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5005
AlMg1
ALUMINIUM

Mnogość 
zastosowań



Nasza gama 
produktów oferuje 
niesamowitą 
wszechstronność i 
jakość
Oto tylko niektóre z możliwych 
zastosowań i prefabrykacji podłoży 
Alupanel:

Oznakowanie

Druk cyfrowy

Handel detaliczny (POS / POP)

Architektura

Stoiska wystawowe

Napisy 3D

Sitodruk

Ogrodzenia

Znaki drogowe

Znaki wiszące

Sztuka / praca twórcza

Reklama zewnętrzna

Aplikacja winylowa

Odgrodzenia

Transport

Drogowskazy

Elewacje

Projektowanie wnętrz

Meble
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Jedyny producent ACP 
w Wielkiej Brytanii

Brytyjska jakość 
Założona w 2004 r. Firma Multipanel UK 
rozpoczęła produkcję płyt ACP w Wielkiej 
Brytanii w 2014 r. Nasza fabryka wykorzystuje 
najbardziej zaawansowaną technologię 
produkcji i logistyki w branży, tworząc płyty 
pod marką własna - Alupanel.
Tutaj, w Dover, nasza moc produkcyjna to 
ponad 10 000 000 m2 płyt rocznie. Nasze 
brytyjskie podejście inżynierskie oraz 
najnowocześniejsza technologia pozwala 
osiągnąć najlepszy stosunek ceny do jakości. 
.

Rozwój produktu
Dzięki ciągłym badaniom i rozwojowi - oraz 
wsłuchiwaniu się w potrzeby naszych klientów 
- od 2014 roku znacznie rozszerzyliśmy gamę 
produktów Multipanel UK.

Aby uzupełnić nasze renomowane marki, 
takie jak Alupanel® i A-Lite®, w 2016 r. 
dodaliśmy do portfolio 3 nowe produkty 
oraz kolejne 4 w 2017. Obecnie oferujemy 
13 innowacyjnych produktów dla szerokiej 
branży oznakowania, reklamy oraz 
architektury.

Rozwój i inwestycje
W 2016 r. Inwestycja w wysokości 2,2 mln GBP 
zwiększyła wydajność naszej fabryki w Wielkiej 
Brytanii oraz zdolność magazynową Centrum 
Dystrybucji o 50%.

Przeznaczyliśmy dodatkowy kapitał na 
uruchomienie drugiej linii produkcyjnej 
w Dover, zwiększając roczną zdolność 
produkcyjną o 2 500 000 m2. Powitaliśmy 
również wielu nowych pracowników na 
kluczowych stanowiskach, podnosząc tym 
samym potencjał wiedzy, doświadczenia oraz 
rozwoju w celu dalszego wzrostu.

Globalna dystrybucja
Fabryka zlokalizowana jest zaledwie 10 minut 
od portu w Dover oraz 45 minut od Europy 
kontynentalnej. Korzystamy z globalnej sieci 
dobrze ugruntowanych usług transportu 
drogowego, morskiego i lotniczego, aby 
dostarczać nasze płyty do dystrybutorów w 
ponad 60 krajach na 5 kontynentach.

Nasz dział obsługi klienta rozmawia w 15 
językach. Biura w Wielkiej Brytanii pozwalają 
oferować najlepszą obsługę międzynarodowym 
klientom. Wysoce wydajna linia produkcyjna 
ACP, wraz z innowacyjnym systemem regałów 
ruchomych oraz nowoczesnym procesem 
logistycznym, pozwala szybko i bezpiecznie 
wysyłać zamówienia do naszych klientów na 
całym świecie.

Największe zapasy 
magazynowe ACP

Globalna 
dystrybucja

Wysyłka w ciągu 48 
godzin od złożenia 
zamówienia

Zakład produkcyjny 
działający 24/7 
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Co to jest Alupanel?
Wyprodukowany w Wielkiej Brytanii aluminiowy panel kompozytowy

Aluminiowa okładzina
Wysokiej jakości 
aluminium 0,3mm, 
stopu 5005, oferujące 
lepszą wydajność, 
zwiększoną sztywność i 
doskonałe właściwości 
obróbki – łatwiejsze 
cięcie, gięcie itp.

Rdzeń
Wysokiej jakości 
rdzeń PE

Spoiwo
Współwytłaczany 
klej dla doskonałej 
przyczepności

Lakierowanie
Dostępny w szerokiej 
gamie kolorów Alupanel 
to dwustronna płyta z 
jedną stroną w wysokim 
połysku, a drugą w 
matowym wykończeniu

Co to jest ACP lub ACM? 
ACP (Aluminium Composite Panel) znany 
również jako ACM (Aluminium Composite 
Material) to płyta warstwowa składająca się z 
dwóch powłok aluminiowych połączonych z 
wytłaczanym rdzeniem z polietylenu lub rdzenia 
mineralnego. Produkujemy również Multishield, 
który ma magnetycznie podatne powłoki ze stali 
galwanizowanej.

Jaki jest zakres dostępnych kolorów?
Alupanel posiada standardową paletę 22 
kolorów dostępnych z magazynu, z połyskiem 
z jednej strony i matowym wykończeniem 
z drugiej. Posiadamy również dostępne 4 
podstawowe kolory Alupanel XT. Z zastrzeżeniem 
MOQ - dostępne są wykończenia na zamówienie 
za pośrednictwem naszej usługi dopasowywania 
kolorów.

Jaki materiał jest używany do 
rdzenia? 
Alupanel posiada rdzeń wykonany z 
polietylenu ze względu na jego sprawdzoną 
odporność na warunki atmosferyczne 
na zewnątrz i wewnątrz oraz wkład w 
wytrzymałość, elastyczność i stabilność płyty. 
Panele FR posiadają rdzeń trudnopalny, aby 
spełnić wymagania podwyższonej klasyfikacji 
ogniowej.

Jaka jest dostępna grubość warstwy 
aluminium?
Standardowa grubość powłoki dla gatunku 
Alupanel wynosi 0,3 mm, produkty Lite 
do aplikacji płaskiej to 0,2 mm, a Eco 
dla projektów krótkoterminowych 0,15. 
Architectural Alupanel XT ma powłokę 0,5 mm.

Często 
Zadawane 
Pytania:

Korzyści z Alupanel

5005
AlMg1
ALUMINIUM

Folia ochronna
Zaprojektowana, aby 
chronić panel podczas 
przechowywania, 
transportu i montażu
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Kolory i wykończenia
Dostępne w wielu naszych produktach

Jaka jest gwarancja?
Na produkty z naszego asortymentu 
udzielamy od 1 do 20 lat gwarancji. 
Więcej informacji na temat czasu 
trwania gwarancji dla każdego produktu 
można znaleźć na stronie 13.

Jaka jest klasyfikacja reakcji na 
ogień?
Testowane zgodnie z normą EN13501-1, 
panele z rdzeniem PE są klasy D, rdzeń 
FR to klasa B. Nasze panele są również 
testowane pod kątem zgodności z 
innymi międzynarodowymi normami. 
Szczegółowe informacje można uzyskać 
w dziale sprzedaży.

Dlaczego na folii ochronnej są 
strzałki?
Niektóre wykończenia są kierunkowe i 
dlatego muszą być montowane w tym 
samym kierunku, aby uniknąć różnic 
we właściwościach odbicia. Strzałki na 
folii mają pomóc w zapewnieniu łatwej 
identyfikacji jednolitego kierunku.

Gdzie mogę kupić produkty 
Alupanel?
Multipanel UK współpracuje z 
zatwierdzonymi dystrybutorami w 
ponad 60 krajach na całym świecie. 
Aby zapytać o zostanie dystrybutorem
lub znaleźć lokalnego dystrybutora, 
skontaktuj się z nami.

Jaki rodzaj farby jest używany do 
pokrywania powierzchni? 
Alupanel posiada specjalistyczne powłoki 
zgodnie z zalecanym zastosowaniem dla 
każdego produktu. Produkty do reklamy 
i oznakowania pokryte są lakierem 
poliestrowym lub poliuretanowym, niektóre 
ze specjalnie opracowanymi powłokami 
cyfrowymi poprawiającymi rezultaty 
drukowania. Panele architektoniczne są 
dostępne z różnymi systemami powleczenia, 
w tym PVDF, FEVE i HDP.

Czy Alupanel jest łatwy do cięcia?
Alupanel można ciąć na miejscu przy 
użyciu standardowych narzędzi stolarskich. 
Panele klasy przemysłowej można składać 
i formować za pomocą frezarki lub ostrza z 
rowkiem w kształcie litery V. ACP nie nadaje 
się do cięcia laserowego. 

Jet Black Signal White Light Ivory Ultra Marine Blue Blue Green

POŁYSK / MAT

SZCZOTKOWANE

METAL

Silver Silver Mirror Gold Mirror

Steel Aluminium Bronze Gold Copper Black

Traffic Yellow Orange Traffic Red Burgundy Red Traffic Grey Anthracite Grey

Chocolate

9005 1015 5002 5022 6005

1023 3020 3004 7042 7016

8011

2004
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Rozwiązania dla 
reklamy i oznakowania

Dostępny w szerokiej gamie kolorów i wykończeń, 
Alupanel jest dwustronnym arkuszem, który można 
obrabiać, składać i formować.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj

Przetwarzaj, 
złóż i formuj

Szerokość 
2550 mm

NOW
MANUFACTURED

WITH

5005
AlMg1

ALUMINIUM
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„Używamy produktów Alupanel® już od jakiegoś czasu i wciąż znajdujemy 
nowe zastosowania dla tego produktu. Od prostego obrazu po bardziej 
złożoną aplikację wymagająca frezowania, gięcia i składania. Zaczęliśmy 

polegać na Alupanel® jako podstawowym podłożu w naszych projektach. 
Jest lekki, ale jednocześnie mocny, można go drukować, obrabiać i posiada 
różnorodne wykończenia - wszystko to pozwala uwolnić nasze siły twórcze - 

możliwości wydają się nieograniczone!”

Susan Otterson, ABL Imaging”

Ekonomiczny, dwustronny arkusz o zmniejszonej 
wadze przeznaczony do płaskich zastosowań, w 
których nie jest wymagana wysoka nośność. 

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj

Oparty na Alupanelu, ale wykonany z cieńszych 
warstw aluminium o grubości 0,26 mm, ekonomiczny 
wybór do produkcji łączący trwałość z elastycznością.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj

Połączenie 
trwałości z 

elastycznością

Lekkie, do 
płaskich 

zastosowań
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„Od wielu lat stosujemy Alupanel® jako nasz preferowany aluminiowy panel 
kompozytowy w szerokiej gamie projektów, ze względu na dwustronną, 
wysokiej jakości, wyjątkowo gładką powierzchnię do druku. Drukowanie 
bezpośrednie jest nisko-kosztowe i oszczędne w czasie. Łatwa do usunięcia 
folia ochronna nie pozostawia żadnych śladów na drukowanej powierzchni, 
a Alupanel® jest jedynym materiałem ACP wyprodukowanym w Wielkiej 
Brytanii”

David Bowen, Bigger Printing Co.

Płaska, gładka, cyfrowa powierzchnia o znacznie ulepszonej przyczepności 
atramentu pomaga przedstawiać drukowane kolory ze zwiększoną jasno-
ścią i intensywnością. A-Lite oferuje cyfrowe wykończenie Matt / Matt 
oraz opcję z ognioodpornym rdzeniem.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj

Specjalnie 
opracowane 
wykończenie 
Signal White

Szerokość 
2550 mm

NOW
MANUFACTURED

WITH

5005
AlMg1

ALUMINIUM
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Rozwiązania 
dla reklamy i 
oznakowania
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Aluminiowe panele kompozytowe AlupanelEco (ACP) to wysoce 
wydajne, ekonomiczne rozwiązanie do wszystkich zastosowań 
płaskich.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj

Niesamowicie 
płaskie, gładkie 

wykończenie

https://www.multipaneluk.pl/produkty/sign-display/alupanel-eco
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Rozwiązania dla 
reklamy i oznakowania

Dwustronny panel kompozytowy oferujący większą wytrzymałość i 
sztywność, z opcją powłoki cyfrowej po jednej stronie i wykończeniem 
białej tablicy sucho-ścieralnej po drugiej. Ma dodatkową zaletę, że jest 
podatny na media magnetyczne.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj

Mocna i 
trwała stal 

ocynkowana

Dostępna 
również powłoka 

cyfrowa
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Druk cyfrowy

Płaskie aplikacje

Prefabrykacja

Projekty tymczaso-
we / krótkotermi-
nowe

Grubość 
okładziny  (mm)

0.3

0.26

0.20

0.20

0.15

0.25

Rozwi˜zania Sign 
& Display Grubość płyty  

(mm)

2, 3, 4, 6

2, 3, 4, 6

2, 3, 4

2, 3, 4, 6

2, 3

3, 6

5 lat gwarancji *
22 kolory magazynowe
Połysk / mat

3 lata gwarancji *
22 kolory magazynowe
Połysk / mat

2 lata gwarancji*
22 kolory magazynowe
Połysk / mat

2 lata gwarancji
łatwo usuwalna folia
mat / mat

1 rok gwarancji
Biały 9016
Ekonomiczny

5 lat gwarancji **
podatny magnetycznie
Wykończenie cyfrowe lub 
tablica suchościeralna

* Szczotkowane aluminium objęte jest 5-letnią gwarancją zarówno do użytku zewnętrznego, jak i wewnętrznego. Wszystkie 
inne wykończenia szczotkowane i lustrzane są objęte gwarancją wyłącznie do użytku wewnętrznego.

** Produkt nadaje się do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, ale wszelkie nacięte / odsłonięte krawędzie muszą zostać 
poddane obróbce i zabezpieczone, aby zapobiec utlenianiu pod wpływem warunków atmosferycznych.

cechy produktu
Wyprodukowany w Wielkiej Brytanii aluminiowy panel kompozytowy
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Kompozyt ze stali 
ocynkowanej

 * Nasza 5-letnia gwarancja obejmuje użytkowanie wewnętrzne
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3 ALUPANEL® 3.8

11.1 PCV spienione 5.6

6.8 Akryl 8.2

2.4 Aluminium 6.5

1.7 Stal 13.3

Grubość (mm) Materiał arkuszowy Waga (kg/m2)

Waga a sztywno
Alupanel jest lekki!

Aby uzyskać taką samą sztywność jak nasze 3 mm płyty Alupanel, inne materiały pokazane poniżej byłyby 
cięższe lub grubsze, a w niektórych przypadkach zarówno cięższe i grubsze.

IObrazy udostępnione dzięki uprzejmości; EFI, Roland DG, Canon, The Bigger Printing Co.,
EFS, Core Motorsports, Owen Sign Craft, ABL Imaging and Sign Supplies Malta.
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Siedziba w UK:  +44 (0)1392 823015

Po więcej informacji skontaktuj się z naszym 
działem handlowym lub dystrybutorem, 
zadzwoń: 

+44 (0) 1392 823015

www.multipaneluk.pl
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