RETOLACIÓ
ECO-FRIENDLY

A iRètols ens hem proposat plantar la
primera llavor per canviar el món de la
retolació cap a un sector més sostenible i
ecològic i, així, reduir l’impacte ambiental
de la comunicació visual i la publicitat.
Fa anys que utilitzem tintes ecològiques en totes les nostres impressions però
ara, a més a més, hem substituït els suports tradicionals de la retolació (PVC,
plàstics, suports no reciclables,...) per una gamma de nous productes eco-friendly
pensats per a empreses compromeses amb el medi ambient.

Què signiﬁca ‘retolació eco-friendly ’?
És una retolació basada en l’ús de materials i productes respectuosos amb el medi ambient i els quals compleixen varies
de les següents característiques:

Ús de materials 100%
ecològics com
el bambú i les
tintes de làtex.

Ús de materials reciclables.

Sense partícules contaminants ni
inﬂamables.

Lliure de PVC
el qual és un
dels plàstics
més contaminants que hi
ha actualment.
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Productes eco-friendly:
Tèxtil

-Lona exterior lliure de PVC: teixit de 300gr de polipropilè revestit amb
polioleﬁna. És 100% reciclable i retardant del foc (amb certiﬁcació B1)
-Lona interior lliure de PVC: teixit de 200gr de polièster. És 100%
reciclable.
-Tela de polièster de 200gr ﬂexible i 100% reciclable. Compta amb
retardant del foc (amb certiﬁcació B1)
Tots els nostres tèxtils compten amb una aparença i resistència
similars als convencionals.

Roll-up
-Amb base d’alumini
-Amb base de bambú
La superfícia imprimible dels nostres roll-ups eco-friendly és lliure
de PVC i està feta de polipropilè. Compta amb dues estructures de
llarga durada a escollir: alumini o bambú.

Panells
-Panell rígid
-Panell moldejable
-Panell enrollable
Comptem amb materials 100% reciclables com el poliestirè expandit (format per un 98% d’aire) el qual és l’alternativa més sostenible
per a fabricar panells sense perdre resistència ni durabilitat.

Vinils
-Per interior
-Per exterior i vehicles
Els vinils de la gamma eco-friendly estan fets de polipropilè el
qual, actualment, és un dels plàstics menys contaminants i és
100% reciclable.

A iRètols apostem per una retolació més sostenible i de producció local i ,d’aquesta
manera, poder oferir una retolació ètica, de qualitat i respectuosa amb l’entorn.

Fer el pas a una retolació sostenible és un repte molt gran,
ens hi acompanyes?
*Hi ha productes amb comanda mínima, consulta’ns les opcions i l’estoc.
*Els teixits amb un ample ﬁns a 160cm seran impresos amb tintes de làtex i els superiors a 160cm seran
impresos amb tintes UV.
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