
 

V nabídce máme více než 50 druhů vzorů (holografické, prizmatické, texturové, zrcadlové), 
které jsou k dispozici ve 20-ti různých barvách. 

Mirror Lens  
Mirror Lens je nový koncept vizuálních efektů z vývoje Creative Film Corp. Na principu 
Fresnelovy čočky vyvinul Creative Film Corp. nový výrobek s optickými efekty. Pomocí 
soustředěného fasetového reliéfu tak ploché médium získá efekt optické čočky. Opakování 
čoček s identickým rozměrem a stejným fokusem v horizontálním a vertikálním směru dá 
vzniknout fólii s ohromujícím účinkem, která předestírá oku efekt hloubky. Podobně jako u 
série Polychrome a Fantasy existuje velké spektrum možností jak pro dekoraci v nejširším 
smyslu, tak také pro využití jako potiskovací materiál v transparentním tisku nebo jako pozadí 
pro displeje; všude tam, kde má být obrácena pozornost na určitý cíl. 

Fantasy 
Fantasy je velmi atraktivní dekorační fólie z metalizované umělé hmoty. Díky hranolům a 
různým geometrickým vzorům nebo holografickým motivům vzniká mnoho rozdílných 
optických efektů, které jsou ještě zesíleny hrou barev a lámáním světla.Vzhledem k použití 
transparentních a zbarvených umělých hmot a množství prizmatických a holografických 
vzorů nejsou fanzii kladeny žádné hranice. Tyto fólie jsou samolepící a mají díky tomu velké 
přednosti a široké možnosti využití ve srovnání s jinými raženými nebo kovovými fóliemi. 

Polychrome 
Polychrome – texturovaná metalizovaná plastická fólie – je materiál, který spojuje fascinující 
optické efekty s vynikajícími vlastnostmi pro zpracování a použití. Tím jsou realizovatelné 
takové možnosti použití, které se dříve buď nemohly uskutečnit, nebo pouze s velmi drahým 
materiálem. Tyto fólie se nabízejí pro velké množství využití od vizitek až k dekoracím 
nábytku nebo zařízení. Materiálem je transparentní průsvitná nebo zbarvená umělá hmota, 
která je na zadní straně opatřena příslušnou strukturou a propařena kovem. Povrch zůstává 
hladký a tím se znamenitě hodí ke všem tiskařským postupům a jiným zpracovatelským 
možnostem. 

Green Earth 
Nově jsou v nabídce také fólie Green Earth, které nejsou vyrobeny z ropných derivátů, ale z 
výtažků z ovoce. Neobsahují PVC (PVC - free) a na skládkách se velice rychle rozkládají. 
Nyní se z tohoto materiálu vyrábějí řady FANTASY a POLYCHROME POLISH, ale do 
budoucna budou vyráběny všechny fólie Creative z "PVC - free" materiálu. 

Odolnost: Fólie jsou odolné vůči poškrábání a nesmršťují se. 

Tisk: Fólie lze potisknout všemi obvyklými tiskařskými postupy jako jsou: sítotisk, ofset, 
flexotisk a hlubotisk, stejně jako termotransferovým tiskem. Vhodné pro ražení nátisku. Tisk 
je možný bez předchozího zpracování nebo nanášení ochranné vrstvy. Mohou být použity 
různé barevné systémy včetně UV sušících barev, efekty tím nebudou poškozeny. 

Fólie je možno řezat řezacím plotrem, nářadím z pásové oceli a termickými postupy, pokrýt 
pryskyřicí. 



Lepení: Lze je nalepit na všechny hladké plochy mokré i suché, nevhodné jsou drsné a 
pórovité povrchy a monomery PVC. 

Mirror Lens (na principu Fresnelovy čočky) 

 
Mirror Lens, 14 mm, silver 10 

 
Mirror Lens, 25 mm, silver 10 

 
Mirror Lens, 34 mm, silver 10 

 
Mirror Lens, 34 mm, gold 23 

 
Mirror Lens, 58 mm, gold 23 

 
Mirror Lens, 34 mm, brass 25 

 
Mirror Lens, 34 mm, orange 27 

 
Profile Lens Lenticular, silver 10 

Fantasy (s holografickým efektem) 

 
Fantasy 1/4 mosaic, silver 10 

 
Fantasy 1/4 mosaic, gold 23 



 
Fantasy 1/4 mosaic, brass 25 

 
Fantasy 1/4 mosaic, fluorescent yellow 25 

 
Fantasy 1/4 mosaic, orange 27 

 
Fantasy 1/4 mosaic, fluorescent orange 

 
Fantasy 1/4 mosaic, cherry red 30 

 
Fantasy 1/4 mosaic, purple 26 

 
Fantasy 1/4 mosaic, fluorescent pink 

 
Fantasy 1/4 mosaic, violet 31 

 
Fantasy 1/4 mosaic, sky blue 35 

 
Fantasy 1/4 mosaic,royal blue blue 38 

 
Fantasy 1/4 mosaic, emerald green 40 

 
Fantasy 1/4 mosaic, fluorescent green 



 
Fantasy holo glitter, silver 10 

 
Fantasy holo glitter, gold 23 

 
Fantasy holo glitter, sky blue 35 

 
Fantasy holo glitter, royal blue 38 

 
Fantasy holo glitter, emerald green 40 

 
Fantasy sequins, silver 10 

 
Fantasy sequins, gold 23 

 
Fantasy sequins, sky blue 38 

 
Fantasy sequins, royal blue 38 

 
Fantasy sequins, emerald green 40 

 
Fantasy rainbow, silver (zrcadlová) 10 

 
Fantasy crystal, silver 10 

Diamond Plate 



 
Diamond Plate, mini holographic, silver 10 

 

Polychrome Polish (zrcadlové) 

 
Polychrome polish, silver 10 (zrcadlová) 

 

 
Polychrome polish, gold 23 (zrcadlová) 

 
Polychrome polish, brass 25 (zrcadlová) 

 
Polychrome polish, orange 27 (zrcadlová) 

 
Polychrome polish, royal blue 38 (zrcadlová) 

Polychrome Texture 

 
Polychrome Texture, coarse brush, silver 10 

(hrubý hliník) 

 
Polychrome Texture, coarse brush, gold 23 

(hrubý hliník) 



 
Polychrome Texture, fine brush, silver 10 

(hladký hliník) 

 
Polychrome Texture, hearts, silver 10 

 
Polychrome Texture, stars, silver 10 

 
Polychrome Texture, large engine, silver 10 

 
Polychrome Texture, leaf, silver 10 

 
Polychrome Texture, galvanized, silver 10 

Karbonové fólie 

 
Carbon Fiber I, silver 

 
Carbon Fiber I, gun metal gray 

 
Carbon Fiber II, silver 

 
Carbon Fiber II, gun metal gray 

 

 


