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• Polska firmą ze 100% polskim kapitałem...

• Marka Skycolor24 jest obecna na rynku już 5 lat i stale się rozwija...

• Zespołem pracowitych pasjonatów dekoracji ściennych i nie tylko 
- to co robimy sprawia nam wielką radość...

• Firmą, która do każdego klienta podchodzi indywidualnie 
- dla każdej niestandardowej realizacji szukamy rozwiązania...

• Zespołem który stawia na wysoką jakość pod każdym względem 
- nasze wydruki jaki i kontakt z klientem jest na najwyższym poziomie...

• Organizacją dla której ważny jest klient - 100% pozytywnych opinii...

• Miejscem pracy do której pracownicy przychodzą z uśmiechem 
- preferujemy luźne podejście, a nie korporacyjne sztywne zasady...

• Osobami, które stawiają sobie ambitne cele 
- chcemy ciągle się rozwijać i iść do przodu...

Skycolor24 - kim jesteśmy?



• Panele szklane z nadrukiem 

• Sky Light - panele szklane podświetlane

• Sky Crystal - podświetlane obrazy w ramach aluminiowych

• Obrazy i panele dekoracyjne z pleksi

• Obrazy i panele dekoracyjne z PCV

• Obrazy i panele z aluminium

• Fototapety o różnych strukturach

• Folie dekoracyjne

Potrzebujesz niestandardowej realizacji?  
Nic prostszego zadzwoń pod numer + 48 721 676 100  

lub napisz na bok@skycolor24.pl 

!

Eksperymentujemy z różnymi produktami, lubimy nowości  
– projektujemy pod zamówienie i szukamy ciekawych rozwiązań.  
Z naszymi produktami na pewno nie będzie nudno. 
Zmieniamy wnętrza na dobre!

W katalogu znajdziesz informację o najczęściej 
wybieranych produktach z naszej oferty:

Produkty, z których jesteśmy dumni  
– to elementy poligrafii dekoracyjnej. 

Mimaki ploter do druku 
materiały twarde płaskie 
(szkło, pleksi, pcv,  
dibond, etc)

Esko ploter tnący  
(wycina pleksi, pcv, dibond, 

fototapety, folie)

Efi poloter do druku 
materiały z roli  

(fototapety, folie)

Maszyny na których drukujemy:





PANELE SZKLANE

To musisz wiedzieć:

Zalety

Cechy produktu

• Grafika wykonana jest na rewersie, dzięki czemu nie ma możliwości uszkodzenia druku

• Panel jest laminowany 2 warstwami folii. Jedna warstwa idealnie biała jako tło,  
druga warstwa maskująca, dzięki czemu mamy pewność, że nie będzie przebijał klej ani 
nic co znajduje się za szkłem

• Wycinanie metodą CNC kształtów, skosów i otworów to nasza standardowa usługa 
– dzięki czemu realizujemy nawet bardzo niestandardowe pomysły naszych klientów

• W zależności od potrzeb wydruk wykonujemy na szkle hartowanym i niehartowanym 
o grubości  4 mm i 6 mm

• Panele szklane, których gabaryty przekraczają maksymalny rozmiar przesyłki kurierskiej, 
 dostarczamy własnym transportem na terenie całego kraju

• Higiena - jednorodna powierzchnia sprawia, że nie 
gromadzi się na niej kurz, brud i bakterie, dzięki czemu  do 
wyczyszczenia wystarczy płyn do mycia szkła lub okien. 
Na życzenie pokrywamy szkło warstwą hydrofobową, 
ułatwiającą czyszczenie nawet przez 5 lat

• Wytrzymałość - jeżeli wybierzesz panele szklane 
wykonane ze szkła hartowanego, zapewnisz sobie 
odporność na zmienną temperaturę i uszkodzenia 
mechaniczne

• Wzornictwo - dostęp do kilkudziesięciu milionów 
wzorów, daje nieograniczone możliwości aranżacyjne   
– na życzenie przygotowujemy indywidualne projekty

• Idealne dopasowanie - panele szklane montuje się na 
końcowym etapie wykończenia, dlatego dzięki  darmowej 
wizualizacji jesteśmy w stanie idealnie dopasować panel 
do aranżacji pomieszczenia

Połysk Odporna na 
detergenty

ZmywalnaZadruk 
ekologiczny

Maksymalny 
rozmiar

1,5 x 3 m
Grubość materiału

4-6 mm



 Sky Light
podświetlane 



Panele szklane podświetlane 

To musisz wiedzieć:

Zalety

Cechy produktu:

• Obrazy SKY LIGHT wykonujemy w dowolnych rozmiarach – zawsze wg zamówienia 
klienta. Maksymalny rozmiar obrazu to 149cm szerokości i 300cm wysokości – 
 większe panele realizujemy w podziale na części

• Grubość obrazów to tylko 20mm, a waga to ok. 20 kg/m2

• Dzięki pleksi do podświetleń oraz odbłyśnikowi – uzyskujemy efekt idealnego,  
równomiernego podświetlenia całej powierzchni

• Wydruk wykonany jest bezpośrednio na szkle w technologii druku 3 warstwowego 
do podświetleń, gwarantującej duże nasycenie kolorów i głęboką czerń

• Obraz zamknięty jest w aluminiowej, estetycznej ramie dostępnej w 2 podstawowych 
kolorach oraz w dowolnym kolorze RAL jako opcja specjalna

• Zastosowane szkło jest szkłem bezpiecznym klasy C, hartowanym i laminowanym

• Panele dostarczamy własnym transportem na terenie całego kraju

• kompaktowa budowa

• wodoszczelność (możliwość stosowania  
nad wanną, pod prysznicem i na zewnątrz)

• zasilacz na zewnątrz ułatwia serwisowanie

• przewód wyprowadzony we wskazanym  
przez klienta miejscu – ułatwia podłączenie

• cyfrowy druk najwyższej jakości  
– gwarantuje efekt WOW

 Sky Light

Połysk PodświetlenieOdporna na 
detergenty

ZmywalnaZadruk 
ekologiczny

Maksymalny 
rozmiar

1,5 x 3 m
Grubość materiału

20 mm

Tył paneluObraz z efektem
 podświetlenia i bez





Połysk Odporna na 
detergenty

ZmywalnaZadruk 
ekologiczny

PodświetlenieMaksymalny 
rozmiar

2 x 3 m
Grubość materiału

2-10 mm





PCV spienione

To musisz wiedzieć:

Zalety

• Idealnie biały materiał, który świetnie oddaje kolorystykę zdjęcia, dzięki czemu  
jest często wykorzystywany przez profesjonalnych fotografów

• Wydruk wykonujemy na awersie, w zmywalnej, wodoodpornej technologii UV

• Efekt wydruku jest matowy – z delikatną satyną

• Istnieje możliwość zabezpieczenia wydruku warstwą laminatu w wersji matowej  
lub błyszczącej, dzięki temu druk jest bardziej odporny na zarysowania

• Istnieje możliwość zamówienia obrazu w różnych wersjach wykonania  
(do naklejenia, zawieszania na dystansach lub w ramie)

• Niska cena

• Materiał łatwy w obróbce – może 
być frezowany do dowolnego  
kształtu, a nawet docinany przez 
klienta

• Mały ciężar, który umożliwia montaż 
nawet na taśmie dwustronnej

• Bardzo wierne odwzorowanie  
kolorów na fotografii

• Możliwość zadruku 2-stronnego

MatMaksymalny 
rozmiar

2 x 3 m

Grubość materiału

2-10 mm

Cechy produktu:

Zadruk 
ekologiczny

Zmywalna





Mat ZmywalnaZadruk 
ekologiczny

Maksymalny 
rozmiar

2 x 3 m
Grubość materiału

3 mm

 





FOTOTAPETY

To musisz wiedzieć:

Zalety

Rodzaje fototapet:

Cechy produktu:

• Materiały najwyższej jakości o grubości do 350g/m2

• Tylko ekologiczny druk – w technologii UV lub lateksowej

• Dostępne różne struktury (gładka, piasek, beton, płótno)

• Wysoką jakość druku gwarantują maszyny HP (druk lateksowy) i EFI (druk UV)

• ZMYWALNE - Dzięki znakomitej zmywalności, fototapetę bardzo łatwo możemy 
utrzymać w czystości

• ODPORNE NA ZADRAPANIA - Nasze fototapety są odporne na zadrapania                
oraz zarysowania, dzięki czemu posłużą tak długo jak będziemy chcieli

• Na flizelinie gładka

• Winylowa na flizelinie  
 (z systemem ochrony przeciwbakteryjnej 
 – może być stosowana w wilgotnych po-
mieszczeniach)

• Easy Stick - samoprzylepna

• Fototapeta lateksowa   
– zadruk atramentami wodnymi  
- lateksowymi

Folia samoprzylepna też nie jest dla nas  
wyzwaniem, drukujemy na foli matowej,  
błyszczącej, transparentnej, one way 
vision, easy dot czy nawet szronionej. 

SamoprzylepnaOdporna na 
zarysowaniaZadruk 

ekologiczny
ZmywalnaPołysk MatMaksymalna 

szerokość druku

156 cm



OBRAZY 
podświetlane
Sky Crystal



Obrazy podświetlane

To musisz wiedzieć:

Zalety

Cechy produktu

• Obrazy SKY CRYSTAL wykonujemy w 3 standardowych rozmiarach  
(40x60cm, 60x80cm, 70x100cm) – inne rozmiary są możliwe 
do wykonania pod specjalne zamówienie

• Grubość obrazów to tylko 18mm, a waga to ok. 7 kg/m2

• Dzięki specjalnie grawerowanej pleksi rozprowadzającej światło  
- podświetlenie obrazu jest idealnie równomierne

• Wydruk wykonany jest w technologii druku 3 warstwowego do podświetleń,  
gwarantującej duże nasycenie kolorów i głęboką czerń

• Obraz zamknięty jest w aluminiowej, estetycznej ramie dostępnej w kilku kolorach

• Możliwe jest zamówienie obrazu w wersji anty-refleksyjnej

• lekka zwarta konstrukcja

• na zamówienie możliwość wykonania  
dowolnych wymiarów

• wymienna grafika (wystarczy zamówić sam 
wydruk, który samodzielnie można wymienić)

• zasilacz na zewnątrz, dzięki czemu  
w razie potrzeby łatwo można go wymienić

• przewód wyprowadzony z tyłu,  
aby był niewidoczny

• obraz stanowi zarówno dekorację jak  
i klimatyczne oświetlenie

Sky Crystal

Połysk PodświetlenieZadruk 
ekologiczny

Maksymalny 
rozmiar

1 x 2 m
Grubość materiału

18 mm

Tył i sposób  
mocowania obrazu

Obraz z efektem
 podświetlenia i bez



INSPIRACJE

Sprawdź więcej inspiracji na www.SkyColor24.pl



5.0
Zeskanuj kod 
QR lub wejdź 
na:bit.ly/
SkyColor24

Przepiękna dekoracja wnętrza mojego Studia 
Wizażu. Super jakość i ogrom możliwości. 
Polecam Skycolor24 z całego serca!

Pani Ewa zamówiła 
panel szklany do 
studia wizażu

Polecam SkyColor24!!! Profesjonalne podejście 
do klienta. Firma dba by klient był w pełni  
zadowolony. Zamówiony towar najlepszej jako-
ści, fototapeta już zamontowana, efekt jak na 
załączonych zdjęciach. W rzeczywistości wra-
żenia wizualne 3D jeszcze bardziej przyciągają 
wzrok.  Fototapeta wykonana z solidnego mate-
riału, z montażem nie było żadnych problemów. 
Pan Daniel bardzo pomocny w doborze wzoru 
jak i rzetelnego doradzenia w zakresie wyboru 
kleju oraz innych materiałów do montażu. Wy-
syłka wręcz ekspresowa. Przesyłka zapakowana 
wzorowo dotarła w idealnym stanie.  
Na pewno tu wrócę z kolejnymi zamówieniami.

Pan Sławomir  
zamówił fototapetę

OPINIE NASZYCH KLIENTÓW

Zamówienie zostało wykonane dokładnie tak 
jak się spodziewałam. Na uwagę, zasługuje na-
tomiast fakt, ze kontakt z Panem Jarosławem 
jest wzorowy. I nie chodzi tutaj tylko o na-
tychmiastowe odpowiedzi na maila, ale przede 
wszystkim o rzeczowość i merytoryczność 
odpowiedzi. Pan Jarosław dokładnie rozumiał 
o co mi chodzi, mimo, ze nie było to łatwe do 
wytłumaczenia (szkło, złożone z 4 elementów, 
z kontynuacja wzoru..., wyszło super - zdjęcie 
poniżej).  Naprawdę rozmawia się z człowie-
kiem, który wie co robi!  Dziękuje bardzo!

Pani Aneta  
zamówiła panel  
szklany do kuchni

Jakość wykonania produktu jak i obsługa i 
szybkość wysyłki na wielki plus. Kolory są 
mega żywe, wyglądają przepięknie. Dobrze 
kontrastują z bielą na pozostałych ścianach w 
toalecie. Niewielkim kosztem, bez konieczności 
skuwania kafelek toaleta zyskała nowe życie. 
Szczerze polecam SkyColor  i myślę,że jeszcze 
skorzystam nie raz z ich produktów:)

Pani Magdalena 
zamówiła fototapetę 
do łazienki

Chciałam się podzielić informacją, ostatnio  
zakupiłam panel szklane do łazienki. Panel jest 
bardzo nowoczesny, cudownie komponuje 
się w mojej nowej łazience!!! POLECAM 
SERDECZNIE  SkyColor24 !!!! ŚWIETNA al-
ternatywa zamiast płytek!  Nie ma fug, bardzo 
łatwo się czyści. 
Zamówienie zostało zrealizowane przed cza-
sem, byłam tym bardzo mile zaskoczona:)  
Przemiły pan  który we wszystkim doradza 
bardzo profesjonalniej spokojnie.  
Pozdrawiam serdecznie :)

Pani Aneta  
zamówiła panel  
szklany do łazienki

Z całego serca polecam firmę SkyColor24.
pl Zamówiłam panel dekoracyjny z pianki 
PCV jako alternatywę dla lacobelu i jestem 
pod mega wrażeniem. Jakość wykonania, 
kolorystyka i efekt po zamocowaniu w miejscu 
przeznaczenia to majstersztyk bardzo zależało 
mi na czasie, otrzymałam panel w ciągu 3 dni 
od zamówienia (standardowy termin realizacji 
to 7dni) i do tego bardzo dobrze zabezpieczony 
na czas przesyłki, a po odebraniu telefon z fir-
my, czy wszystko w porządku. Jest to pierwszy 
mój zakup u SkyColor24, ale na pewno nie 
ostatni chciałabym, aby wszystkie firmy pod-
chodziły do klienta z takim profesjonalizmem

Pani Patrycja  
zamówiła panel dekora-
cyjny z pianki PCV

Zamawiałam w SkyColor24 szkło hartowane  
i muszę przyznać, że jestem w 100% zadowo-
lona nie tylko ze szkła ale i z obsługi, mam  
tutaj na myśli głównie Pana Daniela, który słu-
ży odpowiedzią dosłownie na każde pytanie.

Wybór wzorów grafiki jest ogromny. Polecam 
każdemu, kto szuka pięknej „ozdoby” do 
swojego domu

Pani Katarzyna  
zamówiła panel szklany 
do kuchni

Średnia ocena Google:

Polecam firmę z całego serca! Olbrzymi wybór 
wzorów, wiele inspiracji. Obsługa przemiła. Fir-
ma bardzo dba o to, żeby spełnić oczekiwania 
klienta. Można liczyć na darmową!! wizualiza-
cje gdzie inne firmy za to kasują..

Dostawa szybka bezproblemowa. Polecam 
wszystkim którzy myślą jak w przystępnej 
cenie i efektownie odmienić wnętrze domu.

Pani Gustawa  
zamówiła wydruk na 
dibondzie (Aluminium)

Ładna grafika w żywych kolorach. Nadruk 
dobrej jakości. Przesyłka zapakowana bardzo 
starannie. Przed złożeniem zamówienia na 
wszystkie swoje pytania dostałam odpowiedź 
poprzez Skype (bardzo łatwy i szybki kontakt).
Zamówiłam folie na szafę, którą można odklejać. 
Bardzo ułatwiło to montaż- oklejaliśmy szafę z 
mężem po raz pierwszy. Przy trzecim skrzydle 
czuliśmy się już jak profesjonaliści. Dzięki możli-
wości odklejania wszystkie niedociągnięcia dało 
się skorygować.  
Folia okazała się świetnym i niedrogim sposo-
bem na przemianę nudnej beżowo brązowej 
szafy, która teraz stała się najmocniejszym, 
nowoczesnym akcentem w pokoju. Szczerze 
polecam i firmę i produkt :)

Pani Justyna  
zamówiła folię samo-
przylepną na szafę



WWW.SKYCOLOR24.PL

Potrzebujesz niestandardowego  
wydruku, materiału, realizacji?

Napisz do nas na 
 bok@skycolor24.pl  

lub zadzwoń pod numer 
 + 48 721 676 100


