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IBOND og Reynobond®
GIR DEG MULIGHETEN TIL Å VÆRE KREATIV!
IBOND og Reynobond® platene
åpner for nye og kreative muligheter.
Platene er en aluminium kompsittplate
(sandwich) bestående av plastkjerne
(polyethylen) med aluminium på begge
sider.
Limingen av aluminium mot PE skjer
ved en kjemisk og mekanisk prosess
hvilket gjør platene ekstremt resistente
ovenfor delaminering.

IBOND og Reynobond® platene har en
lav vekt sammenlignet med for
eksempel ren aluminium og
oppskummet PVC.

Dette gjør lettvektsplater med høy
styrke og ekstrem stivhet, og er, med
sin fine finish og lave vekt, et velegnet
materiale for en rekke applikasjoner.

Vær- og UV-bestandighet er to av
mange fordelaktige egenskaper med
IBOND og Reynobond®.

Platene kan stanses, borres, bøyes,
freses og skjæres. I tillegg er de meget
velegnet for digital- og flatbedprint da
de har en flott og plan overflate.

En 3mm plate er like sterk som en 2mm
ren aluminiumsplate, men har 40%
lavere vekt. Sammenlignet med en
oppskummet PVC plate er vekten 50%
lavere.

Når man legger til platens korrosjonsbestandighet, lave utvidelseskoeffisient,
høye slagstryke og glimrende
bearbeidingsmuligheter får man et
materiale som er særdeles velegnet
både innendørs som utendørs bruk
innefor skilt- og reklamebransjen.

Vink Norway AS ∙ Bjørnerudveien 8 ∙ 1266 OSLO ∙ tlf. 22 76 60 00 ∙ fax 22 76 60 01 ∙ www.vink.no
September 2012

vink spesial
skilt &
reklame

Viten og inspirasjon til å skape...
www.vink.no

Bruksområder

• Bilder ( digitalprintet)
• Pyloner
• Stadionreklame
• Freste bokstaver og figurer
• Fasadeskilt
• Byggeplasskilt
• Billboards
• Messevegger
• Podier
• Displays
• Brosjyreholdere
• Bokser
• Salgs- og utstillingsmateriell

Platene kan skjæres med alminnelige skjærende verktøy, men optimale
resultater fås ved bruk av CNC-fres.
Platene kan valses og ved å frese Veller U-spor i platene kan de knekkes til
kassetter. Detaljerte bearbeidingsdata
fås ved hendvendelse til VINK Norway
AS.
IBOND og Reynobond® kan leveres
i flere ulike farger, og med sine unike
egenskaper gir materialet nesten ubegrensede muligheter til å skape nye
og kreative løsninger innenfor Skilt- og
reklamebransjen.

Lagerførte formater:

Materiale

IBOND, hvit
2mm
IBOND, hvit
3mm
IBOND, farger
3mm
IBOND, børstet
3mm
Reynobond®, hvit * 3mm
Reynobond®, farger 3mm
Reynobond®, børstet 3mm
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*Reynobond hvit er i format 3005 * 1500/2000
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