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ŚWIAT PLASTIKU

Gładkie płyty DAN-Board

- Ochronne płyty jezdne - Ground
- Gładkie płyty - Plain

Gładkie płyty Plain dla produkcji
i budownictwa
DAN-Board Plain to stabilna płyta z tworzywa sztucznego o
gładkiej powierzchni i spodzie. Produkt jest wykonany z plastiku
pochodzącego z recyklingu i jest dostępny w wersji z polietylenu
wysokociśnieniowego LDPE.
Oprócz produktów, które mamy na stanie i które stanowią nasz
standardowy asortyment, oferujemy również płyty wykonywane
na zamówienie. Klient sam decyduje o rozmiarach i kolorach płyt.
Oferujemy także możliwość wyfrezowania własnego logo na
płytach.

Przemek Jauer

PRODUKTY WYKONANE

Key Account Manager

100%

T: +48 797 751 311
E-mail: pj@danrec.dk

Z PLASTIKU Z RECYKLINGU

Wschód

Tylko Państwa wyobraźnia wyznacza tu granice.
Plastikowe płyty można przetwarzać z użyciem zwykłych
mechanicznych i termicznych procesów, takich jak:

GŁÓWNE BIURO
DANREC A/S
Vandværksvej 5, 7470 Karup J
Dania

- Cięcie
- Piłowanie
- Nawiercanie
- Heblowanie

- Frezowanie
- Wkręcanie
- Formowanie termiczne
- Zgrzewanie

GODZINY PRACY
Pon-Wt: 08.00 - 16.00
Piątek: 08.00 - 13.00

CVR: 16171700
T: +45 97 100 200
E-mail: danrec@danrec.dk

Śledź nas @

Przetapianie i ponowne wykorzystanie
w DANREC A/S

Płyty jezdne DAN-Board

- 24 tony przetwarzanego plastiku dziennie
- Topnienie w temp. 180 °C
- Materiał przerabiany na nowe ochronne płyty jezdne i gładkie płyty
- Wynik: niezwykle trwały i odporny produkt

Używając płyt firmy
Danrec z recyklingu
chronisz naszą planetę.

100%
Wysoka jakość i eko perspektywa

2,2 kg CO 2

Ochronne płyty jezdne DAN-Board to stabilne plastikowe płyty
wykonane w 100% z recyklingowego tworzywa sztucznego.
Płyty dają szerokie możliwości użytkowania.
Produkty te znajdują zastosowanie w wielu branżach i gałęziach
przemysłu jako płyty jezdne i podkładowe, ponieważ wytrzymują
duże obciążenia, a jednocześnie są odporne na działanie cieczy
i chemikaliów. Płyty jezdne DAN-Board są łatwe w użytkowaniu
i mają szeroki zakres zastosowań. Przykłady to:
- Płyty do przemysłu rolniczego i innych branż
- Płyty antypoślizgowe
- Ochrona roślinności
- Pokrycie i ochrona posadzek
- Ochrona trawników
- Płyty jezdne
- Doskonała, zdrowsza alternatywa dla ciężkich płyt ze stali.

Produkt Ekologiczny
Kupując płyty DAN-Board i korzystając z nich, przyczyniasz się do
oszczędzania Światu mnóstwa emisji CO2 w porównaniu z
alternatywnymi produktami.
1 kg nowej plastiku. 1 kg nowej stali.

1 kg DAN-Board.

Plastik w 100% z recyklingu
- Folie
- Inne produkty z LDPE

Place budowy
- Przenośne drogi tymczasowe
- Konstrukcje na czas prac budowlanych
- Platformy robocze
CO2

Ochronne płyty jezdne DAN-Board mają też szereg innych
zastosowań – tylko wyobraźnia stawia tu granice!

1 kg sklejki.

2,35kg

CO2

1,95kg

CO 2

0,60kg

CO2

0,16kg

Tereny zielone
- Obiekty sportowe
- Parki
- Cmentarze

Wydarzenia
- Tymczasowe parkingi
- Stoiska wymstawowe
- Posadzki

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

100%

