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Witamy w świecie 
Liter Przestrzennych



Podświetlane litery 
przestrzenne

Kreativia specjalizuje się w produkcji liter 
przestrzennych i reklam oferując wiele rodzajów 
i metod wykańczania.

Tworzymy litery i znaki 3D korzystając 
z nowoczesnych metod formowania i obróbki 
materiałów. 

Technologia oraz pomysłowość dają nam możliwości 
robienia zwykłych rzeczy w niezwykły sposób.

+ litery przestrzenne
+ nietypowe projekty
+ podświetlane litery                                
  i znaki

+ wiele rozwiązań        
  technicznych
+ kilkanaście modeli



To najtańsze i najprostsze w wykonaniu litery w ofercie. Taśma posiada 
podwójne zagięcie, co wzmacnia całość i nadaje literze eleganckiego 
wyglądu. Model umożliwia wykonanie nawet najbardziej skomplikowanych 
kształtów.

1. Model D



1. Model D
sugerowana wysokość liter: 
15 -120 cm na zewnątrz,
15 - 150 cm do wnętrz
* zaleca się stosować do bardziej skomplikowanych 
kształtów, przy długach liniach prostych
może wystąpić falowanie
głębokość liter: 60 mm, 88 mm, 120 mm
kolorystyka: paleta gotowych kolorów oraz 
szczotkowane srebro i szczotkowane złoto
bok: taśma aluminiowa podwójnie zaginana 0,7 mm
lico: pleksi 3 - 4 mm
tył: PVC 10 mm
możliwość podświetlenia: przód (P), tył (T)
zastosowanie: wewnętrzne i zewnętrzne

Atuty modelu D:
 - możliwość wykonania nawet najbardziej  
  skomplikowanych i złożonych kształtów
 - niska cena
 - szybkość wykonania
 - szeroka paleta gotowych kolorów

PVC 10 mm
taśma piankowa
taśma AL podwójnie gięta
klej
PMMA 4 mm
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Litery wykonane z taśmy aluminiowej to bardzo estetyczne i niedrogie rozwiązanie. Model 
ten pozwala na wygięcie dowolnego, nawet najbardziej skomplikowanego kształtu. Cechą 
tego modelu jest brak widocznego rantu od przodu. Zaleca się stosować do bardziej 
skomplikowanych kształtów, przy długich liniach prostych może wystąpić falowanie.

2. Model P



2. Model P 

PVC 10mm
taśma piankowa
taśma AL
klej
PMMA 4mm

sugerowana wysokość liter: 
5 - 70 cm na zewnątrz,
5 - 70 cm do wnętrz 
głębokość liter: 40, 60, 100 mm
bok: taśma aluminiowa 0,6 mm w podstawowych 
kolorach, aluminium szczotkowane
srebrne lub szczotkowane złoto
lico: grubość pleksi 3 - 4 mm
tył: PVC 10 mm
podświetlenie: przód (P), tył (T), przód + tył (PT)
zastosowanie: wewnętrzne i zewnętrzne

Atuty modelu P:
 - brak rantu
 - szeroka paleta gotowych kolorów
 - niska cena
 - szybkość wykonania
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Litery wykonane z polerowanej stali nierdzewnej to bardzo ekskluzywne, 
a przy tym niedrogie rozwiązanie. Model ten pozwala na wygięcie 
dowolnego, nawet najbardziej skomplikowanego kształtu. Litery nie 
posiadają rantu.

3. Model N



PVC 10 mm
taśma piankowa
taśma ze stali nierdzewnej
klej
PMMA 4 mm

3. Model N
sugerowana wysokość liter: 
15 - 120 cm na zewnątrz,
15 - 150 cm do wewnątrz
głębokość liter: 30, 60, 100 mm
bok: stal nierdzewna 0,7 mm
lico: pleksi 3 - 4 mm
tył: PVC 10 mm
możliwość podświetlenia: przód (P), tył (T), 
przód + tył (PT)
zastosowanie: wewnętrzne i zewnętrzne

Atuty modelu N:
 - możliwość wykonania nawet najbardziej  
  skomplikowanych i złożonych kształtów
 - ekskluzywny wygląd
 - szybkość wykonania
 - szeroka paleta gotowych kolorów
 - brak rantów
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4. Model T
Zastosowanie trójkątnego profilu aluminiowego gwarantuje nietypowe 
i oryginalne wykończenie litery. Profil ten wyróżnia się się sztywnością oraz 
możliwością wykończenia rantu i boku w dowolnym kolorze RAL.



4. Model T 
sugerowana wysokość liter: 
15 - 120 cm na zewnątrz,
15 - 200 cm do wewnątrz
głębokość liter: 60, 85 mm
bok: profil aluminiowy 0,9 mm malowany proszkowo
lico: pleksi 3 - 4 mm
tył: PVC 10 mm
podświetlenie: przód (P), tył (T), przód + tył (PT)
zastosowanie: wewnętrzne i zewnętrzne

Atuty modelu T:
 - grubsza ścianka profilu
 - rant gwarantuje nam wytrzymałość, pozwala na   
   użycie większej ilości kleju
 - trójkątny rant literyPVC 10 mm

taśma piankowa
profil AL kątowy
klej
PMMA 4 mm
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5. Model K
Użycie profilu kątowego zapewnia literom przestrzennym ciekawy 
i niekonwencjonalny wygląd. Podobnie jak profil trójkątny wyróżnia się sztywnością 
i możliwością wykończenia rantu oraz boku w dowolnym kolorze RAL.



PVC 10 mm
taśma piankowa
profil AL kątowy
klej
PMMA 4 mm

5. Model K 
sugerowana wysokość liter: 
15 - 120 cm na zewnątrz,
15 - 200 cm do wewnątrz
głębokość liter:  83 mm
bok: profil aluminiowy 0,9 mm malowany proszkowo
lico: pleksi 3 - 4 mm
tył: PVC 10 mm
podświetlenie: przód (P), tył (T), przód + tył (PT)
zastosowanie: wewnętrzne i zewnętrzne

Atuty modelu K:
 - grubsza ścianka profilu
 - rant gwarantuje nam wytrzymałość, pozwala na 
   użycie większej ilości kleju
 - kątowy rant litery
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6. Model Acrylic
Model ten wyróżnia minimalizm i prostota formy dające luksusowy finalny 
wygląd znaku. Litera wykonana jest z jednego kawałka bloku pleksi, 
z lakierowanym bokiem w dowolnym kolorze. Jedyny model ten pozwala na 
podświetlenie boku litery.



6. Model Acrylic 
sugerowana wysokość liter: 5 - 70 cm
głębokość liter: 30 mm
bok: malowany natryskowo w kolorach NCS
lico: białe lub kolorowe
podświetlenie: przód (PP), tył (PT), przód + tył (PT)
zastosowanie: zewnętrzne i wewnętrzne

Atuty modelu Acrylic :
 -  niespotykana forma
 - niewielka głębokość
 - lakierowanie boku na dowolny kolor
 - bardzo wysoka jakość wykonania
 -  monolit, bez widocznych łączeń materiałówPVC 3 mm

taśma LED
PMMA 20 mm
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Litera z podświetleniem do tyłu , co daje bardzo ciekawe efekty 
wizualne. Litery są montowane na dystansach, rozwiązanie to pozwala 
na rozproszenie się światła i nadaje literze lekkości i elegancji.

7. Model Hallo



7. Model Hallo 
sugerowana wysokość liter: 
10 - 200 cm do wewnątrz i na zewnątrz
głębokość liter: 10 - 20 mm
lico: PVC lub kompozyt lakierowany natryskowo
dystanse: wielkości 20 - 50 mm
podświetlenie: tył (T)
zastosowanie: wewnętrzne i zewnętrzne

Atuty modelu Hallo:
 - możliwość użycia LED RGB
 - subtelne delikatne podświetlenie
 - ciekawy wizualnie efekt „halo” 
 - dowolna kolorystyka RAL

ściana
dystans
PMMA opal
taśma LED
PVC malowane
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Bardzo solidna, a przy tym estetyczna litera dedykowana głównie do 
dużych formatów, Bok i tył są spawane w całości z aluminium. Lico 
w tej literze osadzone jest za pomocą taśmy Elkamet.

8. Model Alu-E



8. Model Alu-E 
sugerowana wysokość liter: 100 - 200 cm,
*ze względu na niewielki rant ramki z taśmy Elkamet 
wysokość liter powyżej 150 cm zalecana
jest do bardziej skomplikowanych kształtów
głębokość liter: 60, 100, 120, 160, 3000 mm
bok: blacha aluminiowa 1,5 - 2 mm/malowanie RAL
lico: pleksi 3 - 5 mm klejona do ramki
tył: blacha aluminiowa 2 mm/możliwość malowania RAL
podświetlenie: przód (P), tył (T), przód + tył (PT)
zastosowanie: zewnętrzne

Atuty modelu Alu-E:
 - mocna konstrukcja litery
 - taśma Elkamet dostępna jest w wielu standardowych 
   kolorach
 - litera spawana
 - niewielki rant ramki

blacha 2 mm
spaw
profil AL
taśma Elkamet
klej
PMMA 3 mm
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9. Model Alu-P
Model ten pozbawiony jest widocznego rantu, a przy tym pozwala na 
wykonanie dużego formatu litery. Stosując grubszą bezbarwną pleksi 
uzyskać można ciekawy efekt świecącej krawędzi lica.



9. Model Alu-P
sugerowana wysokość liter: do 1,2 m
głębokość liter: 60, 100, 120, 160 mm
lico: pleksi 3 - 10 mm
bok: blacha aluminiowa 1,5 - 2 mm/ 
malowanie RAL
tył: blacha aluminiowa 2 mm/możliwość 
malowania RAL
podświetlenie: przód (P)
zastosowanie: zewnętrzne i wewnętrzne

Atuty modelu Alu-P:
- solidność litery
- możliwość podświetlenia boku litery
- świecąca się krawędź lica
- brak widocznego rantu

dibond
dystans
PMMA opal
taśma LED
PVC malowane

A

A

BB

PVC 10 mm
moduł LED
taśma
PMMA 10 mm





Solidna litera spawana z tyłu i boków z blachy aluminiowej. Przeznaczona jest 
do jeszcze większych form, lico osadzone za pomocą spawanej w kształt litery 
ramki aluminiowej. Rozwiązanie to daje pewność solidnego osadzenia lica przy 
sporych rozmiarach.

10. Model Alu-K



10. Model Alu-K 
sugerowana wysokość liter: 120 - 300 cm,
* profil kątowy pozwala również na zastosowanie jako 
lica litery płyty z poliwęglanu komorowego
dostępnego w formacie 200 x 600 cm
głębokość liter: 60, 100 , 120 , 160 , 300 mm
bok: blacha aluminiowa 1,5 - 2 mm
lico: pleksi 3 - 5 mm klejona do ramki
tył: blacha aluminiowa 2 mm
podświetlenie: przód (P), tył (T), przód + tył (PT)
zastosowanie: zewnętrzne
jakość: bardzo mocna

Atuty modelu Alu-K:
- mocna konstrukcja litery
- litera spawana
- litera i ramka spawane w całości z aluminium
- jednakowy kolor boku i ramkiAL 2 mm

moduł LED
taśma AL
kątownik 10 x 10
PMMA 3 mm
kątownik 20 x 20
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Litera wykonana w technice elastycznego lica, pozwala to wykonywać 
wielkogabarytowe znaki przestrzenne. Bok litery stanowi profil aluminiowy 
napinający winylowe lico. Litera wzmocniona jest wewnętrzną aluminiową 
konstrukcją. Front litery zadrukowujemy grafiką lub zaklejamy kolorową folią.

11. Model Alu-B



11. Model Alu-B 
sugerowana wysokość liter: od 150 - 480 cm
głębokość liter: 160, 300 mm
lico: tkanina winylowa
tył: blacha aluminiowa 2 mm/możliwość 
malowania RAL
podświetlenie: przód (P)
zastosowanie: zewnętrzne i wewnętrzne

Atuty modelu Alu-B:
 - wielkogabarytowe rozmiary liter i znaków
 - wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne
 - tworzywo winylowe cechuje się świetną 
  zdolnością rozpraszania światła
 - litera wzmocniona wewnętrzną konstrukcją 
   aluminiowąblacha AL

profil AL 40 x 20 x 1,5
PVC 10 mm
power LED
profil ramy Bleed
napinane lico
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Litery 3D

Zastosowanie najnowszej technologii produkcji liter 3D 
pozwala nam wyprodukować najbardziej wymyślne 
i skomplikowane formy przestrzenne.



Giętarka do liter ALB Eco 130

 - wyginanie taśm aluminiowych
 - wysokość 130 mm, grubość do 1 mm
 - minimalny promień gięcia 12 mm

Produkcja 
Liter Przestrzennych

Cyfrowe maszyny do gięcia taśm i profili wykorzystywane 
w produkcji liter 3D umożliwiają wykonanie precyzyjnych, 
wielkogabarytowych znaków o doskonałej jakości. 

Technologię wykonania dostosowujemy zawsze do potrzeb 
produktu. 

Dostępność przeróżnych materiałów oraz umiejętność ich 
zastosowania daje nam możliwość wykonania zaskakujących
realizacji.

Giętarka do liter ALB Uni 180

 - wyginanie zarówno taśm jak i profili
 - wysokość 180 mm, grubość do 2 mm
 - minimalny promień gięcia 7 mm
 - dwa systemy tnące do aluminium 
   i stali nierdzewnej



Atuty modelu T:
- grubsza ścianka profilu
- rant gwarantuje nam  
  wytrzymałość, pozwala na   
  użycie większej ilości kleju
- trójkątny rant litery

Atuty modelu K:
- grubsza ścianka profilu
- rant gwarantuje nam 
  wytrzymałość,pozwala na 
  użycie większej ilości kleju
- kątowy rant litery

Atuty modelu P:
- brak rantu
- szeroka paleta gotowych 
  kolorów
- niska cena
- szybkość wykonania

Model T Model KModel P

Atuty modelu D:
- możliwość wykonania nawet 
  najbardziej skomplikowanych    
  i złożonych kształtów
- niska cena
- szybkość wykonania
- szeroka paleta gotowych 
  kolorów

Model D Model N

Atuty modelu N:
- możliwość wykonania nawet 
  najbardziej skomplikowanych  
  i złożonych kształtów
- ekskluzywny wygląd
- szybkość wykonania
- szeroka paleta gotowych 
  kolorów
- brak rantów

Model Acrylic

Atuty modelu Acrylic :
- niespotykana forma
- niewielka głębokość
- lakierowanie boku na 
  dowolny kolor
- bardzo wysoka jakość 
  wykonania
- monolit, bez widocznych 
  łączeń materiałów



Atuty modelu Hallo:
- możliwość użycia LED RGB
- subtelne delikatne  
  podświetlenie
- ciekawy wizualnie efekt „halo”  
- dowolna kolorystyka RAL

Atuty modelu Alu-P:
- solidność litery
- możliwość podświetlenia 
  boku litery
- świecąca się krawędź lica
- brak widocznego rantu

Atuty modelu Alu-E:
- mocna konstrukcja litery
- taśma Elkamet dostępna jest      
  w wielu standardowych  
  kolorach
- litera spawana
- niewielki rant ramki

Model Hallo Model Alu-PModel Alu-E

Atuty modelu Alu-K:
- mocna konstrukcja litery
- litera spawana
- litera i ramka w całości 
  z aluminium
- jednakowy kolor litery i ramki

Model Alu-K Model Alu-B

Atuty modelu Alu-B:
- wielkogabarytowe rozmiary liter 
  i znaków
- tworzywo winylowe cechuje się 
  świetną zdolnością rozpraszania  
  światła
- litera wzmocniona wewnętrzną 
  konstrukcją aluminiową



Office:
ul. Składowa 10

62-081 Przeźmierowo, PL
+48 61 863 83 73

www.kreativia.pl


