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CO LO R A D O ™

Polykarbonátové ohni vzdorné desky vyvinuté 
pro oblasti metalického svařování

•  COLORADO FI je speciální deska vyvinutá společností 
Arla Plast, která chrání pracovníky mimo oblast 
svařování proti škodlivému záření a jiskrám při procesu 
metalického svařovaní. 

• Testována podle ISO 25980: 2014

•  Používá se pro velkoformátové zástěny v provozech  
s nasazením průmyslového svařování včetně zasklení 
svařovacích boxů s robotickými centry.

• Desky odfiltrují škodlivou část ultrafialového (UV) záření

• K dispozici ve dvou různých barvách 
 - Tmavě červená 722 
 - Tmavě zelená 732

• Vynikající požární vlastnosti

• Obsahuje retardéry hoření zvyšující odolnost  
 vůči vznícení.

• Samozhášivý materiál

• Uhasnutí materiálu do 3 vteřin po oddálení plamene

 • Pevný a houževnatý materiál odolný proti rázu

• Umožňuje snadné obrábění, ohýbání za studena  
 i za tepla a tvarování do komplexních forem

• Dostupné tloušťky 3 mm - 6 mm

• Standardní velikost 1250x2050mm, 2050x3050mm

• Další velikosti jsou k dispozici na vyžádání.

KDO JSME?

Ve společnosti Arla Plast jsme hrdí na výrobu plastových desek pro speciální aplikace.  
Každý den se snažíme být v našem řemesle lepší. Jak to děláme?

Prostřednictvím budováním 
dlouhodobých vztahů a úzkou 
spoluprací s našimi zákazníky  
a dodavateli.

Definování toho, co pro naše zákazníky 
znamená Flexibilita. Ať už jde  
o požadavek zakázkového rozměru, 
barvy nebo požadavku na dodání.

Díky desítkám let zkušeností  
a jemnému doladění našich technik 
extruze za účelem výroby vysoce 
kvalitních plastových desek. 

Díky konzistentně poskytovaným 
službám vysoké kvality – objednávkou 
počínaje, přes zakázkové vyvzorování 
barvy a výrobu až po dodání deskoviny.

Prostřednictvím péče o naše životní 
prostředí. Recyklace je přirozenou 
součástí našich výrobních procesů. 
Recyklujeme ve všech případech, kde je 
to možné. Často po dohodě v uzavřené 
odběratelsko-dodavatelské smyčce  
s našimi důležitými zákazníky.

Ve společnosti Arla Plast se snažíme posouvat naše limity jak zákazníkům poskytovat  
Kvalitu, Flexibilitu, Služby a Rychlou odezvu. – Má smysl chtít ještě něco jiného?


