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Printing on A-Lite
Rozwizania
Sign & Display

Płaska, gładka, specjalnie opracowana
powierzchnia przeznaczona do bezposredniego
druku UV z wyjatkowa przyczepnoscia
atramentu, pomaga wyeksponowac
wydrukowane kolory z wieksza jasnoscia i
intensywnoscia.

Specjalnie
opracowane
wykończenie
Ultra-White

NOW
MANUFACTURED
WITH

5005
AlMg1

ULEPSZONE
KOROZJA
ODPORNOŚĆ

ULEPSZONY
CIĄĆ
MOŻLIWOŚCI

LEPSZY
WYTYCZANIE
WYSTĘP

ALUMINIUM

Przejrzysta, łatwa do odklejenia folia
Specjalnie opracowana powłoka do druku cyfrowego
Lekki a jednocześnie sztywny
Jednolita, płaska powierzchnia
Odporny na promienie UV dla użytku zewnętrznego
2 letnia gwarancja

Alupanel A-Lite jest naszym
nowym produktem dedykowanym
do bezposredniego druku UV,
który posiada równie doskonała
specyfikacje techniczna, jak cała
gama produktów Alupanel®

Zastosowania:

Wyprodukowany z użyciem najwyższej jakości
materiałów, A-Lite oferuje znakomitą sztywność
i odporność na uderzenia oraz gładką i
idealnie płaską powierzchnię. Doskonały rdzeń
polietylenowy, specjalnie opracowany system
lakierniczy oraz unikalna, łatwa do odklejenia folia
ochronna w połączeniu z warstwą zewnętrzną ze
aluminium o grubości 0.20 mm gwarantują panel o
wyjątkowej jakości.
Dostępne w wersji matowej lub błyszczącej/
matowej, obie strony panelu posiadają
wykończenie, które zostało opracowane specjalnie
dla druku cyfrowego i sitodruku. Pomaga to
eksponować kolory ze zwiększoną jasnością i
intensywnością, z dodatkową korzyścią większej
trwałości. Folia wysokiej jakości zapewnia
doskonałą ochronę i jest zaprojektowana w
taki sposób, aby płynnie i łatwo ją usunąć, bez
żadnych pozostałości na panelu.
Wysokiej jakości
aluminiowa warstwa
zewnętrzna o grubości
0.2mm

+

015
5A0
lMg
ALUM

INIUM

+

Wysoka jakość
rdzenia PE

+

Współwytłaczany
klej dla doskonałej
przyczepności

+

+

Własciwosci

• Druk bezpośredni
• Produkcja znaków
• Systemy informacji
wizualnej

• Ekspozycje punktów
sprzedaży

• Wyposażenie sklepów
• Reklama ze wnętrzna
• Stoiska targowe

Signal-white wykończenie
opracowane specjalnie,
by eksponować kolory ze
zwiększoną jasnością,
intensywnością i
trwałością quality
Łatwa do usunięcia
folia ochronna
zaprojektowana w taki
sposób, by chronić panel

Rozmiary arkuszy

Grubość panelu (mm)

2

3

4

6

Szerokość Długość

Grubość warstwy
zewnętrznej (mm)

0.2

0.2 0.2 0.2

1000

2050/3050

Waga (kg/m2)

2.6

3.5 4.5 6.3

1220

2440/3050

Wykończenie

Cyfrowy mat / cyfrowy połysk
Cyfrowy mat / cyfrowy mat

1250

2550/3050

Skład rdzenia

LDPE

1500

3050/4050

2050

3050/4050

www.multipaneluk.pl/produkty/sign-display/alupanel-a-lite/
Siedziba w UK: +44 (0)1392 823015
Europa Wschodnia: +44 (0)1304 833116

