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Fiberlogy to nie tylko marka bardzo dobrych 
jakościowo filamentów do drukarek FFF/FDM. 
To przede wszystkim sposób na tworzenie unikalnych, 
precyzyjnych wydruków, w łatwy i przyjemny sposób. 
Umożliwiają to właściwości oferowanych materiałów 
oraz stale utrzymywana, niespotykana tolerancja 
wymiarowa +/-0,02 mm średnicy filamentu 
i +0,01 mm w przypadku owalu.

Dostępność różnych rodzajów i kolorów filamentów 
Fiberlogy sprawia, że druk 3D jest jeszcze ciekawszy. 
Dzięki temu możesz drukować najbardziej oryginalne 
i skomplikowane projekty.

NAJLEPSI WEDŁUG 
PRZEDSTAWICIELI BRANŻY DRUKU 3D

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE 

www.fiberlogy.pl



HIPS
WIĘCEJ NIŻ PODSTAWA

HIPS to podstawa – 
w podwójnym znaczeniu. Jego 
właściwości pozwalają na 
stosowanie go jako filament 
podstawowy oraz jako  podporę dla innych materiałów. Drukując 
z niego, otrzymasz lekki, dobrze prezentujący się wydruk 
o matowej powierzchni. Możesz go szlifować, a nawet pokrywać 
farbą akrylową. Dzięki temu każdy model czy miniatura będzie 
wyglądać bardzo estetycznie. Możesz też zdecydować się na użycie 
go jako materiału podporowego dla wydruków posiadających 
duże nawisy czy niestandardowe kształty. 

EASY PLA
I WSZYSTKO STAJE 
SIĘ PROSTSZE

Easy PLA to materiał, dzięki 
któremu uzyskasz wydruki 
o bardzo dobrej jakości, 
unikając problemów przy drukowaniu. 
Nieważne, jakie doświadczenie w druku 3D posiadasz, wydruk 
z EASY PLA na pewno przekona Cię do tworzenia jeszcze bardziej 
wymagających i skomplikowanych projektów. Wszystko dzięki 
łatwości, z jaką możesz je wydrukować. 

PLA MINERAL
PERFEKCYJNY 
W KAŻDYM DETALU

Detale mają znaczenie. Szczególnie, 
gdy potrzebujesz wydrukować bardzo 
dokładne makiety czy rzeźby. 
Wtedy z pomocą przychodzi PLA MINERAL. To materiał, który 
wyglądem przypomina gipsowe odlewy. Ta charakterystyczna 
cecha w połączeniu z precyzją wydruku umożliwia wykorzystanie 
go w pracowniach architektonicznych i artystycznych, 
w szczegółowym prototypowaniu i modelowaniu.

HD PLA
SKORZYSTAJ
PODWÓJNIE

Dzięki naszemu HD PLA masz 
o wiele więcej możliwości. 
To materiał, który można 
wykorzystywać na dwa sposoby. 
Ty wybierasz, który. Możesz użyć go jako zwykłe PLA, zyskując 
wydruki charakteryzujące się bardzo dobrą adhezją między 
warstwami i dużą dokładnością. Możesz też sprawić, że Twój 
wydruk zyska właściwości podobne do ABS – lepszą udarność 
czy odporność na wysokie temperatury. Wystarczy tylko wygrzać 
go w piekarniku. 

FIBERFLEX 40D
PODKRĘĆ TEMPO

Szybko i dokładnie. 
Tak,to możliwe. FIBERFLEX 40D 
jest na to najlepszym dowodem. 
Z tego elastycznego materiału 
o twardości 40D w skali Shore’a możesz drukować z prędkością 
45 mm/s, nie martwiąc się o jakość wydruku. Dodatkowo, dzięki 
FIBERFLEX 40D przekonasz się, że drukowanie z elastycznych 
filamentów wcale nie musi być trudne. Podawanie go do 
ekstrudera będzie niezwykle łatwe, a drukowane warstwy 
będą dobrze do siebie przylegać. 

ABS
SOLIDNY PROFESJONALISTA

Materiał ABS to prawdziwy 
specjalista od wytrzymałości.
Wydruki, które powstają z tego
filamentu charakteryzują się dużą 
twardością i udarnością. Są także bardziej odporne
na wysokie temperatury i zarysowania. Takie właściwości 
umożliwią Ci stworzenie profesjonalnych, funkcjonalnych 
prototypów.

FIBERWOOD
ODKRYJ PIĘKNO DRUKOWANIA 

Drukowanie może być piękne. 
Zwłaszcza, gdy korzystasz 
z FIBERWOOD. To filament, dzięki 
któremu możesz poczuć się jak artysta.
Materiał ten umożliwia tworzenie zachwycających, 
drewnopodobnych wydruków. To jednak nie wszystko. 
Twoje dzieła mogą stać się jeszcze piękniejsze. Możesz je szlifować 
i barwić na różne sposoby. To, jak będzie wyglądał ostateczny 
wydruk, zależy tylko od Twojej wyobraźni. 


