
Hladká deska DAN-Board

HLADKÁ DESKA PRO VHODNÁ
PRO VÝROBKY A KONSTRUKCE

SVĚT PLASTŮ
- Ochranné rohože na podlahu
- Hladké plastové desky

Hladká deska DAN-Board je stabilní plastová deska s hladkým
povrchem a základnou. Výrobek je z recyklovaného plastu a je
k dispozici v provedení LDPE.

Kromě výrobků, které máme běžně skladem a které
považujeme za naše standardní desky, nabízíme také desky na
zakázku. O rozměrech a velikosti desek rozhoduje zákazník.
Kromě toho vám můžeme nabídnout vlastní logo vyfrézované
do desek.

Hranice toho, jak přesně budou vaše plastové desky vyrobeny,
určuje pouze představivost.

Plastové desky lze zpracovávat obvyklými mechanickými a
tepelnými procesy, jako jsou následující:

- řezání
- pilování
- vrtání
- hoblování

- frézování
- šroubování
- tepelné tvarování
- svařování
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VÝROBKY ZE

RECYKLOVANÉHO PLASTU
100%

Sledujte nás @

DANREC



DAN-Board Ochranné rohože na podlahu

Ekologický produkt

Staveniště
- Mobilní stavební trasy
- Provizoria
- Plošiny pro dělníky

Veřejné akce
- Dočasné parkování
- Výstavní stánky
- Podlahy

Zelené plochy
- Sportovní zařízení
- Parky
- Hřbitovy

100% Recyklovaný
- Fólie
- Ostatní výrobky z LDPE

Tavení a opětovné použití ve společnosti
DANREC A/S
- 24 tun recyklovaného plastu denně
- Tavení při 180 stupních
- Vyrábí se z něj nové ochranné rohože a hladké desky
- Výsledný, vysoce trvanlivý a odolný výrobek

VYSOKÁ KVALITA S EKOLOGIČTĚJŠÍ
PERSPEKTIVOU

Rohože DAN-Board na ochranu podlahy jsou stabilní desky
vyrobené ze 100% recyklovaného plastu s mnoha možnostmi
uplatnění.

Výrobek se používá v mnoha průmyslových odvětvích jako silniční
desky nebo spodní desky, protože vydrží vysoké zatížení a je
odolný vůči kapalinám a chemikáliím. S našimi rohožemi se snadno
manipuluje, a proto jsou vhodné pro širokou škálu použití, jako jsou
například následující:

- Stavební deska pro stabilní budovy a další odvětví
- Otěrové desky – ochrana kořenů
- Podlahy a ochrana podlah
- Ochrana trávy
- Pojezdové desky
- Skvělá a zdravější alternativa k těžkým ocelovým deskám.

Naše ochranné rohože DAN-Board mají mnohem více dalších
využití, záleží jen na vaší fantazii.

Danrec A/S Vandværksvej 5, 7470 Karup J - Dánsko

Použitím 1 kg
recyklovaného
plastu šetříte
životní prostředí.

2,2 kg CO2

100%

100%

CO20,16kg

1 kg DAN-Board.

CO22,35kg
CO21,95kg

1 kg Nového plastu. 1 kg Nové oceli. 1 kg Překližky.

CO 20,60kg

Nákupem a používáním našich desek DAN-Boards ušetříte ve
srovnání s alternativními výrobky mnoho emisí CO2.


