PLEXIGLAS® Fluorescent
Expressief:
Opvallende, trendy kleuren,
fascinerende lichtintensiteit

PLEXIGLAS® Fluorescent
Fluorescerende kleuren oefenen door de
intense indruk die zij maken, van oudsher
een bijzondere fascinatie uit op de mens.
Daarom worden deze kleuren steeds daar
ingezet waar veel waarde wordt gehecht
aan speciale aandacht, zoals bijvoorbeeld
bij productdisplays, winkelinterieurs of
heel algemeen op verkooppunten. Het
PLEXIGLAS® leveringsprogramma komt
nu met vijf nieuwe fluorescerende kleuren. De frisse en moderne kleuren combineren glanzende, gladde oppervlakken en
een hoge transparantie met een stralend,
intens kleurig effect aan de kanten.
•
•
•
•
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Geel 1C50
Oranje 2C50
Rood 3C50
Blauw 5C50
Groen 6C50

Met de toepassing van de jongste
generatie hoogwaardige fluorescerende
kleuren zijn de nieuwe soorten platen
van PLEXIGLAS® Fluorescent speciaal
afgestemd op de huidige kleurentrends
en vormen een natuurlijk, harmonisch
ensemble van kleuren.
Dit indrukwekkende samenspel van kleuren heeft een inspirerende invloed op de
creativiteit en het design en trekt in hoge
mate de aandacht van de toeschouwer.

De platen in de nieuwe kleuren zijn
verkrijgbaar in de afmetingen 3050 x
2030 mm en een dikte van 3 of 6 mm. Ze
komen ten aanzien van de verwerkings- en
toepassingseigenschappen overeen met
de basissoort PLEXIGLAS® GS 233. Op
aanvraag kunnen ook platen in afwijkende
diktes en kleuren worden vervaardigd.
Andere fluorescerende PLEXIGLAS® platen zijn te vinden in het productsortiment
PLEXIGLAS® GS en PLEXIGLAS
SATINICE®. Deze producten zijn verkrijgbaar in de kleuren oranje, rood en groen,
met transparante of translucide en met
glanzende of matte oppervlakken. Anders
dan bij onze nieuwe fluorescerende soorten, lijken de kleuren van die platen bij het
erdoorheen kijken krachtiger.

Verdere informatie over de toepassingsgebieden van onze producten evenals
inkoopadressen is verkrijgbaar op onze
internetsite www.plexiglas.net.

®

= gedeponeerd handelsmerk

PLEXIGLAS en PLEXIGLAS SATINICE
zijn geregistreerde merken van
Evonik Röhm GmbH, Darmstadt, Duitsland.
Gecertificeerd volgens DIN EN ISO 9001
(kwaliteit) en DIN EN ISO 14001 (milieu)
Onze informatie komt naar eer en geweten overeen
met onze huidige kennis en ervaring. Wij geven deze
echter door zonder hiermee een verbintenis aan te
gaan. Wijzigingen in het kader van de technische
vooruitgang en de verdere bedrijfsontwikkeling blijven voorbehouden. Onze informatie beschrijft alleen
de hoedanigheid van onze producten en prestaties en
vormt geen garantie. De afnemer wordt niet ontheven
van een zorgvuldige toetsing van de functies resp.
toepassingsmogelijkheden van de producten door
hiertoe gekwalificeerd personeel. Dit geldt ook met
betrekking tot de vrijwaring van beschermde rechten
van derden. De vermelding van handelsnamen van
andere ondernemingen vormt geen aanbeveling en
sluit het gebruik van andere gelijksoortige producten
niet uit.
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