TUBOS ACRÍLICOS METALIZADOS
GEVACRIL®

®

GEVACRIL :
high-quality, innovation, transparency

TUBOS METALIZADOS GEVACRIL®
O departamento de Pesquisa e Desenvolvimento da GEVACRIL® criou este
artigo atraente e inovador: os TUBOS ACRÍLICOS METALIZADOS são ideais
para artigos de design, painéis que chamam a atenção, sinais tremeluzentes,
stands comerciais coloridos e mostradores de lojas.
Diâmetro

Comprimento

Externos

Padrão

Ø mm.
50
70
100
150
215

mm.
2000
2000
2000
2000
2000

Espessura

mm.
3
3
3
3
3

Tolerâncias
No
Na
diâmetro
espessura
externo
3 mm.
+1%,-0,5%
±1
+1%,-0,5%
±1
+1%,-0,5%
±1
± 0,5%
±1
± 0,5%
±1

TUBOS ACRÍCLICOS METALIZADOS
FUNDIDOS GEVACRIL®: TABELA DE
CORES

GEVACRIL® dourado GV-110
GEVACRIL® prateado GV-120
GEVACRIL® titânio GV-130
GEVACRIL® bronze GV-140
GEVACRIL® azul claro metalizado GV-150
GEVACRIL® azul tremeluzente metalizado GV-155
GEVACRIL® verde metalizado GV-160
GEVACRIL® rosa metalizado GV-170

A tolerância de comprimento padrão é de -0/+30 mm.
A pedido, podemos produzir outros diâmetros, espessuras e comprimentos
Aprovações, Descrição da Qualidade: disponíveis
Sistema de embalagem: etiquetado, envolvido em película PE e paletizado de
acordo com o nosso Sistema de Descrição da Qualidade

TUBOS METALIZADOS GEVACRIL®
Desempenhos GEVACRIL®:
Uma inovação mundial:
Os Tubos Acrílicos Metalizados Fundidos
têm uma superfície de elevada qualidade,
completamente suave, e um brilho metálico
fantástico.
As suas produções passarão a ser Pontos
de Compra e Pontos de Venda atraentes à
vista ou objectos de design!
Fácil de moldar, curvar e processar
Encomendas com pedidos de quantidades incrivelmente pequenas: apenas 20
kg/cor
Fácil de colar com solventes adesivos
Aprovações: Directivas da CE e Regulamentações da FDA
Leves: têm metade do peso do vidro de silicato e de outros metais

A gama:
NOVO: GEVACRIL® é o único produtor de tubos acrílicos metalizados em todo
o mundo: este artigo irá tornar os seus objectos de design realmente
exclusivos!
Uma fantástica tabela de cores com 8 cores metalizadas disponíveis em todos
os diâmetros
A pedido: corte à medida, cores diferentes, tamanhos individuais
Utilização interior/exterior 1

As suas aplicações:
O material é ideal para a concepção de Pontos de Compra e Pontos de Venda,
artigos atraentes à vista, painéis que chamam a atenção, sinais efectivos,
stands comerciais coloridos e mostradores de lojas:

As garantias:
Fichas de Dados da Segurança do Material: disponíveis
Sistema de Descrição da Qualidade: disponível
Aprovações: Propriedades Técnicas; Contacto com Alimentos; Resistência ao
Fogo
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Os pigmentos utilizados têm uma resistência limitada no tempo. Por favor contacte-nos para mais informação
acerca de aplicações externas.

