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PyraSied is leverancier van een groot aanbod kunststoffen. Eén van onze producten

is de Primo 7068 opaal. Dit is een kunststof in de kleur Opaal van Primo. Op onze

webshop kun je dit product direct bestellen. PyraSied levert in heel Nederland, maar

ook in Europa. Een groot deel van het assortiment hebben wij standaard op voorraad

liggen. Via de website kun je kiezen voor een standaardmaat van Primo 7068 opaal.

Over Primo 7068 opaal

Primo 7068 opaal maakt deel uit van onze collectie Diffuser. Het is een kwalitatieve

kunststof van Primo, die je bij PyraSied direct online kunt bestellen! De Plaat is

gemaakt van Geëxtrudeerd acrylaat, en heeft daarmee verschillende toepassingen.

Primo 7068 opaal heeft de kleur Opaal, maar ben je op zoek naar een andere kleur,

kijk dan gerust in onze collecties of neem contact op met een van onze

materiaalspecialisten!

Samples

Wil je Primo 7068 opaal eerst bekijken of testen? Dat kan! Vraag dan een sample

aan via onze website. Je ontvangt een sample in het formaat 50x50mm. Het is ook

mogelijk om een volledige sampleketting te bestellen zodat je de gehele collectie

kunt bekijken. Van alle kleuren zijn samples beschikbaar.

Primo 7068 opaal bestellen bij PyraSied

Wil je de Primo 7068 opaal bestellen bij PyraSied? Maak dan direct een account aan!

Met een account krijg je de mogelijkheid om onze producten direct online te

bestellen. In onze portal kun je favorieten aanmaken en heb je inzicht in jouw

bestellingen. We helpen je graag met het aanmaken van een account!

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Categorie Industriële Kunststoffen

Vorm Plaat

Product Range Commodity

MATERIAALEIGENSCHAPPEN

Kleur Opaal

Merk Primo

Leverancier Plazit

Productieproces Geëxtrudeerd (XT)
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Materiaal Geëxtrudeerd acrylaat

Mate van duurzaamheid Recyclebaar

Toepassingen

Bar- en baliefronten

Belettering

displays

Kunstinstallaties

Lichtarmaturen

Lichtbakken

Openbare verlichting

Signing

Straatverlichting

Verlichting

Wandpresentaties

Markten
Lichtindustrie

Verlichting

Oppervlak Glans

Collectie Diffuser

Op Maat beschikbaar Ja
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