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Unikátní kombinace anorganického plastu 
s organickými materiály

DesignPanel

D e s i g n o v é  p a n e l y  j s o u  v y r o b e n y                                        

z průhledného PET-G materiálu, který má              

v sobě  organické materiály, textilie  nebo  

kovy.  Díky inovativní speciální technologii 

válcování a kombinaci  kvalitních  materiálů  

nabízíme panely v široké škále provedení.  

Každý panel je jedinečný a nabízí velké 

množství použití. Tento exkluzivní materiál 

bude designovým unikátem vašeho interieru.

ZÁKLADNÍ INFORMACE
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STRUKTURA
Organické materiály, textilie nebo kovy jsou vloženy mezi 
dvě vrstvy PET-G a ručně vyskládány. Po dokonalém 
umístění materiálů jsou panely ve vakuu  bez chemických 
látek zahřívány a válcovány. Tím se materiály dokonale 
spojí.

Některé vybrané materiály jsou vkládány do více vrstev.  
U trávy či bambusu lze vybrat ze dvou variant:

Jednovrstvé
         lepší viditelnost
         min. tloušťka je 6 mm

JEDINEČNÝ DESIGN

Dvouvrstvé
         hustější
         větší optický efekt
         min. tloušťka je 10 mm

Materiál

Nezávadnost, ekologičnost

Chování v ohni

TECHNICKÉ PARAMETRY

PET-G

zdravotně nezávadné (neplatí pro variantu s UV ochranou)

B1 nebo B2 (v závislosti na vloženém materiálu)

Odolnost proti UV záření

Koeficient lineární tepelné roztažnosti

Rozsah provozních teplot

volitelné (za příplatek)

0.05 mm/m/K  (musí být při instalaci zohledněn)

-20 až +70°C (trvalá provozní teplota)

Hustota

Zpracování

3cca 1.27 g/cm

CNC formátování, CNC obrábění,
průhyb za studena, tvarování za tepla 
(v závislosti na tloušťce materiálu a vloženém materiálu)

Tloušťky 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24 mm

Rozměry
Standardně: 1200 x 2400 mm, 1450 x 3000 mm
2000 x 3000 mm (standardní nebo pískovaný povrch)
2000 x 3500 mm (od 20 desek)

,,Dokonalost se dosahuje maličkostmi, 
ale dokonalost není maličkost.”

Michelangelo Buonarroti.



tecno silver silver sticks (stříbrné tyčky) twist

drops black (černé kapky) 

copper sticks (měděné tyčky)

drops (kapky)

ghost

glitter yellow (žluté třpytky)

blue wire (modré dráty)

alu lattice (hliníková mřížka)

loop

matrix

crinkle red

twigs white (větvičky)∗

lollipop

weed green (mořské řasy) weed red (mořské řasy)

jungle∗ stem (stvoly)∗ beargrass (tráva)∗

blade (stébla trávy)∗ corn (obilí) feather (pírka) fern (kapradí)

bamboo nature brown (bambus) bamboo green yellow bamboo curry bamboo orange

thai green (tráva)

leaves (listy)

savanna∗

birch (bříza)∗medley

twigs mix (mix větviček)∗ lavender (levandule)∗

TITAN-MULTIPLAST s.r.o.
Jablonecká 1379, 468 51  Smržovka
Czech Republic

tel.: +420 483 360 060
fax: + 420 483 360 063

email: info@titan-multiplast.cz
web:   www.titan-multiplast.cz
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DRUHY PROVEDENÍ

Unikátní kombinace anorganického plastu 
s organickými materiály

DesignPanel

Kovy a moderní špičkové materiály

Přírodní materiály

Na výběr je 6 různých povrchových 
úprav, které lze libovolně kombinovat. Pro 

přední a zadní stranu lze vybrat různé povrchy.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Vysoký lesk 
jasná viditelnost

Standardní
hladký povrch 
s lehkým leskem

Patina mat
lehká saténová 
úprava

Perleťový 
odolnější

Pískovaný
jemnější perleťový

Matný
nerovná struktura 
připomínající led

flowerfield∗

Vlastní 
design

např.: zátky od piva

dekory vhodné i pro vyplnění desky jen z části
Varianta do ztracena (název dekoru označen *)

200 mm
bez dekoru

600 mm
hustota dekoru
(stébel) řídne

650 mm

 

dekoru (stébel)

coffee (kávová zrna)


