
Obrabiaj,
składaj i
formuj

Dostepny w szerokiej gamie kolorów i 
wykończeń,Alupanel jest najwyższej jakości 

dwustronną płytą kompozytową, 
przeznaczoną do obróbki. Idealny do 

aplikacji przestrzennych wymagających 
formowania oraz składania.

Przejrzysta, łatwa do odklejenia folia

Uniwersalny i łatwy do formowania 

Lekki a jednocześnie sztywny

Jednolita, płaska powierzchnia

Odporny na promienie UV dla użytku zewnętrznego 

5-letnia gwarancja*

NOW
MANUFACTURED

WITH

5005
AlMg1

ALUMINIUM

*SZCZOTKOWANE PANELE ALUMINIOWE OBJĘTE SĄ 5-LETNĄ GWARANCJĘ DLA 
APLIKACJI ZEWNĘTRZNYCH, inne wykończenia szczotkowane i lustrzane są objęte 

gwarancją do użytku wewnętrznego.

Printing on Brushed Alupanel Teraz 

dostępny o 

szerokości 2050 mm

ULEPSZONE
KOROZJA
ODPORNOŚĆ

LEPSZY
WYTYCZANIE
WYSTĘP

ULEPSZONY
CIĄĆ
MOŻLIWOŚCI

https://youtu.be/_e4BVtHJx3M
https://youtu.be/_e4BVtHJx3M
https://youtu.be/yqTdWXRoJ48


5005
AlMg1
ALUMINIUM

Zastosowania:

www.multipaneluk.pl/produkty/sign-display/alupanel/
Siedziba w UK: +44 (0)1392 823015  

Europa Wschodnia: +44 (0)1304 833116

Grubość panelu (mm) 2 3 4 6

 0.3 0.3 0.3 0.3

Waga (kg/m2) 2.9 3.8 4.75 6.6

Wykończenie Wysoki połysk/mat

Skład rdzenia LDPE

Alupanel to produkt uznany w 
wielu krajach, który dostarcza 
pionierskich rozwiązań na 
rynku reklamy, oznakowania i 
budownictwa.
W bardzo zatłoczonym środowisku 
biznesowym jest rzeczą niezbędną, by 
zostać zauważonym. Od przyciągających 
wzrok znaków,innowacyjnych ekspozycji 
punktów sprzedaży,do wysoce efektywnych 
rozwiązań systemów informacji wizualnej, 
istnieje tylko jedno wszechstronne 
rozwiązanie – Alupanel. 
Alupanel to najwyższej jakości panel 
kompozytowy wykonany z aluminiowych 
materiałów kompozytowych, zawierający 
dwa aluminiowe arkusze o grubości 0.30 
mm,pomiędzy którymi umieszczony jest 
polietylenowy rdzeń. Dostępny w jednej   
z najszerszych gam kolorów na rynku; 
wszystkie standardowe kolory PE posiadają 
5-letnią zewnętrzną gwarancję.

• Druk bezpośredni

• Produkcja znaków

• Systemy informacji 
wizualnej

• Ekspozycje punktów 
sprzedaży

• Wyposażenie sklepów 

• Reklama zewnętrzna

• Stoiska targowe

Wysokiej jakości 
aluminiowa 
warstwa 
zewnętrzna o 
grubości 0.3mm

Wysokiej 
jakości rdzeń 
PE

Współwytłaczany 
klej dla doskonałej 
przyczepności

Dostępny 
w szerokiej 
gamie kolorów i 
wykończeń

Łatwa do 
usunięcia 
folia ochronna 
zaprojektowana 
w taki sposób, by 
chronić panel

+

+

+

+

+

Szerokość Długość  

1000 2050/3050

1220 2440/3050

1250 2550/3050

1500 3050/4050

2050 3050/4050

Grubość warstwy 
zewnętrznej (mm)

Własciwosci Rozmiary arkuszy

https://www.multipaneluk.pl/produkty/sign-display/alupanel/
https://www.multipaneluk.pl/produkty/sign-display/alupanel/

