Firma 3D System® powstała w 2001 roku i jest jedynym na rynku polskim producentem profili
aluminiowych do budowy liter przestrzennych o nazwie „Profil-3D” i „Profil Brzegowy -3D”, które
mają zastosowanie w reklamie wizualnej. Litery przestrzenne, wytwarzane z profili firmy 3D System®,
przez producentów reklam, podświetlane są od środka światłem, w większości przypadków,
emitowanym przez energooszczędne systemy diodowe (LED). Zbudowane litery przestrzenne
w oparciu o profile firmy 3D System® umieszczane są na budynkach, halach lub innych obiektach
użyteczności publicznej stanowiąc efektowne reklamy świetlne, które zwiększają rozpoznawalność
i podnoszą prestiż firm.
System budowy znaków przestrzennych proponowany przez firmę 3D System® - to najszybszy
i zarazem najtańszy sposób konstruowania pojedynczych liter, znaków lub innych brył przestrzennych.
System ten cechuje wysoki profesjonalizm, który jest poparty wieloletnim doświadczeniem
i nieustannym podnoszeniem jakości gamy produktowej.
Nieodłącznym składnikiem budowy liter są kleje opracowane przez firmę 3D System®
we współpracy z chemikami z laboratorium niemieckiej firmy Evonik® oraz polskiej firmy Heko, które
służą do łączenia „Profili-3D” z frontem litery. Produkcja kleju na specjalne zamówienie ma za zadanie
podniesienie wytrzymałości form przestrzennych budowanych za pomocą systemu firmy3D System®.
Firma 3D System® wychodząc naprzeciw oczekiwaniom producentów liter przestrzennych
przekazuje do użytku klientów specjalny program „Bending Points Indicator” do generowania
punktów gięcia „Profili-3D”. Program ułatwia wyznaczanie punków gięcia liter oraz zastępuje
klasyczny pomiar taśmą mierniczą. BPI jest kolejnym krokiem w rozwoju systemu do budowy znaków.
Sprawia, że konstrukcja liter blokowych jest znacząco szybsza i bardziej przyjazna dla użytkownika.
Program „Bending Points Indicator” - to początek drogi rozwoju systemu obranego przez firmę
3D System®, który ma na celu ułatwienie budowy znaków z wykorzystaniem „Profili-3D”. Nowa
wersja programu BPI 1.2 umożliwia nanoszenie punków gięcia na zamawiany „Profil-3D” poprzez
automatyczną komunikację ze stanowiskiem drukującym znajdującym się w firmie 3D System.
Firma 3D System® jako jedyna w Polsce i Europie zbudowała od podstaw wraz
z oprogramowaniem automatyczną giętarkę do „Profili-3D”. Dajemy naszym klientom kolejne
narzędzie, które usprawni i przyspieszy produkcję form przestrzennych. Pierwsza prezentacja naszej
maszyny miała miejsce na targach reklamy Rema Days w 2018 roku.
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„PROFIL-3D”

„Profil-3D” jest wykonany z taśmy aluminiowej o grubości 0,5 mm, lakierowanej
w systemie RAL, o strukturze 40% mat i 60% połysk. Wszystkie profile są zabezpieczone folią, która
chroni powierzchnię lakierowaną przed zarysowaniem podczas prac montażowych.
Standardowe szerokości profili to: 60, 80, 100, 120, 140, 167, 217 mm. „Profil-3D” jest
wykorzystywany do budowy liter przestrzennych z podświetleniem lub bez podświetlenia.
Umożliwia konstrukcję liter od 25 cm do 200 cm wysokości. „Profil-3D” w budowanej literze
stanowi jej główną część nośną. Profil posiada wklejony pasek z tworzywa, który umożliwia
połączenie taśmy z frontem litery.
W „Profilu-3D” jest zastosowana wodoodporna uszczelka, która chroni wnętrze litery
przed pyłem, owadami oraz przed wydostawaniem się światła. „Profil-3D” wraz z PMMA tworzy
zwartą bryłę, która jest montowana z tyłem litery za pomocą wkrętów. Konstrukcja z PMMA,
profilu oraz PCV daje gotowy produkt w postaci przestrzennej litery reklamowej.
„Profil-3D” charakteryzuje się wysoką jakością użytych w produkcji materiałów.
Wytrzymałe elementy składowe profilu gwarantują długoletnią eksploatację znaków
przestrzennych wykonanych na jego bazie. Szacowana żywotność brył skonstruowanych za
pomocą „Profilu-3D” wynosi co najmniej 10 lat. Natomiast gwarancja na „Profil-3D” jest udzielna
przez firmę 3D System® na 5 lat.
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Przekrój poprzeczny „PROFIL-3D”

25-26mm
5 / 7mm

10mm

2-5mm

szerokości

3-6mm

60,80,100,120,140 mm

20-23mm

15mm
3-6mm
10mm

4-6mm

szerokości

167, 217 mm

„Profil-3D” o szerokości 167 i 217mm wyróżnia umiejscowiony i zawinięty w zakładkę
pasek z tworzywa, który wzmacnia klejone połączenie frontu litery z profilem w budowanej bryle
przestrzennej.

Przykład budowy litery z „Profilu-3D”

Front litery

Tył litery

klej gęsty

wklejony pasek
z tworzywa

PCV

PLE XI

gąbka uszczelniająca

klej płynny

Firma 3D System® wykonuje „Profile-3D” o dowolnej szerokości według projektu klienta.
Minimum produkcyjne jest ustalane indywidualnie ze sprzedawcą. Profile wyprodukowane na
zamówienie nie podlegają zwrotom.
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„PROFIL BRZEGOWY-3D”

„Profil brzegowy-3D” - wykonany jest z taśmy aluminiowej o grubości 0,5 mm, lakierowanej w
systemie RAL, o strukturze 40% mat i 60% połysk. Szerokość profilu to 30 mm. „Profil brzegowy-3D”
wykorzystywany jest do budowy form przestrzennych od 25 cm do 200 cm wysokości. „Profil brzegowy-3D”
stanowi jedynie pośrednik i nie jest częścią konstrukcyjno-nośną budowanej litery. Służy do połączenia
frontu budowanego znaku z jego obudową, która najczęściej wykonana jest z aluminium. To obudowa jest
główną częścią nośną tworzonego znaku przestrzennego. Profil Brzegowy-3D łączony jest z frontem litery
tylko za pomocą kleju konstrukcyjnego Monolith.

Przekrój poprzeczny „PROFIL BRZEGOWY-3D”
20-23mm
5-6mm

3-6mm

standardowa szerokość 30 mm
Zaletą wyróżniającą „Profil Brzegowy-3D” jest wklejony i zawinięty w zakładkę pasek z
tworzywa wzmacniający klejone połączenie frontu litery z profilem w budowanej literze.

Przykład budowy litery z „Profilu Brzegowego-3D”

Front litery

klej Monolith
blacha aluminiowa

PLEXI

Tył litery

blacha aluminiowa
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Podstawowe kolory „PROFILI-3D”

RAL 9016
biały mat (do malowania)

RAL 9016
biały połysk

RAL 9006
srebrny mat

RAL 1023
żółty

RAL 2004
pomarańczowy

RAL 3020
czerwony

RAL 6029
zielony

RAL 5002
granatowy

RAL 7024
grafitowy

RAL 9005
czarny

Złoty

Srebrny

Złoty

Srebrny

Lustrzany

Szczotkowany

„Profile-3D” są dostępne w zaprezentowanej kolorystyce. Zamówienie dowolnego koloru
profilu z palety RAL uwarunkowane jest minimum produkcyjnym, które wynosi od 2000-5000 mb
w zależności od szerokości taśmy. Termin realizacji zamówienia niestandardowego koloru profilu
wynosi od 3 do 6 tygodni. Cena profilu w nietypowym kolorze RAL pozostaje zgodna z ofertą
zamieszczoną w cenniku firmy 3D System®.
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Przykłady budowy liter z „PROFIL-3D”
Wykonanie litery świecącej frontem wymaga zastosowania:
- na front litery PMMA (plexi) lub poliweglanu litego (PC). (Poliwęglan z uwagi na swoje parametry
wytrzymałościowe zalecany jest na lico do dużych liter).;
- na tył litery PCV spienionego o grubości 10 mm.
UWAGA: Nie należy używać PMMA (plexi) wykonanej metodą wytłaczania na lico litery ze
względu na niską odporność materiałową i częste pękniecia na etapie prac montażowych.

Wykonanie litery świecącej tyłem, w szczególności dla znaków w kolorze czarnym,
wymaga użycia:
- na front litery materiału nieprzepuszczającego światła, np.: PMMA (plexi), poliweglanu litego
(PC) lub tworzywa typu Dibond;
- na tył litery bezbarwnego poliwęglanu litego o grubości 10mm.
Litera, w tym przypadku powinna być odsunięta od podłoża, na którym jest montowana,
aby światło swobodnie wydostawało się i tworzyło poświatę wokół bryły, uwidaczniając logo w
kolorze czarnym.
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Kleje jednoskładnikowe do małych liter 80 cm.
Butla kleju 500ml

Butla kleju 250ml

Dozownik kleju

miejsce i sposób
aplikacji

Klej PMMA płynny nr 1 - to klej jednoskładnikowy, bezbarwny o silnej nieprzyjemnej
woni. Służy do wstępnego łączenia taśmy „Profil 3D” z frontem litery. Poprzedza proces klejenia
klejem gęstym. Klej penetruje szczeliny, lecz nie ich wypełnia. Wykorzystywany jest do budowy
liter nie większych niż 80 cm.
Klej konfekcjonowany jest w metalowych puszkach o pojemności 0,25 i 0,5 l. Jedno
opakowanie kleju 0,25 pozwala na wykonanie 100-150 mb spoiny. Klej dozuje się ze specjalnej
bezbarwnej butelki o pojemności 50ml. Aplikacja następuje poprzez nałożenie igły na końcówkę
dozownika. Klej nakłada się w małej ilości, tak by nie powodować jego wycieku. Dla celów
szkoleniowych zaleca się wykonanie próbnych połączeń z wykorzystaniem PMMA bezbarwnej.
Test pozwala na określenie sposobu i ilości dozowanego kleju. Wstępne wiązanie kleju następuje
po 30 minutach. Po upływie tego czasu można zastosować klej gęsty.
Nie należy stosować tego kleju do łączenia taśmy „Profil Brzegowy – 3D” z PMMA. Klej
należy przechowywać w chłodnym miejscu (nie zamrażać). Optymalna temperatura klejenia to
20°C.

Butla kleju 1L
Dozownik kleju

miejsce i sposób
aplikacji

Klej gęsty PLEX 9021-0 – to klej jednoskładnikowy, bezbarwny o silnej woni. Służy do
łączenia taśmy „Profil 3D” z frontem litery. Stosowany jest po kleju płynnym. Klej wypełnia
szczeliny, ale ich nie penetruje. Wykorzystywany jest do budowy liter nie większych niż 80 cm. Klej
konfekcjonowany jest w butelkach 1,2 kg. Jedno opakowanie kleju pozwala na wykonanie 150-200
mb spoiny. Klej dozuje się ze specjalnej bezbarwnej butelki z rurką o pojemności 250 ml. Klej należy
aplikować kilkakrotnie w postaci cienkich spoin w odstępach 30 minutowych. Czas wstępnego
wiązania kleju, po którym można zdjąć element ze stołu montażowego, to około 2 godziny. Nie
należy stosować tego kleju do łączenia taśmy „Profil Brzegowy – 3D”.
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Kleje dwuskładnikowe do dużych liter 200 cm.

kartusz kleju 350ml

dysza mieszająca
mixer

dozownik ręczny

Klej MONOLITH 342-1 – to klej konstrukcyjny, dwuskładnikowy, na bazie metakrylanów,
nietransparentny, o barwie morskiej. Służy do łączenia tworzyw sztucznych z metalami. Doskonale
spaja materiały typu „Dibond”. Zastępuje wiele klasycznych połączeń takich jak: nity, śruby itp..
Spoina posiada bardzo dużą wytrzymałość - około 70kg/cm². Klej nie wymaga specjalnego
przygotowania powierzchni.
Wykorzystywany jest do budowy liter i znaków przestrzennych do wysokości 2 m. Klej
konfekcjonowany jest w kartuszach o pojemności 380 ml (pojemność dwóch składników).
Opakowanie kleju przy jednorazowej aplikacji pozwala na wykonanie około 25 mb spoiny.
Monolith aplikuje się ze specjalnego ręcznego dozownika – typ H-285 i nakłada za pomocą dyszy
mieszającej. Czas wiązania kleju to około 20 minut. Przydatność kleju po wymieszaniu wynosi
około 7-10 minut. Temperatura stosowania kleju 21 stopni C.
kartusz kleju 350ml

dozownik ręczny
dysza mieszająca
mixer

Klej SCIGRIP 42C – to pierwszy bezbarwny klej konstrukcyjny, dwuskładnikowy, na bazie
metakrylanów. Klej łączy profile „Profil-3D” z frontem litery. Klej SCIGRIP 42C służy do budowy
liter i znaków przestrzennych do wysokości 2 m. Klej konfekcjonowany jest w kartuszach
o pojemności 230 ml (pojemność dwóch składników). Opakowanie kleju przy jednorazowej
aplikacji pozwala na wykonanie około 18 mb spoiny. Klej Scigrip 42 aplikuje się ze specjalnego
ręcznego dozownika – MIXPAC C 10:1 i nakłada za pomocą dyszy mieszającej podobnie jak klej
Monolith. Czas wiązania kleju to około 20 minut. Przydatność kleju po połączeniu składników
wynosi około 7-10 minut. Optymalna temperatura stosowania kleju to 21 stopni C.
UWAGA: Klej nie klei poliwęglanu.
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Bending Points Idicator.

Okno programu BPI

Okno zamówienia nadruku online

Okno CorelDraw z obliczeniami BPI

„Wskaźnik Punktów Gięcia” (”Bending Points Indicator” – „BPI”) – to autorskie
rozszerzenie firmy 3D System® do programu CorelDraw. „BPI” umożliwia wygenerowanie punków
gięcia i przeniesie ich za pomocą miary na „Profil-3D”. Proponowana metoda zastępuje tradycyjny,
ręczny pomiar taśmą mierniczą. Zastosowanie programu, proponowanego przez firmę 3D System®,
znacząco skraca czas tworzenia liter przestrzennych oraz eliminuje błędy w pomiarze brył, popełniane
przez niedoświadczone osoby. Firma 3D System® tym samym oddaje do użytku producentów reklam
relatywnie tanie narzędzie wspomagające budowę form blokowych.
Atutem „Wskaźnika Punktów Gięcia” jest opcja kalkulatora kosztów, za pomocą którego
błyskawicznie sporządza się kosztorys zlecenia. Funkcje kalkulatora pozwalają na wyliczenie zużycia
poszczególnych materiałów ze wskazaniem ilości i cen składowych tworzyw, diod LED, zasilaczy, kleju
itp.. Kalkulator kosztów - to rozwiązanie dedykowane dla osób organizujących oraz nadzorujących
produkcję.
Nowością w programie „BPI” jest moduł do składania zamówień online na wykonanie
bezpłatnego nadruku punktów gięcia na „Profilu-3D w ramach realizowanego zlecenia. Oznaczenie
taśmy skraca czas produkcji form przestrzennych oraz całkowicie niweluje błędy w pomiarach.
Program jest dostępny dla różnych wersji CorelDraw i systemu Windows. Szczegóły dotyczące
wymagań instalacyjnych znajdują się na stronie www.3dsystem.pl
Aplikacja „Wskaźnik Punktów Gięcia” posiada wersję testową z licencją uprawniającą do
bezpłatnego korzystania przez 30 dni.

drukarka punków gięcia liter
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Maszyny i materiały pomocne przy wykonywaniu liter.
Automatyczna giętarka do „Profili-3D”

NOWOŚĆ!!!

Materiały i narzędzia niezbędne do budowy liter to:
·

prasa pneumatyczna do gięcia „Profili-3D” (min. zasilanie 2 bar);

·

taśma miernicza do pomiaru miejsc gięcia;

·

kołki drewniane o średnicy 6 mm;

·

kliny drewniane;

·

blat montażowy o wymiarach 250x125x2 cm z
nawierconymi otworami (nieprzelotowo)
o średnicy 6,2 mm.

Blat montażowy wykonany jest ze sklejki wodoodpornej liściastej o wymiarach 250x125x2 cm.
Otwory są nawiercone co 2,5 cm na ¾ grubości blatu i mają średnicę 6,1 – 6,2 mm.
Przedstawione powyżej elementy są dostępne w firmie 3D System®.
Nożyce do cięcia blachy, zestaw pilników, ściski, nożyk, cienkopis i zmywacz do cienkopisu
należy kupić we własnym zakresie.
Klient może samodzielnie wykonać materiały pomocnicze. W tym celu proszę o kontakt z
obsługą firmy 3D System , która to udzieli Państwu stosownych wskazówek.
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