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De Albyco Acrylator-A2 brengt een luxe manier van 
veredelen in kleine oplages binnen handbereik. 

Met de Albyco Acrylator-A2 kunt u zelf uw prints voorzien van 
een 5 mm dik acrylaat aan de voorzijde van uw print. Hierdoor 
krijgt de afbeelding meer diepte en is perfect te gebruiken in 
plaats van bijvoorbeeld een fotolijst.

Acryleren biedt een brede variëteit aan mogelijkheden voor het 
uitbreiden van uw leveringspakket, zonder grote investeringen. 
Door het uitbreiden van uw leveringspakket met acryleren kunt 
u interessante marges behalen. Het product is eenvoudig te 
promoten, klanten zijn makkelijk te bereiken. Uw klant levert 
het digitale beeldbestand aan, u print en acryleert, uw klant 
heeft een persoonlijk en uniek product. Het toepassingsgebied 
is breed. Zowel in de zakelijke als de consumentenmarkt zijn er 
veel mogelijkheden.

Met het unieke positionerings-systeem op de acrylator wordt 
de print in de machine gefixeerd. Vervolgens wordt een voor-
belijmde acrylplaat in de machine gestoken. Daarna zorgt de 
machine ervoor dat de print perfect zonder bubbels wordt 
verkleefd met het acrylaat. Acrylaat is te gebruiken als fotopre-
sentatie, maar denk ook eens aan een extra luxe menukaart, of 
het luxe afwerken van oorkonde’s en diploma’s.

Albyco Acrylator A2 
Acryleersysteem
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Nieuw: Acryleren!
maak nu zelf de mooiste 

decoraties

Acryleren
Exclusief bij Albyco

De Albyco Acrylator A2 brengt een luxe manier van veredelen in kleine oplages binnen handbereik.

Omschrijving Artikelnummer Prijs in €, excl. BTW
Albyco Art acrylplaten, 10 x 15 cm, per 5 stuks ALBCAP10X155 11,85
Albyco Art acrylplaten, formaat A4, per 5 stuks ALBCAPIA45 31,55
Albyco Art acrylplaten, formaat A3, per 5 stuks ALBCAPIA35 63,80
Albyco Acrylator A3-lamineersysteem, per stuk ALBACRYLATA3 899,00
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