
Ultra vlak en 
glad oppervlak

UV-bestendig 2 jaar Garantie

Easy peel 
beschermfolie

Speciaal ontwikkelde 
digitale print coating

Lichtgewicht en 
hoge stijfheid

NU met 
aluminium 

5005 legering
 
 

UITSTEKENDE 
VERSPANENDE 
EIGENSCHAPPEN

  

NU 
leverbaar 

in Signaalwit 
RAL 9003

Speciaal ontwikkeld voor het digitaal printen

SUPERIEURE 
HECHTING

VERHOOGDE 
WEERSTAND 
TIEGEN CORROSIE
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SIGNALWHITE9003

Alupanel A-Lite is onze nieuwe 
digitale print plaat met alle 
uitstekende  kenmerken van 
onze bekende Alupanel® platen.
A-Lite, gemaakt van de allerbeste materialen,
combineert optimale stijfheid met stootvastheid en 
een vlak, glad oppervlak. De superieure 
polyethyleenkern, het speciaal ontwikkelde 
verfsysteem en de unieke, eenvoudig te verwijderen 
beschermfolie zorgen samen met een toplaag 
legering van 0,2mm voor een paneel van 
ongeëvenaarde kwaliteit.

Beide zijden van het paneel hebben een afwerking 
die speciaal is ontwikkeld voor digitaal-print en 
zeefdruk en zijn verkrijgbaar in mat/mat of 
glanzend/mat. Hierdoor neemt niet alleen de 
helderheid en intensiteit van de kleuren toe, maar 
ook de duurzaamheid. De hoogstaande 
beschermfolie biedt een uitstekende bescherming 
en kan probleemloos worden verwijderd zonder 
resten achter te laten op het paneel.

Direct printen

Standbouw

Winkelinrichting

Winkeldisplays

Bewegwijzering

Borden maken

Buitenreclame

Hoogstaande
aluminium buitenlaag
van 0,2 mm

Zuivere Polyethyleenkern
van hoge kwaliteit

Geco-extrudeerd voor
superieure hechting

De ultra witte afwerking is 
speciaal ontwikkeld voor het 
creëren van een kleur 
weergave met een optimale 
helderheid, intensiteit en 
duurzaamheid

Easypeel beschermfolie die 
het paneel beschermt en geen 
lijmresten achter laat

zal een levendig resultaat 
geven bij iedere print

Eigenschappen Direct uit voorraad 
leverbaar

Dikte Breedte Lengte

2 1500 3050

3 1000 3050

4 1000 3050

6 1500 3050

1250 2500

1500 3050 / 4050

2050 3050 / 4050 

1500 3050 / 4050

2050 3050 / 4050 

Paneeldikte (mm)

Samenstelling kern

Dikte buitenlaag (mm)

Gewicht (kg/m2)

Afwerking toplaag mat/glans of mat/mat


