
DAN-Board glat

GLAT TIL PRODUKTER OG
KONSTRUKTION

EN VERDEN AF PLASTIK
- Køreplader
- Glatte plader

DAN-Board glat er en solid plastplade med glat overflade og
bund. Produktet er lavet af genbrugsplast og fås i LDPE.

Udover det vi normalt har på lager og ser som vores
standardplader, tilbyder vi også specialfremstillede plader efter
ønske. Kunden kan selv bestemme størrelse og farve på
pladerne. Ydermere kan vi tilbyde mulighed for logoer fræset ind
i pladen.

Det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvordan netop dine
plastikplader skal laves.

Plastpladerne kan behandles ved de sædvanlige mekaniske og
termiske processer, de kan følgende:

- Skæres
- Saves
- Bores
- Høvles

- Fræses
- Skrues
- Varmeformes
- Svejses
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PRODUKTER LAVET AF

GENBRUGSPLAST
100%

Følg os @

DANREC



Ved brug af 1 kg
genanvendt plast
sparer du miljøet.

2,2 kg CO

DAN-Board køreplader

Et grønt produkt

Byggepladser
- Mobile anlægsruter
- Midlertidig underlag
- Arbejdsplatforme

Events
- Midlertidig parkering
- Udstillingsstand
- Gulv

Gønne områder
- Sports faciliteter
- Parker
- Kirkegårde

100% Genbrugsplast
- Folier
- Andre LDPE produkter

Smeltet og genbrugt hos DANREC A/S
- 24 tons genbrugsplast hver dag
- Smeltet ved 180 grader
- Lavet til nye køreplader og glatte plader
- Resultat. Et meget holdbart og modstandsdygtigt produkt

HØJ KVALITET MED ET
GRØNNERE PERSPEKTIV

DAN-Board køreplader er stabile plader lavet af 100%
genbrugsplast med mange anvendelsesmuligheder.

Produktet bruges i mange industrier som vejplade eller bundplade
fordi de tåler høje belastninger og er modstandsdygtige over for
væsker og kemikalier.

Vores plader er lette at håndtere, og derfor velegnede til en bred
vifte af anvendelser, såsom:

- Byggeplade for staldbygning og andre industrier
- Slid plade
- Rodbeskyttelse
- Gulvbelægning & gulvbeskyttelse
- Græs beskyttelse
- Køreplade
- Alternativ for tunge stålplader

Der er mange flere anvendelsesmuligheder af vores DAN-Board
køreplader, det er kun fantasien der sætter grænser.

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

2

100%

100%

CO20,16kg

1 kg DAN-Board.

CO22,35kg
CO21,95kg

1 kg nyt plastik. 1 kg nyt stål. 1 kg krydsfiner.

CO 20,60kg

Ved køb og brug af vores DAN-Boards sparer man verden for meget
Co2 i forhold til alternative produkter.


