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Najlepsza z możliwych reklam dla gabinetu
stomatologicznego lub ortodontycznego!

„Ząb” jest wykonywany w technologi tłoczenia podciśnieniowego z 
mlecznego akrylu (PMMA) lub nieprzeźroczystego winylu (PCV).
W wersji akrylowej jest podświetlany od wewnątrz diodami LED, daje to 
równomierne świecenie całej reklamy nocą, za dnia zaś mamy białą, 
błyszczącą i obłą powierzchnię. Barwa podświetlenia może być dowolna, a w 
wersji RGB możemy zmieniać ją samodzielnie w dowolnym momencie lub 
ustawić samoczynne powolne przejścia kolorów.
Wersja winylowa ma cztery rzędy diod LED umieszczonych po obrysie 
„Zęba”, gwarantuje to widoczność efektów świetlnych całą dobę, nawet w 
pełnym słońcu. Możemy wykonać dowolną kombinację kolorów powierzchni 
reklamy oraz barwy światła diod.
Obie wersje można wykonać jako jedno lub dwustronną reklamę.

PMMA + podświetlenie wewnętrzne LED PCV + diody

LED po obrysie



Na frontowej, płaskiej części „zębów” 
można dodatkowo nanieść prostą grafikę, 
np. logo gabinetu lub godziny otwarcia.

Materiały użyte do produkcji naszych 
reklam są w pełni odporne na trudne 
warunki atmosferyczne. Można je stosować 
na zewnątrz, jak i wewnątrz pomieszczeń.

Wersja z diodami LED po obrysie 
ma standardowo w zestawie 
sterownik pozwalający uzyskać 
efekty świetlne dla większego 
przyciągania uwagi. Dzięki 

wbudowanemu czujnikowi światła jasność 
reklamy jest zmniejszana po zmierzchu 
automatycznie, dbając o bezpieczeństwo 
(pełna jasność nocą może oślepiać pieszych 
oraz kierowców) oraz dodatkowo oszczędza 
energię.

Wykonujemy również konstrukcje wedle 
z a m ó w i e n i a ,  
d z i ę k i  t e m u  
reklamę łatwiej 
zamontować w 
m i e j s c u  
docelowym.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu 
prezentującego te wyjątkowe reklamy pod 
adresem https://youtu.be/bgBzHIfhwG0 oraz 
d o  p o l u b i e n i a  n a s z e g o  p r o f i l u  
http://fb.com/FabSwiatla dzięki temu będą 
Państwo na bieżąco informowani o aktualnych 
promocjach i nowościach w naszej firmie.
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Rysunki prezentują wymiary jednostronnych reklam „zębów”, wersje dwustronne 
składają się z dwóch części przymocowanych tyłami do konstrukcji znajdującej się 
między nimi. Wszelkie ustalenia dotyczące kolorystyki reklamy, nanoszonych grafik, 
barwy światła diod LED oraz budowy konstrukcji nośnej dokonywane są indywidualnie 
podczas składania zamówienia.
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