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Acrovyn® Pláty & Panely
Řada Acrovyn poskytuje designové řešení
povrchové ochrany stěna a zařízení,
materiály jsou atraktivní, odolné a snadno se udržují.
Vyberte si z osvědčených
texturované plátů Acrovyn, které
váš interiér oživí a jejich životnost
je na několik desetiletí, popř. si
vyberte si jedno z našich
specializovaných řešení do prostor
se zvýšenou hygienou odolností
popř. se zvýšenými požadavky na
požární odolnost.
Pro neomezenou vizuální
svobodu, využijte při vytváření
krásných prostor náš Acrovyn by
Design, který vyrobíme dle vašeho
návrhu.
Acrovyn vám dává všechny
nástroje, které potřebujete k
navrhu úchvatné interiéru.

DOPORUČENÉ APLIKACE:
• Stěny, recepce, sloupy
a další vnitřní povrchy, které
potřebují ochranný a odolný
Dokončit
• Všechny tržní sektory od
zdravotnictví
a vzdělávání, ke komerčním a
doprava

www.c-sgroup.co.uk/413

ACROVYN PLÁT DEKORATIVNÍ POVRCHY

DESIGNOVÉ VOLBY PEVNÉ
BARVY
Objevte všestrannost naší řady a
buďte kreativní s dalším návrhem
ochrany vašich stěn. Najděte
dokonalou harmonie barev a
povrchových úprav, představte si
umělecká díla, tvary a vzory na
míru, kombinujte a kombinujte
materiály - to vše je možné s
Acrovynem.

PLNÉ BARVY
K dispozici je svěží paleta až 36 plných barev, která
krásně integruje ochranu stěn s dalšími prvky interiéru.

Většina našich možností odolných
proti nárazu sdílejí stejné světlo,
semišovou texturu, pomáhájí skrýt
škrábance a oděrky a zároveň
usnadňuje čištění.
Pro ultrahygienická prostředí zvolte
naše hladká řešení.

C - S G R O U P. CO. U K

ACROVYN BY
DESIGN

Sheet & Panels

OCHRANA DVEŘÍ
ACROVYN

NÁVRHY NA MÍRU
Chcete-li do svých prostor
přidat osobitost a výraz,
vyberte Acrovyn by
Design. Jakékoli vzory,
barvy na míru, grafika,
zprávy nebo snímky podle
vašeho výběru budou
bezpečně vloženy do
ochranné vrstvy náš
ochranný plát.

PLÁTY NEBO PANELY
ACROVYN

DEKORATIVNÍ
POVRCHY
Dodejte každému
interiéru teplo
atraktivními dřevěnými
zrny, aktualizujte klasický
vzhled s leskem kovových
barev nebo vytvořte
moderní efekt s novými
betonovými vzory.

ACROVYN OCHRANÉ PLÁTY
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Rozsah
Acrovyn Texturované Pláty - Barevná Povrch

Acrovyn by Design

Acrovyn

Acrovyn PVC-Free

Barvy: 36 odstínů

Barvy: Design na míru

Tloušťka: 2 mm nebo 1 mm

Tloušťka: 1,5 mm

Strana 34

Strana 50

Acrovyn Texturované Pláty - Decorative Povrch

Acrovyn Sklo by Design
Safety Glass

Acrovyn

Barvy: 12 povrchových úprav

Barvy: Čiré, malované

Tloušťka: 2 mm

nebo potištěné

Strana 36

Tloušťka: 6 mm
Strana 54

Acrovyn PVC-Free Texturovaný Plát

Acrovyn Stěnové panely
Acrovyn PVC-Free

Acrovyn

Acrovyn PVC-Free

Barvy: 36 odstínů

Barvy: Až 36 odstínů

Tloušťka: 1,5 mm nebo 1 mm

Tloušťka: Různé

Strana 38

Strana 56

Acrovyn Hladký Plát

Acrovyn FP Panely s požární ododlností
Coated Cement Fibre Board

Acrovyn

Barvy:10 odstínů

Barvy: 36 odstínů Acrovyn

Tloušťka: 2 mm

nebo RAL

Strana 40

Tloušťka: 8 mm
Strana 58

Acrovyn Bactericide Pláty

Acrovyn Pláty z nerezové oceli
Acrovyn Bactericide

Stainless Steel

Barvy: Semiš - 6

Povrchová úprava:

pevných, Hladký - 1

Kartáčovaný

Tloušťka: 2 mm

Tloušťka: 1 mm

Strana 42

Strana 44

Příslušenství a nástroje pro dokončovací práce
Přehled dostupného
dokončovacího příslušenství
(lemy, tmel, svařování),
lepidel a instalačních nástrojů
Strana 46-47

www.c-sgroup.co.uk/413
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Acrovyn® Texturovaný plát
JEDNOLITÉ BARVY
Acrovyn Plát poskytuje atraktivní a vysoce odolnou
povrchovou úpravu pro různé situace.
CE Marked

B-s2, d0

Class A+

POUŽITÍ:

Náš nárazuvzdorný plát, navržený
tak, aby chránil a zlepšoval
interiéry budov, má lehkou
texturovanou povrchovou úpravu,
která zakrývá škrábance a
odřeniny. Může být snadno
udržován na vysoké úrovni, aby
poskytoval dlouhodobou ochranu
povrchů, na které je aplikován.
Nyní je k dispozici v aktualizované
škále barev a moderních textur,
které se krásně integrují do
prostředí interiérového designu.

• Stěny na chodbách, ve
vchodech nebo čekárnách a
dalších prostorách vyžadujících
trvanlivou povrchovou úpravu
stěn
• Recepční stoly
• Rohy

www.c-sgroup.co.uk/414
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KLÍČOVÉ VLASTNOSTI
• Odolnost proti poškrábání, poškrábání
a oděru
• Snadné řezání, tvarování a nanášení na
různé podklady
• Dvoje dostupné tloušťky vyhovující
požadavkům na ochranu
• Texturovaný povrch pro skrytí
škrábanců a oděrů
5

3

• Průchodný a neporézní povrch, odolný
vůči většině skvrn nebo chemikálií
• Snadné čištění a údržba

C - S G R O U P. CO. U K
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Acrovyn ochrana dveří
Strana 142

2

Acrovyn okopový plát
Strana 142 2mm
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Acrovyn Texturovaný plát
SO-50V Rohový chránič
Strana 67
Acrovyn 1mm ohebný plát
Acrovyn SO-50 Rohový
chránič
Strana 67

SPECIFIKACE
PRODUKTU

MOŽNOSTI DESIGNU

Tloušťka a velikost:
Tloušťka 2 mm: 3000 mm x 1300 mm nebo 2440 mm x 1300 mm
Tloušťka 1 mm: 3000 mm x 1300 mm
Vlastní velikosti v daných rozměrech k dispozici
Možnosti:

Barvy
Vyberte si z naší
aktualizované
barevné řady 36
plných odstínů.
Viz. strana 150

Povrch

Tvary

Nová, lehčí textura
dodává materiálu
současný vzhled,
hodí se do každého
typu interiéru.

Kreativní návrhy,
značení a loga
mohou být dodány
dle vašich návrhů.
Další informace viz
strana 48.

K dispozici je řada dostupných možností, viz. podrobnosti na
straně 46

ACROVYN OCHRANÉ PLÁTY
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Acrovyn® Texturovaný Plát
DEKORATIVNÍ POVRCHOVÁ
ÚPRAVA
Naše řada povrchových úprav dřeva, kovu a betonu
kombinuje teplo a moderní vzhled s trvanlivostí Acrovyn.
Class M1
Přidejte dekorativní a ochrannou
povrchovou úpravu na povrchy
vašich budov s naším novým
výběrem povrchových úprav.
Vneste do interiéru hloubku a
uklidňující pocit přírody s přirozeně
vypadajícími dřevěnými zrny, pocit
luxusu s našimi novými kovovými
možnostmi nebo vytvořte nápadný,
moderní efekt se zbrusu novými
betonovými vzory. Naše
dlouhotrvající, snadno
instalovatelné a udržovatelné
povrchové úpravy zvýrazní jakýkoli
vnitřní prostor.

Class A+

POUŽITÍ:
• Stěny na chodbách,
vstupech, čekárnách a dalších
prostorách vyžadujících
trvanlivou povrchovou úpravu
stěn
• Recepční stoly
• Sloupy

www.c-sgroup.co.uk/16723

1

2mm Acrovyn Texturovaný plát,
povrchová úprava dřevo

2

2mm Acrovyn Texturovaný plát,
betonová úprava

3

Acrovyn SO-50 Kryt rohu,
povrchová úprava beton
Strana 67

KLÍČOVÉ
VLASTNOSTI
• Odolné proti nárazu, poškrábání
a oděru
• Snadné řezání, tvarování a
aplikace na různé podklady
• Nepropustný a neporézní
povrch, odolný vůči většině skvrn
nebo chemikálií
3

• Snadno se čistí a udržuje
2
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1

SPECIFIKACE
PRODUKTU

MOŽNOSTI DESIGNU

Barvy

Povrch

Struktura

Vyberte si z naší
aktualizované
řady povrchových
úprav dřeva, kovu
a betonu. Viz. na
stránce 151.

Nová, lehčí textura
dodává materiálu
přirozený, současný
vzhled, hodí se do
každého typu
interiéru.

Kreativní návrhy,
značení a loga
mohou být
dodány dle vašich
návrhů. Další
informace viz.
strana 48.

Tloušťka a velikost
Tloušťka 2 mm: 3000 mm x 1250 mm
K dispozici jsou vlastní velikosti v rámci daných
rozměrů
Možnosti dokončení
Řada dostupných možností, viz podrobnosti na
straně 46

ACROVYN OCHRANÉ PLÁTY
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Acrovyn® PVC-Free
Texturovaný povrch
Naše povrchová ochrana, která je nejšetrnější k životnímu
prostředí, je navržena tak, aby maximalizovala životní
cyklus vnitřních povrchů a zároveň chránila životní
prostředí.
CE Marked

B-s1,d0

Class A+

100% recyklovatelný materiál, neobsahuje
POUŽITÍ:
PVC, perzistentní bioakumulativní toxiny
(PBT), bisfenol A (BPA) ani halogenované • Stěny v chodbách, vchodech
nebo čekárnách a dalších
nebo bromované zábrany hoření.
oblastech vyžadujících odolnou
povrchovou úpravu stěn.
Nedávno hodnoceno v
rámci
celosvětově
uznávané Cradle to
Cradle CertifiedTM

• Recepční pulty
1

• Sloupce

Program produktů
Acrovyn PVC-Free získal bronzovou
certifikaci, což vám dává jistotu, že
jej můžete specifikovat ve
schématech zelených budov.

www.c-sgroup.co.uk/8138

KLÍČOVÉ
VLASTNOSTI
• Odolné proti nárazu, poškrábání
a oděru
• Snadné řezání, tvarování a
aplikace na různé podklady
1

• K dispozici jsou dvě tloušťky, aby
vyhovovaly požadavkům na
ochranu
• Probarvené a strukturované, aby
skryly škrábance a oděrky
• Nepropustný a neporézní
povrch, odolný vůči většině skvrn
nebo chemikálií
• Snadno se čistí a udržuje

C - S G R O U P. CO. U K

2

Vyberte si z naší
aktualizované
barevné řady 36
plných odstínů.
Viz. strana 150

Povrch
Nová, lehčí textura
dodává materiálu
přirozený, současný
vzhled, hodí se do
každého typu interiéru.

1.5mm Acrovyn PVC-Free Texturovaný plát

2

SM20-N ochrana rohu
Page 64

Specifikace
produktu

MOŽNOSTI DESIGNU

Barvy

1

Struktura
Kreativní návrhy,
značení a loga
mohou být
dodány dle vašich
návrhů. Další
informace viz.
strana 48.

Tloušťka a velikost
Tloušťka 1,5 mm: 3000 mm x 1300 mm*
Tloušťka 1 mm: 3000 mm x 1300 mm*
K dispozici jsou vlastní velikosti v rámci daných
rozměrů
Možnosti dokončení
Řada dostupných možností, viz podrobnosti na
straně 46
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Acrovyn® Hladký plát
Acrovyn Hladký plát poskytuje snadno čistitelný,
odolný povrch pro sterilní prostředí.
CE Marked

B-s2, d0

Doporučuje se pro oblasti náročné
na hygienu vyžadující hladký,
nepropustný povrch, který při
nárazu nepraská a nestává se
živnou půdou pro bakterie.
Materiál je odolný vůči široké škále
chemikálií, takže je vhodný pro
různé aplikace.
Snadno čistitelný povrch odpovídá
požadavkům EU na hygienu
potravin. Je také vhodný pro čištění
párou, aby vyhovoval přísným
čisticím režimům.

Class A+

POUŽITÍ:
• Laboratoře
• Kuchyně
• Prostory pro podávání jídel a
jídelny
• Výroba potravin
• Alternativa k dlaždicím

1
2
3
Nyní k dispozici v rozšířené a aktualizované
řadě barev s odpovídajícími doplňky.
Viz. na stránce 150.

4

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI
• Hladký, nepropustný a
neporézní povrch
• Snadná k čištění a udržování
na vysoké úrovni. Vhodné pro
čištění horkou párou
• Odolné většině skvrn a
chemikálií
1

4

C - S G R O U P. CO. U K

2

• Snadné řezání, tvarování a
nanášení na různé podklady

4

2

1
3

PARNÍ ČIŠTĚNÍ
Acrovyn Hladký lát byl testován a
certifikován jako vhodný pro
čištění horkou párou (150 ° C horká
pára při tlaku 5 barů), což z něj činí
ideální řešení pro oblasti, kde
probíhá přísné čištění.

CHEMICKÁ
ODOLNOST
Odolnost vůči široké škále
chemikálií, včetně běžně
používaných kyselin, zásad,
alkoholů, mastnoty atd., aby
vyhovovala širokému spektru
prostředí. Údaje o chemické
odolnosti jsou k dispozici na
vyžádání.

SPECIFICKACE
PRODUKTU
Tloušťka a velikost
tloušťky 2 mm: 3000 mm x 1300 mm * * K dispozici jsou vlastní
velikosti v daných rozměrech

Možnosti dokončování
K dispozici je řada možností,
včetně obložení, tmelu a svařování za tepla.
Podrobnosti na straně 46

www.c-sgroup.co.uk/415
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Acrovyn®
Bactericidní Plát
Naše řešení, vyvinuté tak, aby pomohlo v boji proti
hrozbě nemocničních infekcí (HAI), prokazatelně
zabíjí bakterie při kontaktu.
CE Marked

B-s2,d0

Acrovyn Bactericide Sheet byl
testován třetí stranou podle ISO
22196 a prokázal účinnost proti
sedmi nejběžnějším kmenům
nemocničních a potravinářských
bakterií.
Je k dispozici v texturovaných a
hladkých variantách a poskytuje
vysoce pružnou povrchovou
úpravu bez bakterií v oblastech,
kde nelze ohrozit hygienu.

Class A+

POUŽITÍ:
• Operační sály
• Pooperační a dialyzační
oblasti
• Laboratoře

2

• Kuchyně
• Prostory pro podávání jídel a
jídelny
• Výroba potravin

Tam, kde se očekává přístup pro
chodce, lze specifikovat doplňková
hladká madla HREB-6 s
baktericidem. Viz strana 74.

www.c-sgroup.co.uk/7300

1
2

TESTED AND
CERTIFIED
Acrovyn Bactericide has
been tested to ISO norm
22196 for its bactericidal
efficacy against seven
common strains.
Classified under EN 1040. For
further details see page 10.

Escherichia coli
csEhe
cir hiailo
C

100%

Staphylococcus
aureushpatScolycocussuera

100%

of bacteria
killed

of bacteria
killed

Activity in log:
log 5.4
Activity
in5.4log:
Inhibition: 100%
Class:
Survival:Bactericidal
0%

Activity in log:
log 5.1
Activity
in5.1log:
Inhibition: 100%
Class:
Survival:Bactericidal
0%

Activity in log:
log >5
Activity
in>5log:
Inhibition: 100%
Class:
Survival:Bactericidal
0%

MRSA*

Salmonella
a
len
o
m
SEnteridis
enteritidis

Listeria
a
iretsLco
n
msen
g
o
ty
monocytogenes

Classification: Bactericidal

M
R
A
S

Classification: Bactericidal

99.99%

Activity in log:
log 3.92
Activity
in3.92
log:
Inhibition: 99.99%
Class:
Survival:Bacteriostatic
0.01%

Activity in log:
log 4.1
Activity
in4.1log:
Inhibition: 99.99%
Class:
Survival: Bacteriostatic
0.01%

Classification: Bacteriostatic

Classification: Bactericidal

0.01%
survival

99.99%
of bacteria
killed

C - S G R O U P. CO. U K

Mycobacterium
cyMb
ocam
u
iretsa
m
g
e
smegmatis

100%

of bacteria
killed

0.01%
survival

* Methicillin-resistant Staphylococcus aureus

Hladký Acrovyn Bactericidní plát
po celé výšce stěny
Texturovaný Acrovyn Bactericidní
plát jako ochrana dveří

of bacteria
killed

Classification: Bacteriostatic

Enterococcus
speciescoretnEcocus.ps

0.5%
survival

99.5%
of bacteria
killed

Activity in log:
Activity
in2.661
log:log2.661
Inhibition: 99.5%
Class:
Survival:Bacteriostatic
0.5%
Classification: Bacteriostatic

0.5%
survival

99.5%
of bacteria
killed

Activity in log:
log 2.28
Activity
in2.28
log:
Inhibition: 99.5%
Class:
Survival:Bacteriostatic
0.5%
Classification: Bacteriostatic

1

KLÍČOVÉ
VLASTNOSTI
• Výběr texturovaného nebo
hladkého povrchu
• Probarvený, nepropustný a
neporézní materiál
• Odolný vůči většině skvrn a
chemikálií

BARVY A
POVRCHY
K dispozici v semišové struktuře (6
barev) nebo hladké (9003 Snow
White). Viz. na stránce 150.

SPECIFIKACE
PRODUKTU
Tloušťka a velikost
Tloušťka 2 mm: 3000 mm x 1300 mm*
* K dispozici jsou vlastní velikosti v rámci daných rozměrů

Možnosti dokončení
K dispozici je řada možností, včetně obložení, tmelu a
svařování za tepla. Další informace naleznete na straně 46.

• Snadno se čistí a udržuje na
vysoké úrovni. Vhodné pro čištění
horkou párou
• Snadné řezání, tvarování a
aplikace na různé podklady
ACROVYN OCHRANÉ PLÁTY
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Acrovyn® Pláty z nerezové
oceli
Odolná, všestranná ochrana plechu pro hygienicky citlivé a
komerční aplikace.

Po desetiletích používání v
komerčním prostředí je nerezová
ocel i nadále preferovaným
řešením ochrany stěn pro svou
chladnou eleganci, odolnost proti
vysokému zatížení a vynikající
hygienické vlastnosti. Naše plechy
z nerezové oceli jsou vyrobeny z
nerezové oceli třídy 304L s
atraktivní kartáčovanou
povrchovou úpravou. Doplňkový
sortiment rohových chráničů a
svodidel z nerezové oceli viz
strany 120-124.

POUŽITÍ:
• Kuchyně
• Oblasti pro podávání
jídel
• Jídelní prostory
• Výroba potravin
• Laboratoře

www.c-sgroup.co.uk/16637

MATERIÁL A POVRCHOVÁ
ÚPRAVA
Náš plech je vyroben z nerezové
oceli třídy 304L a má atraktivní
kartáčovaný povrch, který se
snadno čistí a udržuje.

C - S G R O U P. CO. U K

SPECIFIKACE
PRODUKTU
Tloušťka a velikost
Tloušťka 1 mm: 2500 mm x 1250 mm*
* K dispozici jsou vlastní velikosti v rámci daných rozměrů
Instalace

PŘESNÉ ŘEZÁNÍ

Instalace pomocí stavebního lepidla nebo lepicí pásky.
Plechy jsou instalovány natupo. K dispozici jsou vlastní
tvarované úhly nebo kanály.

Nerezové plechy lze řezat podle vlastních specifikací. Ať
už požadujete rovnou hranu, vlnitý vzor nebo jiný tvar
hrany, dokážeme zajistit perfektní řez díky přesnosti
našeho zařízení na řezání vysokotlakým vodním
paprskem.
ACROVYN OCHRANÉ PLÁTY
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Acrovyn® Pláty
PŘÍSLUŠENSTVÍ K PLÁTŮM
Jako většina materiálů se pláty Acrovyn roztahují a smršťují se změnami teploty. Pokud lze očekávat kolísání teploty, je důležité s tím
počítat na okrajích pláty, v místech spojů a kolem výřezů během instalace. K dispozici je řada možností povrchové úpravy.

Silikonový tmel

svařovací šňůra

Silikonový tmel se snadno aplikuje a tvoří
nepropustné těsnění. K dispozici ve 36
plných barvách. K dispozici jsou také další
barvy doplňující dekorativní povrchové
úpravy. Dodáváno v tubách o objemu 300 ml.

Svařované spoje vytvářející odolný a
bezešvý povrch lze dosáhnout pomocí
jednobarevných plechů o tloušťce 2 mm a
1,5 mm. Pruty dostupné ve 36 plných
barvách, v rolích po 100m.

Profily
Pro použití se všemi tloušťkami plechu, dodává se v
délkách 3 m. Obklady Acrovyn:
• Okrajová lišta pro dokončovací práce na stěnách
s výškou dílu.
• Vertikální lem – 2dílný design pro snadnou
instalaci.

Profily PVC-Free :
• Okrajová lišta pro dokončovací práce na stěnách s výškou dílu.
• Vertikální lem - pro vertikální spoje v nepřetržitém provozu

40
19

5

13

4.5

15

9.5
9.5
22

30

* K dispozici více barev,
prodloužené dodací lhůty

36 barev

36 barev
Hliníkový profil:

6 barev*

6 barev*

5

• Okrajová lišta pro
dokončovací práce na
stěnách s výškou dílu.

8.5
25

933 Mission
White

100 Eggshell

187 Tan Bark

136 Pearl
Grey

162 Charcoal

129 Yale Blue

Natural anodised

ŘEZÁNÍ, TVÁŘENÍ A DOKONČOVÁNÍ
Řezání a navrhování tvarů

Zkosení hran

Pláty Acrovyn lze předem nařezat na
konkrétní velikosti. Lze vyrobit i vlastní
tvary a značení - viz strana 48.

Rovná řezná hrana je standardní, na vyžádání
lze dodat 45° nebo rádiusové zkosení.

Spodní ukončení Acrovyn
2mm sokl s
rádiosuvým
zkosením na vrcholu
a pružný spodní
lem. K dispozici ve
27 barvách profilu
Acrovyn, viz strana
152.

C - S G R O U P. CO. U K

Tváření

45° ZKOSENÍ HRAN

RÁDIUSOVÝ ÚKOS

Všechny pláty Acrovyn lze na místě tvarovat do
úhlů nebo průměrů, aby se vešly kolem vnějších
nebo vnitřních rohů, sloupů nebo soklových lišt.
Předtvarované profily lze dodat na objednávku.

100

SOKL
ÚHLY
from 45° to 179°

PROFILY
2 folds

C O M P L E M E N TA R Y P R O D U C T S
Rohové chrániče a oděrové lišty jsou často specifikovány u aplikací Acrovyn Plát. K dispozici je řada možností, které vyhovují:

SM-20/SSM-20
Acrovyn

SO/SOv

TF-N

Acrovyn

TP Acrovyn

Nerezová ocel

Acrovyn

Acrovyn PVC-Free

Acrovyn PVC-Free

Noha: 76 mm/51
mm Úhly: 90°
Provoz: Těžký

Noha: 30, 50, 75mm
Úhly: 90° / 80°-180°
Provoz: Střední

Strana 64 / 65

Strana 67

Noha: Vyrobeno na
zakázku
Úhly: 90°
Provoz: Střední
Strana 68

Noha: 30, 50, 75mm
Úhly: 90° a dle
potřeby
Provoz: Lehký
Strana 124

Noha: 100, 150, 200, 300mm )
Provoz: Střední
Strana 104

INSTALAČNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ INSTALAČNÍ
NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
Nabízíme řadu lepidel, nástrojů a instalačního příslušenství pro usnadnění aplikace našich plastových produktů.

Lepidla

Lepidla pro různé podmínky použití
a požadavky:
• Aplikační lepidla pláty
Acrovyn a na pláty Acrovyn
bez PVC, dostupná ve
vaničkách, fóliových obalech
nebo kazetách.

Nářadí

• Lepidlo pro aplikaci do
vlhkých prostor

• Gumové válce pro
vyhlazení plátů

• Stříkatelné lepidlo, kompletní
se stříkací hadicí a pistolí

• Nástroje pro
odstraňování otřepů

• Kontaktní lepicí páska (50m
role)
• Základní nátěr pro přípravu
podkladu

• Řemeslné nože
• Svařovací soupravy

• Bateriové
silikonové pistole
• Aplikační stěrky na
lepidla
• Stříkací pistole a
hadice
• Čističe

Dostupnost produktu se může místně lišit. Pro úplné podrobnosti kontaktujte místní kancelář nebo navštivte www.c-sgroup.co.uk/16724

ACROVYN OCHRANÉ PLÁTY
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Acrovyn® Pláty
N ÁVRHY A ŘEZÁNÍ
Ochrana stěn již není jen
funkční součástí
zastavěného prostředí.
Široký výběr barev,
povrchových úprav a
stylů vám umožňuje
vytvářet interiéry, které
jsou odolné a esteticky
příjemné.

Acrovyn Plát je všestranný
materiál, který se snadno řeže a
tvaruje, aby vám pomohl
realizovat vaši vizi designu.
Snadno lze dosáhnout nápaditých,
jasných nástěnných maleb,
odolných nápisů a log nebo
dekorativních pláty na ochranu
dveří.
Pro skutečnou svobodu designu
zvažte Acrovyn by Design, který
vám umožní začlenit téměř
jakýkoli obrázek nebo zprávu na
stěnu a vytvořit tak zcela
jedinečnou tvorbu. Další
informace najdete na straně 50.

www.c-sgroup.co.uk/17146

VAŠE NÁVRHY JSOU
REALIZOVÁNY
Naše pokročilé CNC řezací zařízení
nám umožňuje vyrábět vaše návrhy
s lehkostí a přesností. Potřebujeme
pouze vaše návrhy ve formátu .dxf,
o zbytek se postaráme my.
Pokud potřebujete pomoci s
tvorbou vlastních návrhů,
kontaktujte nás. Máme knihovnu
tvarů a vzorů, které mohou být
vhodné, nebo s vámi budou
spolupracovat na vytvoření něčeho
na míru.

STANDARDNÍ DESIGN

Můžeme vyrobit vaše vlastní
návrhy, jednoduše nám je dodáte
ve formátu .dxf.

300 mm

Rozměr vlny = 1,500mm

1,290mm max

Vše, co musíte udělat, je
specifikovat materiál Acrovyn a
barvu, ve které chcete výrobek
vyrábět.

SCHODY

VLNA

Vlnový design byl nejčastěji
žádaný vzor, takže abychom vám
to usnadnili, udělali jsme z něj naši
standardní možnost.

3,000mm max (individualni rozměr plátu
C - S G R O U P. CO. U K

ACROVYN OCHRANÉ PLÁTY
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Acrovyn by Design®
Bylo prokázáno, že snímky používané v interiérovém
designu mohou mít pozitivní dopad na učení, léčení,
produktivitu a celkovou pohodu obyvatel budovy.

Acrovyn by Design nabízí
architektům, interiérovým
designérům a majitelům možnost
vytvářet úžasné interiéry bez obav
z poškození.
Velkoformátovou vlastní grafiku,
fotografie a zprávy lze bezpečně
vložit za odolnou průhlednou fólii
Acrovyn bez PVC.

POUŽITÍ:
• Vstupní haly a recepce ve
všech typech budov
• Chodby
• Únikové cesty
• Nemocniční oddělení
• Hotelové pokoje
• Učebny
• Sportoviště a fitness centra

www.c-sgroup.co.uk/2636

IMAGES

C - S G R O U P. CO. U K

VZORKY

GRAFIKA

LOGA A ORNAMENTY

Zadní strana vašeho uměleckého díla vytištěná za čirým plátem Acrovyn bez PVC zůstává chráněna před opotřebením nebo poškozením.

ACROVYN OCHRANÉ PLÁTY / 22
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Acrovyn by Design®
SLOŽENÍ
Acrovyn by Design se vyznačuje
vysokou
rozlišení tisku na zadní straně čiré,
Lehce texturovaná fólie Acrovyn bez
PVC.
Plát slouží jako ochranný štít pro snímky a poskytuje
nárazuvzdorný, snadno čistitelný povrch.

Acrovyn PVC-Free Plát neobsahuje BPA (Bisfenol A), PBT
(perzistentní bioakumulativní toxiny) a halogenované
nebo bromované retardéry hoření. Je také 100%
recyklovatelný, takže je lepší pro obyvatele budovy a
životní prostředí.

1mm čirá fólie Acrovyn
bez PVC se semišovou
texturou

Vrstva digitálního tisku s
vysokým rozlišením

Ochranná podložka

ROZMĚRY
Acrovyn by Design se vyrábí ve velikostech, které
vyhovují požadavkům vašeho projektu. Maximální
velikost jednotlivého listu je 3020 mm x 1270 mm.
Velké nástěnné malby se budou skládat z více listů,
charge.
které budou podle potřeby řezány bez dalšího řezání

VÝBĚR SVÉHO OBRAZU
TYP A KVALITA OBRÁZKU
Chcete-li zajistit co nejlepší výsledky, před objednáním
zkontrolujte kvalitu obrázku ve skutečné velikosti tisku.
To je zvláště důležité pro bitmapové obrázky, protože
při přílišné změně velikosti mohou ztratit kvalitu.
Vektorové kresby budou produkovat ostré výsledky při
jakékoli výstupní velikosti.
Přijatelné rozlišení pro váš projekt bude záviset na tom,
jak bude divák s obrázkem interagovat. Na základě
množství informací, které může lidský zrakový systém
vnímat a zpracovávat, mohou být obrazy pozorované z
větší vzdálenosti vydávány s nižším rozlišením.

Pro další on-line návod a praktické rady a
kontrolu rozlišení obrazu navštivte
www.c-sgroup.co.uk/2636

C - S G R O U P. CO. U K

Vektorové obrázky (.ai, .eps
nebo .wfm) jsou nekonečně
škálovatelné, takže si můžete
být jisti vysokou kvalitou tisku
v jakékoli velikosti.

Bitmapové obrázky (.jpg,. tif,
psdor, RAW) pokud se změní
velikost může ztratit kvalitu.

VÝBĚR OBRÁZKU (POKRAČOVÁNÍ)
BARVY NA MÍRU

POTŘEBUJETE OBRÁZEK?

AUTORSKÁ PRÁVA

Acrovyn by Design lze tisknout plnou
barvou. Nicméně kvůli
Vzhledem k omezením tiskového
procesu není vždy možné přesně sladit
barvy Pantone. Pokud je shoda barev
kritická, před tiskem vám poskytneme
vzorky pro kontrolu.

Obrazové banky, jako je Shutterstock,
iStock nebo Adobe Stock Image, nabízejí
obrovský výběr obrázků, které byste
mohli chtít pro svůj projekt zvážit. Před
získáním zdroje zkontrolujte, zda je
velikost obrázku dostatečná pro vaši
nástěnnou malbu Acrovyn by Design.

Respektujeme práva duševního
vlastnictví ostatních a váš obrázek
vytiskneme pouze v případě, že
prokážete, že máte právo na jeho
reprodukci. Než přistoupíme k tisku,
budeme vyžadovat podepsanou
smlouvu o autorských právech.

OBJEDNÁVÁNÍ ACROVYNU PODLE DESIGNU

CENY

UMĚLECKÉ DÍLO

ROZLOŽENÍ

Budeme požadovat
základní návrh plochy
stěny s příslušnými
rozměry, abychom vám
poskytli přesnou
představu o nákladech.

Jsme zde, abychom
zodpověděli vaše dotazy
na umělecká díla a mohli
posoudit vhodnost
vašich souborů pro tisk.

Abychom mohli začít s
přípravou vašeho
uměleckého díla k tisku,
budeme potřebovat
přesné nákresy výšky
stěny označující oblasti
řezu obrazu.
Tto nám umožní rozmístit
vaše umělecké dílo na
optimální počet listů, aby
bylo zajištěno dokonalé
přizpůsobení vaší zdi.

Pokud kresbu nemáte,
ale přesto chcete těžit z
Acrovyn by Design,
kontaktujte nás, možná
vám pomůžeme s
nákupem obrázku.

TISK

INSTALACE

Odešleme rozvržení obrázku
ke schválení a jakmile budete
se vším spokojeni, začneme
tisknout. Náš velkoformátový
tiskový hardware a barvy s
vysokým rozlišením software
pro správu zajistí dokonalý
výsledek.

Panely jsou
zkontrolovány před
odesláním k vám,
připravené k instalaci s
lepidlem dle vašeho
výběru.

DOKONČOVACÍ DOPLŇKY
IV prostředí s řízenou teplotou nebo
v oblastech, kde jsou výkyvy
minimální, lze desky spojovat
natupo.
V místech, kde se bude teplota
měnit, doporučujeme ponechat
mezi deskami malou mezeru, aby se
umožnilo rozpínání a smršťování
materiálu.

K dispozici jsou následující
možnosti dokončení:
Silikonové spoje
Silikonový tmel je snadno
aplikovatelný roztok, který vytváří
nepropustné těsnění. K dispozici ve
36 standardních barvách a v čirém
provedení

www.c-sgroup.co.uk/2636

checked before

Profily
Acrovynový profil:
Okrajová lišta a vertikální lišta
jsou k dispozici ve 36 plných
barvách.
Hliníkové lemy: Okrajové
lemy v přírodní eloxované
úpravě.
Podrobnosti viz. strana 46
ACROVYN OCHRANÉ PLÁTY / 24
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Acrovyn® Sklo podle
návrhu
Naše panely, vyrobené z tvrzeného bezpečnostního skla
a dostupné ve vlastních variantách, jsou navrženy tak,
aby stylově chránily vaše stěny.
A1 Fire Rated

Naše odolné skleněné panely
kombinují vysokou kvalitu s
funkčností a estetickou
přitažlivostí. Čirá varianta
umožňuje, aby byla původní
povrchová úprava stěny
zobrazena za ochrannou vrstvou
tvrzeného bezpečnostního skla o
tloušťce 6 mm. Tam, kde je
požadován vzhled na míru,
mohou být panely zpětně natřeny
v libovolné plné barvě RAL nebo
NCS nebo zpětně vytištěny
obrázkem nebo grafikou podle
vašeho výběru pro skutečně
ohromující efekt.

POUŽITÍ:
• Chodby
• Vstupy a čekárny
• Kuchyně
• Sprchové kouty
2

1

www.c-sgroup.co.uk/8779

KLÍČOVÉ
VLASTNOSTI
• Třída hořlavosti A1, sklo čiré tl. 6
mm, tvrzené (kalené)
• Vysoká mechanická a tepelná
odolnost
Pevnost v tahu: σb =120 N/mm2
Trvalé napětí: σperm = 50 N/mm2
Teplotní diferenciální odpor: ΔT po
ploše skla = 200 K
• V případě rozbití se materiál
roztříští na tisíce malých kousků bez
ostrých hran

C - S G R O U P. CO. U K

3

1

6 mm silné čiré tvrzené sklo

2

Zábradlí z masivního dřeva
HRW-6 Strana 78
6 mm silné zadní lakované
tvrzené sklo

3

SPECIFIKACE
PRODUKTU

MOŽNOSTI DESIGNU

Tloušťka a velikost
tloušťka 6mm. Dodáváno pro konkrétní velikosti
projektu (maximální rozměr panelu 2000 mm x 1600
mm), včetně výřezů pro zásuvky atd. Není vhodné pro
řezání na místě.
Čiré

Odstín

Potisk

Čiré sklo chrání
stěny, aniž by
zakrývalo
povrchovou
úpravu stěn.
Skvělé pro aplikaci
s tapetami.

Skleněné panely,
natřené barvou
RAL nebo NCS dle
vašeho výběru,
vnášejí do interiéru
hloubku, odraz a
zajímavost.

Naše panely
digitálně potištěné
podle vašeho výběru
obrázku nebo grafiky
nabízejí neomezené
možnosti designu.

Dokončení okrajů
Možnosti povrchové úpravy hran zahrnují: rýhované,
surové, broušené nebo leštěné.
Installation
Šroub upevněný nebo nainstalovaný v rámu.
Lakované nebo potištěné možnosti lze také připevnit
lepidlem.
ACROVYN OCHRANÉ PLÁTY / 26
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Acrovyn® Nástěnné
panely
Tam, kde je vyžadována těžká ochrana stěn, poskytují
nástěnné panely Acrovyn nákladově efektivní řešení s
dlouhou životností.
Nástěnné panely Acrovyn,
vyrobené podle vlastních velikostí
a specifikací aplikací jedné z našich
možností nárazuvzdorných desek
na pevnou desku, lze použít k
zajištění velmi odolného a snadno
udržovatelného povrchu celé stěny
nebo jen do poloviny výšky.
Naše panely jsou k dispozici v
široké škále barev, aby vyhovovaly
estetickým požadavkům projektu,
a jsou navrženy tak, aby vydržely
vysoké dopravní zatížení a
nepoškodily stěny.

POUŽITÍ:
• Chodby
• Sklady
• Provozní části budov
• Aplikace v plné nebo
poloviční výšce

www.c-sgroup.co.uk/835

barev.

SPECIFIKACE
PRODUKTU
Možnosti povrchové úpravy panelu
• 2mm list Acrovyn, semiš, 36
barev (strana 34)
• 2mm list Acrovyn, hladký,
10 barev (strana 40)
• 1,5mm list Acrovyn bez
PVC, semiš, 36 barev (strana
38)
Možnosti panelu

C - S G R O U P. CO. U K

Standardně lze dodat 9mm MDF
desky odolné proti vlhkosti nebo
desky testované na oheň podle EN
13501.

MOŽNOSTI ÚPRAVY HRAN
Rozměry
Vyrobeno na míru. Max. velikost panelu se liší v
závislosti na zvolené povrchové úpravě, typu
hrany a možnosti desky.
Ukončující profily
Bez lemování
Obklad Acrovyn
aplikován na
pohledové straně.
Můžete provádět
dokončovací úpravy
v aplikacích s
výškou dílu.

2-stranně
lemované
Panel zabalený na
dvou stranách,
ideální pro aplikace
s panely
instalovanými v
orientaci na šířku. s
možnosti úpravy
výšky panelu

4-stranné lemování
Všechny okraje
panelu jsou
zakončeny
vybranou možností
Acrovyn Sheet.
Není vhodné pro
řezání na míru na
místě.

K dispozici jsou barevné lišty z tmelu, hliníku a
nerezové oceli.
Instalace
Montuje se přímo na stěnový podklad pomocí
vysoce nanášeného stavebního lepidla pro
trvalou fixaci.

ACROVYN OCHRANÉ PLÁTY / 28
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Acrovyn® FP Wall Panel
Robustní protipožární stěnové panely A2 určené pro
prostory s vysokými požadavky na požární bezpečnost.
A2-s1, d0

Naše nástěnné panely Acrovyn FP
nabízí odolnost v oblastech budov
s požadavky na požární odolnost
A2.
Jsou vyrobeny z 8mm
cementovláknité desky a jsou
opatřeny vysoce odolným nátěrem
odolným proti oděru a poškrábání.
Atraktivní povrchová úprava s
lehkou texturou a široká škála
barevných možností z něj činí
řešení vhodné pro různé typy
budov.

Class A+

APPLICATIONS:
• Chodby a únikové cesty s
požadavkem na požární odolnost
A2
• Vstupní a výtahové prostory
• Vhodné pro aplikace na stěnu s
plnou a částečnou výškou

www.c-sgroup.co.uk/10912

SPECIFIKACE
PRODUKTU
• 8mm cementovláknitá deska s
lehce strukturovaným, vysoce
odolným povrchem odolným proti
poškrábání
• Dodáváno vyrobené na konkrétní
velikosti projektu (max. velikost:
2500 mm x 1250 mm).
• Instaluje se stavebním lepidlem
pro trvalou fixaci. K dispozici je také
skrytý panelový závěsný systém.

C - S G R O U P. CO. U K

BAREVNÉ MOŽNOSTI

MOŽNOSTI UKONČENÍ HRAN
Povrchová úprava je aplikována
pouze na povrch panelu, přičemž
okraje desky zůstávají odkryté.
Hliníkové nebo nerezové lišty jsou
k dispozici pro použití v aplikacích
s výškou stěny.

Acrovyn colours

RAL colours

Panely lze dodat v
kterékoli z našich
standardních
plných barev – viz
Vzorkovník barev
strana 150.

Pro sladění s
interiérem lze
specifikovat
jakoukoli barvu
RAL.

ACROVYN OCHRANÉ PLÁTY
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