
Faux Translucent Stone
0103 Wave white/yellow

Gratis brochure, datasheet
en tekening aanvragen?

Scan de QR-code met uw
telefoon of bezoek

pyrasied.com

Faux Translucent Stone is een collectie van elegant en aantrekkelijk plaatmateriaal

dat dient als de kunststof variant van alabaster, marmer en onyx. Elk materiaal uit

deze collectie heeft een unieke uitstraling en schoonheid. Zo ook deze Faux Wave

white/yellow 0103, met haar dynamische, gele golven.

Belangrijke informatie over het bestellen van Faux Translucent
Stone

Om platen te bestellen kan er contact opgenomen worden

met sales@pyrasied.nl 

Iedere plaat is handgemaakt en daarom is er geen sprake van een identiek

(aansluitend) patroon.

Voor op maat gezaagde platen geldt een afwijkende levertijd van 1 werkweek.

Op maat gezaagde platen geven een wisselend patroon, omdat het patroon

gemaakt is voor een volle plaat.

Toepassingsmogelijkheden Faux Translucent Stone

Met het plaatmateriaal van de collectie Faux Translucent Stone maakt u warme en

tijdloze elementen voor alle interieur of het nu een moderne, Art-Deco of klassieke

uitstraling moet hebben. U kunt het materiaal verticaal toepassingen als (verlichte)

wandbekleding, maar ook horizontaal als bar- of baliefront. De mogelijkheden met

licht zijn eindeloos. Het materiaal is lichtgewicht en gemakkelijk te bewerken, wat

veel mogelijkheden biedt voor onder andere de interieur/jachtbouw en de

verlichtingsindustrie.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Categorie Decoratieve Kunststoffen

Uitzettingscoëfficient 0,4 mm/m/10C

Soortelijke massa 1,8 g/cm3

Zaagtolerantie 1 +/- mm

Emoduul bij 20C 4550 MPA

Gebruikerstemperatuur -10;80 C

Brandclassificering Bs1D0 volgens EN13501

Chemicaliënbestendig Op aanvraag
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Food safe Ja

RoHS Beschikbaar

REACH Beschikbaar

Certificate of Origin Beschikbaar

Food Grade Approval Op aanvraag

Brandclassificering Beschikbaar

Vorm Plaat

Product Range Non-Commodity

MATERIAALEIGENSCHAPPEN

Transmissie Translucent

Kleur Geel

Merk FTS

Leverancier Meyi

Materiaal PET

Mate van duurzaamheid Recyclebaar

Toepassingen

Bar- en baliefronten

Etalages

luxe displays

Meubilair

Verlichting

wandbekleding

Wandpresentaties

winkelinrichting

Markten

decor- en standbouw

Display en signing

Hospitality

Interieurarchitectuur

jachtbouw en -interieur

Kantoren

productontwikkeling

retail

Showrooms
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Lichttransmissie 20 %

Oppervlak Éénzijdig Satijn

Collectie FTS

Op Maat beschikbaar Nee
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