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PŁYTY C/S Acrovyn®
INFORMACJE TECHNICZNE
Charakterystyka płyt C/S Acrovyn®
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barwione wgłębnie i jednorodne
w swojej masie
grubość: 2mm lub 0,8mm (inne
grubości dostępne na specjalne
zamówienie)
powierzchnia fakturowana lub
gładka (dostępna na specjalne
zamówienie)
termoformowalne
powierzchnia nieplamiąca
dostępne w arkuszach 1300mm
x 3000mm lub są docinane na
wymiar
łatwe w utrzymaniu w czystości

Próbki

Dział handlowy w centrali firmy, jak
równieŜ nasi przedstawiciele regionalni
z przyjemnością dostarczą Państwu
materiały informacyjne oraz próbki
produktów.

odporne na działanie większości
środków chemicznych
występują w 37 kolorach
posiadają
atest
higieniczny
HK/B/1032/02/2010
klasyfikacja ogniowa B-s2-d0.

Rady indywidualne

Przedstawiciele handlowi C/S Polska
w regionach są do Państwa dyspozycji w celu udzielenia rad, sporządzania kosztorysów i szybkich studiów,
jak równieŜ Ŝeby pomóc Państwu
we wdroŜeniu naszych produktów
zgodnie z naszymi zaleceniami.

Gwarancja

C/S Polska udziela gwarancji na swoje
produkty na okres 24 miesięcy.
Informacje: Produkty tej gamy są przewidziane do stosowania wewnątrz. Stosowanie na zewnątrz w niskiej temperaturze,
jak równieŜ bezpośrednie wystawianie na promieniowanie UV jest odradzane.
Wszelkie informacje udzielone w tej broszurze są podane tylko tytułem informacji. C/S Polska zastrzega
sobie prawo do modyfikacji charakterystyk swoich produktów w kaŜdej chwili bez uprzedzenia.
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PŁYTY C/S Acrovyn®
KOLORNIK

9003 Biały śnieŜny

100 Biały złamany

801 Kość słoniowa

101 Kremowy

14 Mimoza

16 śółty

18 Koralowy

17 Mandarynkowy

15 Ochra

2012 Łososiowy

11 Błękit wody

21 Błękit oceanu

111 Błękit nieba

112 Błękit Pacyfiku

12 Kobalt

25 Niebieski sztormowy

10 Akwamaryna

22 AnyŜowy

Informacje: Kolory prezentowane w druku mogą nieco odbiegać od kolorów rzeczywistych.
Wzorniki dostępne na Ŝyczenie lub poprzez zamówienie na stronie www.cspolska.pl
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23 Zielony wiosenny

879 Jade

6033 Turkus miętowy

663 Fiolet

20 Liliowy

19 Czerwony pomidorowy

845 Czerwony spektralny

105 Mokka

26 Pieprzowy

24 Jasnoszary

136 Szary perłowy

162 Ciemnoszary

C/S Acrovyn® Kolory
o strukturze drewna

01 Jesion

02 Klon

03 Buk

04 Olcha

05 Wiśnia

C/S Acrovyn® Kolory
Metal i Carbon

06 Metal

07 Carbon

