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Lehčené desky PVC
KOMAPRINT
Ekonomicky výhodná varianta desek s vysokou přidanou hodnotou. Desky mají velmi nízkou hmotnost, výborné
mechanické vlastnosti, dokonalý povrch, pravidelnou strukturu jádra a nízkou nasákavost. Desky lze použít
například pro výrobu akčních reklamních tabulí, poutačů, dekorací, výstavních cedulí, vývěsních štítů v interiéru i
exteriéru. Desky lze snadno řezat, frézovat, vrtat, odhraňovat, ohýbat, svařovat, lepit či vyřezávat vodním
paprskem. Desky jsou vhodné pro digitální potisk i sítotisk, nanášení akrylových i dvousložkových laků či
kašírování. Desky jsou dodávány v bílé barvě s jednostrannou krycí folií.

KOMATEX
Desky KOMATEX mají oproti deskám KOMAPRINT navíc velmi jemnou a pravidelnou strukturu jádra a výbornou
pevnost. Povrch má dokonalý matný vzhled a zvýšenou odolnost proti povětrnostním vlivům. Desky je kromě
běžných aplikací na poutače, vývěsní štíty atd. možno použít též na architekturu vybavení obchodů, veletržní
stánky, výrobu dopravního značení či výrobu vakuově tvarovaných dílců. Desky je možno opracovávat či
povrchově upravovat stejně jako desky KOMAPRINT, navíc jsou vhodné též pro vakuové tvarování. Desky jsou
dodávány v celkem 10 barvách s oboustrannou krycí folií.

KOMACEL
Integrální lehčené desky PVC s extrémně pevným a tvrdým povrchem a hedvábně lesklým vzhledem. Desky mají
velkou rozměrovou stálost a vysokou odolnost proti povětrnostním vlivům, lze je tedy použít i při výrobě
velkoformátové reklamy. Desky mají též výborné izolační a odhlučňovací vlastnosti. Desky je možno použít v
reklamě všude tam, kde je vyžadován dokonalý a luxusní vzhled, dále pak jako součásti vybavení obchodů,
prodejní pulty, dělící stěny, přepážky, obkladové desky, dveřní výplně atd. Desky je možno mechanicky
zpracovávat, potiskovat, polepovat či lakovat všemi běžně dostupnými způsoby.
PVC
Typ a barva
Formáty (mm) Tloušťky (mm)
3050x1220
2-3-4-5-10
KOMAPRINT - bílá 3050x1560
2-3-4-5-6-8-10
3050x2050
3-4-5-6-8-10
2440x1220
1-2-3-4-5-6
3000x1000
2-3-4-5-6
3050x1220 1-2-3-4-5-6-8-10-15
KOMATEX - bilá
3050x1560
2-3-4-5-6-8-10
3050x2050
2-3-4-5-6-8-10
4050x2050
3-4-5-6-8-10
KOMATEX 3-5-8*
barvy
šedá
*8 mm k dodání
tmavá/achátová,
pouze
v barvách:
červená
šedá,
achátová,
zelená, sv. žlutá,
červená, modrá,
tm. žlutá
černá
sv. modrá, tm.
3050x1220
modrá, černá
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KOMACEL - bilá

PVC
2000x1000
2440x1220
3050x1220
3000x1250
3000x1560

10
4-5-6
4-5-6
8-10-13-19-24-30
10-19

