
Displaye, ekspozytory, standy
(POS/POP)
Oznakowanie | Przestrzenne litery
reklamowe 3D
Wyposażenie sklepów | Dekoracja
witryn sklepowych
Aranżacja wnętrz | Meblarstwo
Ścianki działowe | Okładziny
Projektowanie i budowa wystaw
Krótkoterminowe kampanie
promocyjne

Zastosowana

Biały
Brązowy

Kolory

Opis produktu
Płyta reklamowa Swedboard® Fibre posiada strukturę plastra miodu i jest wykonana w 100% 
z papieru. Szeroko stosowana do wymagających zastosowań POP/POS i oznakowań sklepowych. Płyta
Swedboard® to przyjazna środowisku alternatywa dla prawie każdego materiału reklamowego. Jest
ona odporna na pęknięcia podczas zginania w dowolnym kierunku. Bezpyłowy rdzeń nadaje
materiałowi doskonałą wytrzymałość i stabilność przy jednoczesnej niskiej wadze. Swedboard® Fibre
jako produkt papierowy, nie tylko w 100% podlega łatwemu i niedrogiemu recyklingowi, ale posiada
także ujemną emisję CO2.

Lekka i bardzo wytrzymała
Łatwa w obróbce
Wygodna do transportowania
Bezpyłowy rdzeń
Brak pęknięć podczas zginania
W pełni nadaje się do recyklingu
Najlepsza sztywna tektura do konstrukcji 3D
Do 2500 mm szerokości
Nowe możliwości dzięki Z-Endless Board

Właściwości

Szerokości: 2030, 1600 mm 
Długości: 3050, 3200 mm
Grubości: 10, 16 mm

Wymiary

Nasza firma może dostarczyć w
szybkim terminie niestandardowe
długości jak też płyty w
szerokości 2500mm.

Płyta reklamowa 
INNOWACYJNA PŁYTA TEKTUROWA DO PROFESJONALNEJ IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ. 

SWEDBOARD® Fibre
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Fibre Premium
Fibre Premium Nature
Fibre Brown Nature

W naszej ofercie posiadamy trzy rodzaje płyt reklamowych SWEDBOARD®:

Płyta reklamowa 
DOSKONAŁA DO ZADRUKU I ŁATWA DO PRZEKSZTAŁCENIA W RÓŻNE KONSTRUKCJE.

SWEDBOARD® Fibre

Brązowy rdzeń
Uszczelniona powierzchnia
Najlepsza płyta do
konstrukcji 3D
Bezpyłowa

Brązowy rdzeń
Bez uszczelnienia na
powierzchni
Najlepsza płyta do
konstrukcji 3D
Bezpyłowa

Brązowy rdzeń i
powierzchnia płyty
Bez uszczelnienia na
powierzchni
Bezpyłowa
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Powierzchnia nature w kolorze białym lub brązowym nie
posiada uszczelnienia i jest bardziej wrażliwa na wilgoć.
Zawsze wymieniaj arkusz ochronny na górze palety,
kiedy paleta nie jest używana.

Seria Nature



Druk cyfrowy
Sitodruk
Laminowanie
Cięcie
Składanie (rowek V)

Obróbka

WSZYSTKIE NASZE PŁYTY SWEDBOARD® MOŻESZ ZAMÓWIĆ W NIESKOŃCZONEJ
DŁUGOŚCI, O WYSOKOŚCI DO 2450 MM. TAKIE ROZWIĄZANIE NAZYWAMY PŁYTĄ 
Z-ENDLESS.

SB® Z-ENDLESS

Opis produktu
Rzeczy, które możesz stworzyć za pomocą Z-Endless® Board , to niezbadane terytorium. Tylko Twoja
wyobraźnia wyznacza granice tego, co i jak zaprojektujesz. Nieskończone możliwości płyt, pozwolą Ci
skomponować nowe i przełomowe aplikacje. Płyta Z-Endless® podczas dostawy jest złożona w
kształcie litery Z na palecie o odpowiedniej wysokości i długości.

Płyta reklamowa 

Duże szyldy z lub bez konstrukcji
Ściany wystawowe
Fronty sklepowe
Druk dwustronny
Oraz wiele innych

Zastosowania
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Płyta reklamowa SWEDBOARD®

Materiał nie jest trudnopalny
Produkt jest wrażliwy na wilgoć (tylko do
zastosowań wewnętrznych).
Należy pamiętać, aby zawsze umieszczać
zabezpieczenie na górze każdej palety, aby
zapobiec jej zginaniu.

Zachowanie w warunkach zewnętrznych:
Płyty SWEDBOARD® Fibre muszą być
składowane na płasko i chronione przed
wilgocią oraz zimnem.
Przed przetwarzaniem, płyty wymagają 24
godzin na aklimatyzację do środowiska
przetwarzania.
Aby uniknąć zabrudzenia powierzchni,
należy nosić czyste, białe, bawełniane
rękawiczki.

Składowanie - Transport - Obróbka

Proszę sprawdzić dostępność i warunki dostawy produktu u naszych przedstawicieli.
Dane sprawdzone bez gwarancji poprawności.
Kopiowanie tylko za zgodą thyssenkrupp Materials Poland SA

https://www.thyssenkrupp-materials.pl/pl/tworzywa sztuczne

https://www.thyssenkrupp-materials.pl/pl/tworzywa-sztuczne

