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Za plošče so značilne dobre optične lastnosti in dolgotrajna UV 
zaščita. Lahko se uporabljajo v kontaktu s hrano. Enostavne so 
za oblikovanje, rezanje, lepljenje, krivljenje,…

Plošče v debelinah od 2 do 15 mm so dobavljive v prozorni 
in opalnih barvah različnih prosojnosti ter določenih 
neprosojnih in prosojnih barvah.

Specialen proizvod: AKRYLON XT UVT 
- plošča, ki prepušča UV žarke, primerna za solarije.

AKRYLON XT PLOŠČE
EKSTRUDIRANE AKRILNE PLOŠČE 

Tri različne izvedbe plošče dovoljujejo različne opcije projiciranja 
na zaslon.
CRYLUX Vision Front je bel, neprosojen, tog zaslon za čelne 
projekcije.
CRYLUX Vision Rear je siva plošča primerna za projekcije iz 
zadnje strani. Sliko lahko hkrati gledamo z obeh strani.
CRYLUX Vision Through je skoraj prosojna plošča, ki 
omogoča projekcijo in hkrati neoviran pogled skozi ploščo na 
mestih brez slike.
Standardna debelina je 4 mm.

CRYLUX VISION
ZA PROJEKCIJSKE ZASLONE

Aplikacije:

svetlobne kupole in trakovi
predelne stene
reklamni napisi (displeji, 3D napisi, smerni napisi, oglasne deske)
notranja oprema (oprema za trgovine, pohištvo, zasteklitve,…)
arhitekturna oprema (cestna in varnostna oprema)
protihrupne ograje
transport (deflektorji, ščitniki pred soncem, line in okna na ladjah)
industrija (zaščite pri strojih, številčnicah, preciznih delih,…)
medicina (otroške posteljice, inkubatorji,…)

.........

....

Odlikuje jih:

velike dimenzije
širok zorni kot
majhna teža
lahko se oblikujejo v različne oblike 
ali toplotno krivijo

Rahlo na eni strani matirana, a še vedno prozorna 
površina, razprši odsev oken, luči,…

CRYLON ANTI-REFLEX
PROTI BLEŠČANJU

CRYLUX BLOCKS 

Lite akrilne plošče od debeline 
40 mm do 100 mm v prozorni, 
prosojno zeleni in modri ter 
črni barvi. 

LITE AKRILNE PLOŠČE

CRYLUX je blagovna znamka za liti PMMA. Plošče odlikuje 
odlična svetlobna prepustnost (93%) in odpornost na UV 
žarke. Material je občutno lažji in bolj odporen na udarce 
kot steklo v enaki debelini. V zapletene oblike in aplikacije 
jih lahko oblikujemo in obdelujemo z mnogimi različnimi 
tehnikami. 

Na voljo so debeline od 3 – 35 mm v prozorni, raznih 
opalnih barvah ter mnogih prosojnih in neprosojnih 
barvah.

CRYLUX
LITE AKRILNE PLOŠČE

Aplikacije:

napisi
displeji
pohištvo
sanitarni pribor
trgovinska oprema
solariji
ladijska okna
projekcijski zasloni
svetlobne kupole in trakovi
predelne stene in vrata

..........
Primerne so za vse prodajne prostore, 
od veleblagovnic do majhnih 
trgovinic. Poudarijo visoko tehnološka 
projekcijska orodja v sejnih sobah, 
razstavnih prostorih, muzejih, 
letališčih, železnicah; izboljša varnost 
in udobnost v kontrolnih sobah, tv 
studiih, dvoranah, gledališčih, 
domačem kinu.

    CRYLUX DESIGN BLOCKS 
so na voljo v satinirani prozorni ter prosojno zeleni 
in modri barvi.

Namenjene so oblikovanju osvetljenih izdelkov v kombinaciji 
z najnovejšimi osvetlitvenimi tehnologijami. Barve postanejo 
v temi še posebej lepe, naravno mehke in atraktivne 
fluorescentne sence pa se bleščijo s skrivnostnim sijajem.

CRYLUX FLUOEDGE 
 FLUORESCENTNI ROB

Enakomerno razprši svetlobo po 
celotni površini, ko je vir svetlobe 
nameščen ob rob. Ta tehnologija 
omogoča uporabo tanjših plošč 
oz. tanjših okvirjev svetlobnih 
tabel, saj svetlobne vire lahko 
skrijemo ob rob plošče.

CRYLUX LUMINA 
ENAKOMERNO RAZPRŠI SVETLOBO

....

Uporaba:

zelo tanke svetlobne table
osvetljeni reklamni displaji
obojestranski posterji
varnostna signalizacija

......

Vsaka aplikacija je inovativna:

oprema
stenski paneli 
displaji
stojala
vitrine
dekorativna osvetlitev

Sedem intenzivnih barv bela, 
rumena, oranžna, jantarjeva, 
rdeča, zelena in modra omogočajo 
optimizacijo števila LED diod 
nameščenih za ploščo in visoko 
razpršenost svetlobe, zaradi česar 
se izognemo motečim sencam. 

CRYLUX OPTIMA 
LED OSVETLITEV

....

Uporaba:

reklamni displeji
znaki
svetlobne table in napisi
fasade
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CRYLUX ANTI-BACTERIA 
 Z ZAŠČITO PROTI MIKROBOM, PLESNIM IN ALGAM

Plošče Cast BEAUTÉ z lahkoto toplotno oblikujete, lasersko 
razrezujete, vrtate, tiskate,… enako kot standarden akril. 
Plošče so na voljo le po naročilu v različnih barvah in 
debelinah. 

CRYLUX BEAUTÉ 
BOLJ ODPOREN NA KEMIKALIJE

CRYLUX ARGENTA 
 PRIVLAČNE METALNE BARVE

Idealen material predvsem tam, 
kjer zahtevajo izjemno higieno
 - medicinski objekti, laboratoriji, 
telovadnice, terme, hoteli, javna 
stranišča. Zaradi dodatka, ki 
zaustavlja razvoj mikroorganizmov, 
se vonj in temni madeži ne razvijejo. 
Proizvod ni standarden. Po naročilu 
ga lahko proizvedejo v različnih 
barvah in debelinah.

Plošče v različnih metalnih bleščečih 
barvah z neverjetnim efektom 
globine in neprosojno metalno sivo 
površino na drugi strani so pravšnje 
za ekskluzivne aplikacije kot je 
pohištvo, svetila, notranja oprema 
hotelov, restavracij, muzejev in 
luksuznih displejev.

Slike so last Polycase

CRYLUX DESIGN 
SATINIRANE AKRILNE PLOŠČE

Dajejo mehak, svilen videz v toplih tonih. Tudi po toplotnem 
oblikovanju ali krivljenju eno ali dvostranska matirana tekstura 
ostane nespremenjena.

Posebne črne ali sive plošče, ki 
ponoči, s pomočjo osvetlitve, 
postanejo bele. Enostransko 
matirana površina zagotavlja 
odlično razpršenost svetlobe, 
zaradi česar sence svetlobnih virov, 
nameščenih za ploščo, niso vidne.

CRYLUX NIGHT&DAY
PLOŠČE, KI SPREMINJAJO BARVO 

Namenjene so za:

svetlobne napise in panoje
reklamne displaje
znake

...

CRYLUX NEON 

Pet atraktivnih fluorescentnih barv v standardni debelini 3 mm 
je bilo razvitih za sodobne kreacije v modni, svetlobni in 
reklamni industriji ter trgovinsko oziroma drugo dizajnersko 
pohištvo. Robovi plošče, gravirane črke in podobe polno 
zažarijo.

FLUORESCENTNE BARVE

Uporaba:

pohištvo, tako v pisarnah kot 
tudi na prodajnih površinah
opremljanje notranjih perostorov
elegantno pohištvo
napise
razstavne vitrine
poslovna darila

.

.....


