionbac®

Actionbac®

Eco-vinyl

Eco-vinyl

Eco-vinyl

Total vikt

1450 gr/kvm

1650 gr/kvm

1700 gr/kvm

1900 gr/kvm

2100 gr/kvm

2300 gr/kvm

4700 gr/kvm

5000 gr/kvm

5200 gr/kvm
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Tvärsnitt

™

Finish

Kan fås med langetterade (sydda) kanter för avpassade mattor.

Upplösning
Brandklass
Slitstyrka
Skötsel

–

76 dpi (3 punkter per mm)

76 dpi (3 punkter per mm)

Bfl-S1 (EN 13501-1)
Medel

Hög

Mycket hög

Hög

Bfl-S1 (EN 13501-1)
Mycket hög

Extrem

Mycket hög

Mycket hög

Extrem

Behandlad med Baygard® smutsavvisning. Rengörs med regelbunden dammsugning och/eller våtdammsugning med milt rengöringsmedel utan blekmedel.

Aprio AB – Er bästa partner för tryckta mattor
Vårt utbud av högupplösta mattor för mäss-, event-, profil- och reklambranschen är helt omatchat på marknaden,
från entrémattor och små reklammattor till heltäckning av hela byggnader. Tack vare delägarskap i PXL Carpets®
förfogar vi över de allra modernaste teknikerna utvecklade för mattryck, och i kombination med effektiv logistik
erbjuder vi möjligheter för både små och stora organisationer att beställa individuellt anpassade mattor för alla
slags behov. Alla våra produkter säljs via återförsäljare i Norden och Baltikum.
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