
Dwustronny panel kompozytowy oferujący większą 
trwałość i sztywność. Płyty Multishield ze stali 

galwanizowanej posiadają dwa różne pokrycia i są 
również podatne na nośniki magnetyczne. Teraz 

dostępne zarówno w wykończeniach 
cyfrowym/cyfrowym lub cyfrowym/whiteboard.

Mocna i 
wytrzymała stal 
galwanizowana

Mocny i wytrzymały 

Powierzchnia 
magnetycznie reaktywna

Wykończenie 
White Board

*Nasza 5-letnia gwarancja obejmuje użytkowanie wewnętrzne. W przypadku zastosowania na zewnątrz,
wszystkie ucięte/odsłonięte krawędzie należy poddać obróbce i zabezpieczyć, aby zapobiec utlenianiu pod wpływem 

czynników atmosferycznych. 

Cyfrowe pokrycie,
idealny do druku

5-letnia gwarancja*

Sign & Display 
Rozwiązania

Kompozytowe arkusze ze stali galwanizowanej



Właściwości
Grubość panelu (mm) 3 6

Grubość warstwy 
zewnętrznej  (mm) 0.25 0.25

Waga (kg/m2) 6.35 9.37

Wykończenie Pokrycie cyfrowe i white board

Skład rdzenia LDPE

Rozmiary arkuszy
Szerokość Długość

1220 2440/3050

Zastosowania: 

*Nasza 5-letnia gwarancja obejmuje użytkowanie 
wewnętrzne. W przypadku zastosowania na
zewnątrz, wszystkie ucięte/odsłonięte krawędzie  
należy poddać obróbce i zabezpieczyć, 
aby zapobiec utlenianiu pod wpływem czynników 
atmosferycznych. 

**Także dostępne w pokryciu cyfrowym na 
obu stronach. 

 Magnetyczne tablice 
suchościeralne 

 

 
Druk bezpośredni

 
Produkcja znaków

 
Ekspozycje punktów 
sprzedaży 
Transport
  
Ogrodzenia
  
Produkcja przemysłowa 

Warstwa zewnętrzna
o grubości 0.25mm 
wykonana ze stali 
galwanizowanej, która jest 
reaktywna magnetycznie

Wysokiej jakości 
rdzeń PE 

Współwytłaczany 
klej dla doskonałej 
przyczepności

Z jednej strony lakier digital - 
gwarantujący idealne 
odwzorowanie wydrukowanych 
kolorów, z drugiej powłoka 
white board - znajdująca 
zastosowanie jako s
uchościeralna tablica 
magnetyczna. **

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

www.multipaneluk.co.uk/products/sign-display
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Obie strony panelu posiadają 
płaską, gładką, jednolitą 
powierzchnię: jedna strona wyróżnia 
się cyfrowym pokryciem, idealnym
do druku bezpośredniego; druga 
strona z powierzchnią white board. 

 

 

Idealny do paneli ogrodzeniowych, 
magnetycznych tablic sucho-ścieralnych i  
wielu innych zastosowań, stal galwanizowana 
zapewnia dodatkową wytrzymałość oraz 
wszechstronność magnetycznie reaktywnej 
powierzchni.

Panele Multishield mogą być poddawane 
obróbce, są mocne, samonośne i oferują 
wyjątkową niezawodność przy wsparciu 
5-letniej gwarancji.* 
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