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De Blue Dapple platen van Smile Plastics zijn gemaakt van snijplanken en
verpakkingsmateriaal. In een plaat zitten ongeveer 100 tot 150
snijplanken in verwerkt. Iedere plaat is uniek en heeft haar eigen design.
Elke plaat is volledig gemaakt van plastic afval, is vochtbestendig,
volledig recyclebaar en gemakkelijk te bewerken. De Dapple platen zijn
ideaal voor tafel- en werkbladen, bar- en baliefronten en meubilair.

Smile Plastics is een unieke collectie van geperste designplaten die

volledig gemaakt  zijn van plastic afval. Iedere plaat is uniek en heeft haar eigen

design. De platen van Smile Plastics worden gemaakt middels het persen van

plastic afval en variëren daarom in patroon of kleur. Smile Plastics probeert de platen

vlekvrij en zonder kleine deukjes te persen, maar kleine afwijkingen horen bij dit

productieproces en worden gezien als ‘Natural feature’. Zo kunnen sommige platen

Black, Blue en Coral Dapple gele vlekjes bevatten. Neem contact met ons op als dit

een probleem kan zijn.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Categorie
Decoratieve Kunststoffen

Gerecyclede Kunststoffen

Uitzettingscoëfficient 2 mm/m/10C

Soortelijke massa 0,95 g/cm3

Zaagtolerantie 1 +/- mm

Emoduul bij 20C 700 MPA

Gebruikerstemperatuur -10;90 C

Brandclassificering Op aanvraag

Chemicaliënbestendig Op aanvraag

RoHS Op aanvraag

REACH Op aanvraag

Certificate of Origin Op aanvraag

Food Grade Approval Op aanvraag
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Brandclassificering Op aanvraag

Vorm Plaat

Product Range Non-Commodity

MATERIAALEIGENSCHAPPEN

Transmissie Translucent

Kleur Blauw

Merk Smile Plastics

Leverancier Smile Plastics

Materiaal PE

Mate van duurzaamheid Gemaakt van gerecycled materiaal

Toepassingen

kunstobjecten

Bar- en baliefronten

Etalages

luxe displays

Meubilair

Tafels

Wandpresentaties

winkelinrichting

Markten

decor- en standbouw

Display en signing

Hospitality

Interieurarchitectuur

jachtbouw en -interieur

Kantoren

musea en tentoonstellingen

productontwikkeling

retail

Showrooms

Oppervlak Dubbelzijdig Satijn

Collectie Tosti

Op Maat beschikbaar Nee
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