Poliwęglan to nowoczesne tworzywo o uniwersalnych właściwościach. Stosowany wszędzie tam, gdzie
potrzebne jest przezroczyste tworzywo o wyjątkowo dobrych parametrach mechanicznych, łączący
wysoką transparentność z długą żywotnością. Cechy te sprawiają, że poliwęglan jest bardzo szeroko
wykorzystywany w sektorze budowlanym, reklamowym i rolnym oraz innych.
Przezroczyste (bezbarwne i dymne) płyty trapezowe z poliwęglanu litego charakteryzują się
następującymi właściwościami:
- doskonała przepuszczalność światła - około 90% dla koloru bezbarwnego,
- znakomita wytrzymałość na obciążenia równomiernie rozłożone (wiatr, śnieg),
- znakomita wytrzymałość na uderzenia (grad),
- klasyﬁkacja ogniowa B,s1,d0 wg EN 13501-1 (najlepsza możliwa klasyﬁkacja dla tworzyw),
- świetna wytrzymałość na wysoką temperaturę - brak efektu "płynięcia", czyli utraty kształtu w
gorące, letnie dni,
- bardzo korzystny stosunek ceny do jakości,
- gwarancja 5-letnia (m.in. na wytrzymałość na gradobicie, zachowanie przejrzystości).

POLIWĘGLAN LITY PROFILOWANY O PRZEKROJU
STANDARDOWYM

Profil

Kolor

Grubość
[mm]

Szerokość
Standardowe
całkowita [mm] długości [mm]

AXPLP-31 T 70/18

bezbarwny

0,65

900

AXPLP-31 T 70/18

dymny

0,65

900

2000, 2500,
3000
2000, 2500,
3000

Cena netto
[PLN/m2]
36,90
37,90

UWAGA: niestandardowe długości za potwierdzeniem warunków przez biuro Axplast
Dostawa na terenie Polski przy zamówieniach powyżej 2500,00 PLN netto po stronie AXPLAST Sp. z o. o.
Do podanych cen netto zostanie doliczony podatek VAT według obowiązującej stawki. Cennik obowiązuje od dnia
07.07.2017r. przy kursie EUR/PLN wyższym niż 4,30 według Tabeli A NBP i może ulec zmianie. Aktualny cennik
dostępny na zapytanie info@axplast.com

Niniejszy cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych RP - stanowi on
jedynie propozycję współpracy, której ostateczne warunki wymagają uzgodnienia i zatwierdzenia przez strony.
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