
 

     
Wszystkie podane ceny są cenami w PLN netto, należy doliczyć do nich 23% podatku VAT. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. Podane parametry techniczne produktów są 
wyłącznie danymi orientacyjnymi. Firma JANTOM Druk Wielkoformatowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen i parametrów produktów bez wcześniejszego powiadomienia oraz bez podania przyczyny. 
JANTOM Druk Wielkoformatowy ul. Marczukowska 6, 15-724 Białystok, POLAND, T:+48 85 6711260 E-mail:bok@jantom.net, www.jantom.net 
© 2017 JANTOM Large Format Printing, POLAND. All rights reserved. 

KASETONY LED DIBOND 

Opis 
 

 

 

 

 

 
Kasetony świetlne z dibondu z serii   
LUX ECONOMY zostały przez nas 
zaprojektowane z myślą o Klientach, 
którzy chcą otrzymać produkt 
wysokiej jakości za niewielką cenę. 
Moduły LED służące jako oświetlenie 
zostały rozmieszczone wzdłuż 
dłuższych krawędzi, dzięki temu 
grubość kasetonu to zaledwie 5cm. 
Maksymalne wymiary to 290x50 cm. 

Kasetony świetlne z dibondu z serii 
PREMIUM to najpopularniejsze 
kasetony z dibondu w naszej ofercie. 
Cechuje je wysoka jakość wykonania 
oraz solidna aluminiowa konstrukcja 
nośna. Kaseton składa się tylko z 
dwóch elementów dzięki czemu 
montaż jest bezproblemowy. 
Maksymalny wymiar to 385x130 cm. 

Kasetony świetlne z dibondu z serii PRESTIGE 
SLIM to najbardziej eleganckie i prestiżowe 
kasetony z dibondu w naszej ofercie. Cechuje 
je wyjątkowy wygląd oraz wysoka jakość 
wykonania. Unikalnego wyglądu dodaje 
opcjonalny efekt świecenia w kierunku 
elewacji. Z pewnością przyciągną uwagę 
potencjalnych Klientów. Maksymalny wymiar 
to 385x130 cm. 

Porównanie 

  

   

 LUX ECONOMY PREMIUM PRESTIGE SLIM 
Głębokość: 5 cm 10 cm 10 cm (3+7) 
Szerokość: 30-290 cm 30-385 cm 30-385 cm 
Wysokość: 30-50 cm 25-130 cm 25-130 cm 

Podświetlenie: Boczne Tylne Tylne 
Przód kasetonu: Dibond Dibond Dibond 

Tył kasetonu: PCW Konstr. alumin. + PCW Dibond 
Grafika: Wycięta i podklejona pleksi Wycięta i podklejona pleksi Wycięta i podklejona pleksi 

Dodatkowe oświetlenie: Nie Opcja Opcja 
Zasilacz: Opcja Tak Tak 

Efekt "ECHO": Nie Nie Opcja 
Czujnik zmierzchowy: Opcja Opcja Opcja 

Sterownik IR/RF: Opcja Opcja Opcja 
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Budowa i ceny 
 
 
KASETON LED DIBOND  
LUX ECONOMY 

 

 
 
 

 
 
 

Model 

Rozmiar [cm] 

Cena w wersji 
STANDARD 

Dopłaty za OPCJE DODATKOWE 

Grubość Wysokość Szerokość 
grafika 

złożona 
grafika 

wielokolorowa zasilacz 
dibond w 

dowolnym 
kolorze RAL 

Lu
xE

co
no

m
y 

(je
dn

os
tr

on
ne

) 

5 

30 

30 175 zł +37 zł +40 zł +32 zł +67 zł 
60 218 zł +46 zł +50 zł +39 zł +83 zł 
90 242 zł +51 zł +56 zł +44 zł +92 zł 

140 329 zł +69 zł +76 zł +59 zł +125 zł 

40 

40 197 zł +41 zł +45 zł +35 zł +75 zł 
60 215 zł +45 zł +49 zł +39 zł +82 zł 
80 259 zł +54 zł +60 zł +47 zł +98 zł 

140 384 zł +81 zł +88 zł +69 zł +146 zł 
190 439 zł +92 zł +101 zł +79 zł +167 zł 
240 527 zł +111 zł +121 zł +95 zł +200 zł 
290 659 zł +138 zł +152 zł +119 zł +250 zł 

50 

50 215 zł +45 zł +49 zł +39 zł +82 zł 
100 384 zł +81 zł +88 zł +69 zł +146 zł 
140 484 zł +102 zł +111 zł +87 zł +184 zł 
190 549 zł +115 zł +126 zł +99 zł +209 zł 
240 594 zł +125 zł +137 zł +107 zł +226 zł 
290 715 zł +150 zł +164 zł +129 zł +272 zł 

                  

Akcesoria 
uzupełniające 

Automat zmierzchowy 90 zł Uchwyt montażowy dystansujący 2 cm 30 zł 

Sterownik IR 66 zł Uchwyt montażowy dystansujący 10 cm 60 zł 

Sterownik RF 120 zł Montaż od 150 zł 
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Budowa i ceny 
 
 
KASETON LED DIBOND  
PREMIUM 

 
 
 
 
 

 
 
 

Model 

Rozmiar [cm] 

Cena w wersji 
STANDARD 

Dopłaty za OPCJE DODATKOWE 

Grubość Wysokość Szerokość 
grafika 

złożona 
grafika 

wielokolorowa 
podwójna 
ilość LED 

dibond w 
dowolnym 

kolorze RAL 

Pr
em

iu
m

 (1
-s

tr
.) 

10 

55 

80 549 zł +115 zł +126 zł +99 zł +209 zł 
130 659 zł +138 zł +152 zł +119 zł +250 zł 
180 769 zł +161 zł +177 zł +138 zł +292 zł 
230 979 zł +206 zł +225 zł +176 zł +372 zł 
280 1 210 zł +254 zł +278 zł +218 zł +460 zł 
385 1 628 zł +342 zł +374 zł +293 zł +619 zł 

80 130 847 zł +178 zł +195 zł +152 zł +322 zł 

130 

130 1 298 zł +273 zł +299 zł +234 zł +493 zł 
180 1 639 zł +344 zł +377 zł +295 zł +623 zł 
230 1 859 zł +390 zł +428 zł +335 zł +706 zł 
280 2 189 zł +460 zł +503 zł +394 zł +832 zł 
385 2 915 zł +612 zł +670 zł +525 zł +1108 zł 

Pr
em

iu
m

 (2
-s

tr
.) 

55 

30 637 zł +134 zł +147 zł +115 zł +242 zł 
55 769 zł +161 zł +177 zł +138 zł +292 zł 
80 1 099 zł +231 zł +253 zł +198 zł +418 zł 

130 1 320 zł +277 zł +304 zł +238 zł +502 zł 
80 130 1 650 zł +347 zł +380 zł +297 zł +627 zł 

130 130 2 530 zł +531 zł +582 zł +455 zł +961 zł 
                  

Akcesoria 
uzupełniające 

Automat zmierzchowy 90 zł Uchwyt montażowy dystansujący 2 cm 30 zł 

Sterownik IR 66 zł Uchwyt montażowy dystansujący 10 cm 60 zł 

Sterownik RF 120 zł Montaż od 150 zł 
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Budowa i ceny 
 
 
KASETON LED DIBOND  
PRESTIGE SLIM 

 
 
 

 
 
 
 

Model 

Rozmiar [cm] 
Cena w 
wersji 

STANDARD 

Dopłaty za OPCJE DODATKOWE 

Grubość Wysokość Szerokość grafika 
złożona 

grafika 
wielokolorowa 

podwójna 
ilość LED 

dibond w 
dowolnym 

kolorze 
RAL 

efekt 
Echo 

Pr
es

tig
e 

Sl
im

 (1
-s

tr
.) 

10 (3+7) 

65 

80 869 zł +182 zł +200 zł +156 zł +330 zł +110 zł 
130 1 210 zł +254 zł +278 zł +218 zł +460 zł +178 zł 
180 1 375 zł +289 zł +316 zł +248 zł +523 zł +246 zł 
230 1 760 zł +370 zł +405 zł +317 zł +669 zł +314 zł 
280 1 980 zł +416 zł +455 zł +356 zł +752 zł +382 zł 
385 2 310 zł +485 zł +531 zł +416 zł +878 zł +525 zł 

130 

130 1 980 zł +416 zł +455 zł +356 zł +752 zł +179 zł 
180 2 090 zł +439 zł +481 zł +376 zł +794 zł +247 zł 
230 2 640 zł +554 zł +607 zł +475 zł +1003 zł +315 zł 
280 2 860 zł +601 zł +658 zł +515 zł +1087 zł +383 zł 
385 3 289 zł +691 zł +756 zł +592 zł +1250 zł +526 zł 

Pr
es
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e 

Sl
im

 (2
-

st
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13 (3+7+3) 
65 

30 880 zł +185 zł +202 zł +158 zł +334 zł - 
65 1 099 zł +231 zł +253 zł +198 zł +418 zł - 
80 1 485 zł +312 zł +342 zł +267 zł +564 zł - 

130 2 189 zł +460 zł +503 zł +394 zł +832 zł - 
80 130 2 420 zł +508 zł +557 zł +436 zł +920 zł - 

130 130 3 289 zł +691 zł +756 zł +592 zł +1250 zł - 
  

Akcesoria 
uzupełniające 

Automat zmierzchowy 90 zł Uchwyt montażowy dystansujący 2 cm 30 zł 

  Sterownik IR 66 zł Uchwyt montażowy dystansujący 10 cm 60 zł 

Sterownik RF 120 zł Montaż od 150 zł 

 
 
 
 
 


