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VEPOR
Vepa är benämningen på ett tygstycke med högkvalitativt tryck. Vepor är flexibla och ger ett levande intryck. De är enkla att sät-
ta upp, lätta att skicka och tål transporter bättre än de flesta andra medier. Vepor ger effektiv exponering och används vanligen 
inomhus men tål solljus och vind bra. Veporna levereras komplett med öljetter, kederband eller kardborre.

MATERIAL
Polyester, Satäng och Lightex är tre material som används för vepor. 

Polyester är det vanligaste materialet för vepor. Det finns i många olika 
varianter där genomlysbarhet, vikt och utseende skiljer dem åt. 

Satäng är det givna valet om man vill ha ett exklusivt material. Det är ett 
blankt textilmaterial som ger mycket bra färgåtergivning.  

Lightex används då man vill belysa vepan bakifrån. Materialet sprider 
ljuset jämt så att färgåtergivningen blir perfekt.

Närbild på satängvepa med 
plastkanal.

Polyester Polyester dubbelsidig Stretchpolyester Satäng Satäng dubbelsidig Lightex Blockout-polyester

Tryckteknik Sublimering Sublimering Sublimering Sublimering Digitalprint Sublimering Sublimering

Rek. bild-
upplösning

75-110 ppi 75-110 ppi 75-110 ppi 75-110 ppi 75-110 ppi 90 ppi 75-110 ppi

Vikt 115, 205 och 300 g/m² 350 och 500 g/m² 230 g/m² 135 g/m² 360 och 510 g/m² 260 g/m² 260 g/m²

Rullbredd 200 cm (115 g), 310 cm 
(205 g), 300 cm (300 g)

145 cm 310 cm 150 cm 145 cm 300 cm 320 cm

Printbredd 195 cm (115 g), 305 cm 
(205 g), 295 cm (300 g)

140 cm 305 cm 145 cm 140 cm 295 cm 315 cm

Polyestervepa med öljett. Polyestervepa med metallstav och 
metallknips. 

 D Högsta kvalitet

 D Komplett sortiment

 D Snabb leverans

Tygstycke i valfri storlek

UPPHÄNGNINGAR
Vepor kan ha olika upphängningssystem. De kan till exempel förses 
med öljetter, lister, kardborreband, en fåll runt om eller en metallstav 
uppe och nere. Valet av upphängningssystem beror på hur platsen för 
upphängning ser ut. 


