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Visuaalne kommunikatsioon- reklaamaterjalid 
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Reklaam & esitlussüsteemid  

 

Reklaamtahvel 

Ehituste katted 

Frontlit’s 

Valgusreklaamid 

Autode kiletamine 

Bännerid 

Akende graafika 

POP Posterid 

Roll-up’s 

Tagaseinad/taustad 

Liiklusmärgid 

Sildid 



Antalise reklaammaterjalid ja seadmed 
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Kiled 
Prindi- 
materjalid 

Plaat- 
materjalid Seadmed 

Värvilised lõikurkiled 
Autokiled 

Prindikiled 
Tekstiilid 
Tapeedid 
Kiled (roll-upide, 
valguskastide jne 
tootmiseks) 

PVC 
Kapa 
Viscom 
Alumiinium-
komposiit- 
plaadid 

Printerid 
Lõikurid 
Graveerimis- 
masinad 
Laminaatorid 
Tarkvara 
jne 



Kasvav trend sisekujundus 
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Kodu Hotell 

Vanadekodu 

Restoran 

Kontor 

Haiglad 

Vaateaknad Kaubandus   

Avalik ruum 



Võimalused piirituks loovuseks 
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Võimalused piirituks loovuseks 
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Võimalused piirituks loovuseks 
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 Reklaam- ja sisekujundusmaterjalid 

 ISELIIMUVAD KILED  

 PABERMATERJALID 

 LIIMITA MATERJALID 

 TEKSTIILID 
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Iseliimuvad kiled-1D (monomeerne) 
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PVC- SOL/UV/LATEX printeritele 

 1D-lühiajaline kasutus, siledad pinnad 
 kasutatamine –sisetingimustes - 2aastat, välistingimustes 

lühiajalised kampaaniad - 0,5 aastat 

 valge, läbipaistev  

 sile, läikiv ja matt 

 liimid – läbipaistev, hall, püsi, eemaldatav, airfree, supertack 

 HOP 



1D prindikile  
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1D monomeerneprindikile  
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Iseliimuvad kiled- 2D (polümeerne) 
PVC- SOL/UV/LATEX printeritele 

 2D pikaajaline 
 kasutatamine - ühesuunalised(kergelt) kumerad pinnad, 

sisetingimustes pikaajaliselt, väljas väikesed kumerused, 3-4 
aastat. 

 valge ja poolläbipaistev  

 läikiv, satiin, matt 

 liimid - läbipaistev, hall, püsi, eemaldatav, õhukanalitega, ja 
agressiivne püsiliim 

 2D - sisekujunduses 
 kasutamine- seinapinnad 

 pealispind- sile ja mustritega 

 liimid- agresiivne õhukanalitega püsiliim ja agresiivne püsiliim 
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2D prindikile- agressiivne õhukanalitega liim  
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2D prindikile- agressiivne õhukanalitega liim  
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2D polümeerne prindikile 
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Iseliimuvad kiled - klaasile/aknale 

PVC- SOL/UV/LATEX printeritele 

 Perfokiled- reklaam  
 bussiakendele, poeakendele 

 monomeerne ja polümeerne 

 Lühi, keskmise ja pikemaajalised 

 Soovitav lamineerida 

 1,6mm ja 1 mm  

 Klaasdekoorkiled- sisekujundus 
 piimjas/dusted, säbruline/frosted, hõbedane, kuldne 

(peegelpind) 

 frosted air free- õhukanalitega liim, B1 sertifikaat 
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Klaasdekoorkile 



Klaasdekoorkile 
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Iseliimuvad kiled- klaasdekoorkile 

 

02/10/2019 22 



Perforkile 
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Perforkile 
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Iseliimuvad kiled- perforkile 
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Iseliimuvad prindikiled -lihtsalt paigaltatav 
PVC- SOL/UV/LATEX printeritele 

 Lihtsasti paigaldavad ja eemaldatavad lühiajaliseks 
kasutamiseks- kampaaniaks 

 kasutamine- ei jäta liimijälgi, paigaldada võib 
mitteprofesionaal, kiire paigaldus, ei jää õhumulle 

 valge, läbipaistev matt, läikiv, 

 „liimid“- ümmargused liimitäpid, korduvalt kleebitav, 
staatiline, iminappadega. 

 sisekujunduses Re-Stick, polümeerne 

 seintele, klaasile, peeglile ja jt. siledatele pindadele 
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Lihtsalt paigaltatav prindikile 

02/10/2019 27 Presentation title - 



Lihtsalt paigaltatav prindikile 
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Lihtsalt paigaltatav prindikile 
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Iseliimuvad prindikiled- eriotstarbelised 

PVC- SOL/UV/LATEX printeritele 

 Valuprindikiled – autode kiletamiseks, 3D pinnad, pikaajaline 
välireklaam. Stabiilne ja hästi veniv, kestvus 7 aastat 

 valge, läbipaistev 

 hall, positsioneeritav õhukanalitega liim 
PVC- SOL/UV printeritele 

 Seintele ja põrandatele 
 Struktuurne, vaipadele, kahhelkividele, puupõrandatele, erinevatele 

seinakatetele. Libisemisvastane, eemaldatav liim 

 Asfaldile, betoonile, kõnniteekividele 
 350 mic 

 Alumiiniumstruktuur, PU pealiskiht 

 UV pirnter 
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Põrandakleebis 
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Iseliimuvad kiled- laminaadid  

 Kaitsevad laminaadid 

 1D ja 2D laminaadid ;läikiv, satiin, matt 

 UV trükile spetsiaalne laminaat 

 perfolaminaadid>perfokiled 

 valulaminaadid>valukiled 

 Erilaminaadid 

 põrandalaminaadid>struktuursed,libisemisvastane 

 eripinnaga laminaadid- anti graffiti, dry erase 
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Põranda laminaat 
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Pabermaterjalid- tapeedid 

SOL/UV/LATEX printeritele 

 paber- paber tapeet paberpõhjaga 

 sile +10 erinevat mustrit 

 paigaldus PVA põhise liimiga 

 fliis (non-woven)- paber tapeet, tagumine pool 
kokkupressitud tekstiilikiud 

 sile+10 erinevat mustrit 

 paigaldus PVA põhise liimiga 

 iseliimuv- aktiveeritav veega 
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Tapeet 
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Tapeet 
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Liimita kiled – frontlit ja backlit 

ECO- SOL/UV/LATEX printeritele 

 PVC-vabad kiled esitlus(displei)süsteemide ning 
valguskastide jaoks 

 Roll-Up- kile rollup süsteemile 
 Valge matt-hall hõbedane taust 

 ei kaardu, väga hea läbipaistmatus 

 Pop-Up- kaarjad seinad, mis kinnituvad magnetteibiga 
aluskonstruktsioonile.  

 Valge matt- hall, hõbedane taust 

 hea läbipaistmatus, jäikus 

 Valguskastile- mati pinnaga, pooläbipaistev 

 Põrandale- läbipaistev, trükitakse peegelpildis 
(1300µm) 
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Liimitakiled- Roll-Up(frontlit), valguskast 
(backlit) 

02/10/2019 38 Presentation title - 



Liimita kiled- magnetid ja -lahendused 

UV printeritele 

 Magnetid 

 350,500, 850 mic 

 valge matt pind 

 
SOL/UV/LATEX printeritele 

 Magnetlahendused- Ferro (PE ja PET)+ Magnetic Base 

 ferro180, 190mic, valge matt pind 

 magnetic base 400mic, iseliimuv pruun pind 

 

 Magnetic tape 

 1.5mm liimiga, Pop-Up süsteemidele 
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 Liimita kiled - magnetlahendused 
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Bännerid- frontlit, backlit, blockout 

SOL/UV/LATEX printeritele 

 PVC bännerid välisreklaamide valmistamiseks ? 
 läbikumavad- backlit 

 eestvalgustatavad- frontlit 

 läbipaistmatud- blockout 

 võrkbänner - tuulele vastupidavad 
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Tekstiilid 

 Kõik tooted on PVC vabad, keskkonnasõbralikumad 

 Omavad B1 tuleohutussertifikaati ja  
OekoTex tekstiili ohutussertifikaati.  

 Sisekujundus 
 tapeedid 

 akustilised kangad- heli absorbeeriv 

 päiksekaitse- aknale nii sisse kui päikesevarjud välja, pimendavad 

 canvas- maalireprod 

 Reklaam- rippuvate, tagantvalgustatavate ja täispuhutavate reklaamide 
valmistamiseks 

 frontlit- eestvalgustatavad 

 backlit- tagant valgustatav 

 blokout- valgus ei kumaks läbi 

 stretch- venib, raami, vormiga konstruktsioonile 

 flag- lippudele 02/10/2019 42 



Trükitavad tekstiilid reklaamis 
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Tekstiilid – frontlit   

 kangas kõikidele eestvalgustavatele toodetele :  
 bännerid 

 kaupluse aknad 

 näituste graafika 

 lavadekoratsioonid 
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Tekstiilid - frontlit 
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Tekstiilid - backlit 

 Kangad tagant valgustatud graafikale 
 valguskastid 

 raamidel süsteemid 
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Tekstiilid - backlit 
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Tekstiilid - blockout 

 Maksimaalse läbipaistmatuse ja valguse blokiga ühe 
või kahepoolse trükitavusega kangad. 

 displeid, ekraanid 

 roll-up 

 kahepoolsed bännerid 
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Tekstiilid - stretch 
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Tekstiilid - flag 
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Trükitavad tekstiilid sisekujunduses 
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Sisekujundus / tekstiilid - tapeedid 
 Iseliimuvad või kleebitavad kangad erinevate laiustega: 
 hotellid, restoranid, kauplused, töökohad, kodu 
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Sisekujundus / tekstiilid - tapeedid  
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Sisekujundus / tekstiilid - tapeedid  
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Sisekujundus / tekstiilid - tapeedid   
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Sisekujundus / tekstiilid - tapeedid  
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Sisekujundus / tekstiilid - sound   

 Tänu akustilisele pinnakattele neelab kangas heli kaja 
ja eriti kõla ruumides nagu kontorid, restoranid, 
koosolekuruumid jne. 

 Hea ruumi akustika tagab mugava kõnekeskkonna, 
kõne arusaadavuse ja kõne privaatsuse 
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Heli kõlamine ruumis Kõne privaatsus Kõne arusaadavus 



Sisekujundus / tekstiilid - sound  
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Sisekujundus / tekstiilid - sound  
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Sisekujundus / tekstiilid - sound  
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Sisekujundus / tekstiilid - sound  

02/10/2019 61 Presentation title - 



Sisekujundus / tekstiilid - sound  

 

02/10/2019 62 Presentation title - 



Sisekujundus / tekstiilid – sun shading   

 Päikese- ja valgusekaitset nii sise- 
kui ka välistingimustes. 



Sisekujundus / tekstiilid – sun shading  
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Sisekujundus / tekstiilid - canvas  

 Kunsti ja foto reprod 
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Sisekujundus / tekstiilid - canvas  
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Sisekujundus / tapeet - canvas  
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Sisekujundus / paber tapeet - canvas  
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Sisekujundus / paber tapeet – fine sand  
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Christophe KOZIEL   



Sisekujundus / paber tapeet – fine sand  
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Sisekujundus / pabertapeet – fine sand  
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Christophe KOZIEL   



Sisekujundus / pabertapeet – fine sand  
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Coming soon 
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Näpunäited materjalide valimiseks  

 Asukoht- sees või väljas 

 Valmistoote eeldatav eluiga 

 Erinõuded- kulumine, puhastamine, niiskus 

 Paigaldamine- otse pinnale või alusraamile 

 Tuleohutus ja keskkonnasõbralikkuse sertifikaadid 

 Ruumi peamine kasutuseesmärk, sellest sõltub 
printerivalik 
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JUST PRINT YOUR IMAGINATION 

#ANTALISDESIGNAWARD 
www.antalisinteriordesignaward.com 



MIS ON ANTALIS INTERIOR DESIGN AWARD? 



MIS ON ANTALIS INTERIOR DESIGN AWARD? 

Antalise rahvusvaheline sisekujunduskonkurss 
toimub teist korda ja keskendub personaliseeritud 
sisekujunduslahendustele.  
 
 
Uued materjalid ja prindilahendused aitavad 
sisearhitektidel luua unikaalseid interjööre 
kauplustes, kontorites, hotellides või kodudes.  
 
Meie konkurss toobki üle maailma kokku põnevad 
ideed, materjalid, sisekujundajad ja 
sisekujunduslahenduste tootjad. 



ANTALIS INTERIOR DESIGN AWARD - REEGLID 

Alates 1. oktoobrist on avatud osalemiseks konkursi koduleht: 
www.antalisinteriordesignaward.com 

 
Konkursile saab töid esitada kuni 31. 01.2020. 
 
Konkurss on jaotatud kahte kategooriasse: 
- Reaalsed tööd 
- 3D mudelit kasutades loodud virtuaalsed sisekujunduslahendused 
 

http://www.antalisinteriordesignaward.com/


 
            

                
     

     
 
 

 
     

  
  
  
  

   
 

         
  

 
    

              
 

    
 

  
 
 

 
                    

 
 

REAALSELT TEOSTATUD SISEKUJUNDUSLAHENDUSED 

Reaalsed tööd - teostatud sisekujunduslahendused järgmistes alamkategooriates:  
- hotellid 
- Restoranid  
- Kauplused 
- Kontorid 
- Kodu 
- Avalikud ruumid 
 
Töid saavad konkursile esitada sisekujundajad, arhitektid või sisekujunduslahenduste tootjad 
(reklaamitootjad), kes on esitatud tööde loomisel osalenud. 
 
Osalemiseks tuleb konkursi kodulehele üles laadida fotod ja kirjeldus. 
Töö peab olema teostatud pärast 1. 01.2018. 
Sisekujunduslahenduses peab olema kasutatud vähemalt üht Antalise reklaammaterjali. 
 
Coala reklaammaterjalide valikuga saad tutvuda meie kodulehel. Teiste toodete kohta leiad 
informatsiooni meie hinnakirjast. Küsimuste korral pöördu julgesti meie müügimeeskonna 
poole. 



VIRTUAALSED SISEKUJUNDUSLAHENDUSED 3D MUDELIL 

Konkursi kodulehelt on võimalik alla laadida 3D mudel valgest ruumist, mida kasutades saad 
luua personaliseeritud sisekujunduslahendusi.  
 
Inspiratsiooniks vaata eelmise konkursi töid 
ning raamatut „THE BOOK“.  
 
3D mudeli konkursil saavad osaleda kõik huvilised alates  
sisekujunduseriala üliõpilastest kuni arhitektideni. 



AUHINNAD KONKURSI VÕITJATELE 

9 RAHVUSVAHELIST PREEMIAT: 
Parimad tööd valib välja professionaalne rahvusvaheline žürii. 
Kategooria 1 – reaalsed tööd (5 preemiat)  
Kategooria 2 – virtuaalsed projektid kasutades 3D mudelit. 
 
Publiku lemmik – kõige enam „meeldimisi“ teeninud projekt. 
 
2 materjalispetsiifilist auhinda : 
Tekstiilitöö preemia (projekti kus on põnevalt kasutatud tekstiilmaterjale) 
Kiletöö preemia (projekt, kus on suurepärane tulemus saavutatud kasutades kilet või tapeeti) 
 
Võitjad saavad pärjatud auhindamistseremoonial, mis toimub  
märtsis 2020 Madridis, reklaamimessil FESPA 2020. 
 
Messikülastuse (lennupilet, hotell, messipääse) annab auhinnaks Antalis. Lisaks 
messikülastusele kajastatakse konkursi võidutöid nii rahvusvahelises kui kohalikus meedias. 



AUHINNAD EESTI VÕITJATELE 

PARIM TÖÖ. Valime kõigi Eesti osalejate poolt esitatud töödest konkursiüleselt välja kõige 
põnevama ja parima materjalikasutusega töö. Parima töö auhinna võitjale paneme välja reisi 
Madridi, reklaamimessile FESPA 2020, kus ta saab osaleda konkursi auhinnatseremoonial 
ning külastada maailma suurimat reklaamimessi.  
 
Lisaks lennupiletitele ja ööbimisele ning toitlustamisele on võitja päralt 
ka Antalis Eesti müügimeeskond, kes messi ning sellel näidatavaid materjale,  
masinaid jne tutvustab. 
 
KATEGOORIA PARIM.  
Valime  Eesti osalejate poolt esitatud reaalselt teostatud töödest välja 
parima igas kategoorias: hotellid, restoranid; kauplused; kontorid; kodu; avalikud ruumid. 
 
Iga kategooria võitja saab valida endale auhinnaks 150 euro (+km) eest Antalise 
reklaammaterjale. 



Join us! 



Kust leiad infot meie reklaammaterjalide kohta: 

Kaubamärkide leheküljed: 

Coala 

Avery 

 

 

 

 
Hinnakirjad 
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https://www.antalis.ee/business/esileht/kaubamargid/coala.html
https://www.antalis.ee/business/esileht/kaubamargid/avery.html


Meie seadmete tarnijad 


