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Material
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V krátkosti

Hliníkové jádro ve 
struktuře včelího plástu 
(honeycomb)Krycí pláty opatřené lakem
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V krátkosti

• Vysoká tuhost a nízká hmotnost 

• Vizuálně příjemné vrchní materiály

• Dobrá zvuková izolace

• Různé tlouštky a formáty 

• Zejména vhodný jako nosný materál 

pro různé další krycí struktury či 

povrchy

• Jednoduché zpracování

• Atesty po specifické použití

• Krátké dodací lhůty
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V krátkosti

• Široká nabídka, povrchů, barev a 
velikostí panelů

• Vysoce kvalitní povrchové úpravy 
vhodné pro využití v exteriérech 
i interiérech 

• Nově vyvinutý tuhý termoplastový 
systém spojení

– Vysoká pevnost opláštění

– Vynikající časová stálost  

• EN 45545 Atest  (kolejová vozidla)

• MED Atest 



6

Standardní rozměry

• Tloušťka
6, 10, 15, 20, 25 mm

• Šířka
1250 and 1500 mm

• Délka
2000 - 9000 mm
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t1

t2

T

Složení

Tlouštka T = 6 and 10 mm
t1 = 0,5 mm
t2 = 1,0 mm

Krycí pláty
EN AW-5005 (AlMg1)

Tlouštka T = 15, 20, 25 mm
t1 a t2 = 1,0 mm

Slitiny krycích plátů:
EN AW-5005 (AlMg1) 
EN AW-5754 (AlMg3)

Povrchová úprava:
• Polyester nanesený na obou stranách
• Fluorpolymer nanesený na přední straně
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Tuhost v ohybu
106 Nmm²/mm

0.7 mm 2 mm

4 mm

10 mm

Tuhost vztažená ke stejné hmotnosti

Ocel              Hliník
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Technické údaje
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Technické údaje
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Výrobní program (standard)
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Zátěžové tabulky
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Zátěžové tabulky
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Vlastnosti 

• Vynikající absorpce zvuku a vibrací

• Nízká tepelná roztažnost
(2,4 mm / m při 100ºC teplotním rozdílu)

• Plně recyklovatelný a přátelský
k životnímu prostředí

• Rozmanité způsoby zpracování 
a uchycení 

• Spolehlivá technická pomoc
přímo od výrobce
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Zpracování
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Vrtání Řezání Ohýbání Spojování, 
nýtování

Tváření
lisováním

Ukončování
hran

Frézování Laminace

Skládání

Možnosti zpracování
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Vrtání

• Pro vytvoření kruhových vrtaných 
otvorů použijte HSS vrtáky s 
centrálním hrotem

• Pro větší otvory použijte speciální 
frézy (counterbores)
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Rezání

• Vertikální formátovací pila nebo ruční okružní 
pila: použijte zuby opatřené karbidem s 
trapezoidem / ploché zuby nebo do střížky 
tvarované duté zuby

• Přímočará pila 
Použijte nástroje určené pro plast nebo dřevo
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Ohýbání

• Krokové ohýbání za použití speciálních 
matric

• Min. rádius ohybu pro 
6 a 10 mm ALUCORE® = 50 x t 
(pro jiné šířky je vždy nutné testování)
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Vnýtovaná Vnýtovaný
matka šroub

Skrytý nýt

Spojování, nýtování

• Upínací 
systémy
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Skládání

• Složení desky
po vyfrézování
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opening width 
=3x panel thickness 

 
 

PE-pad 0,5 -2 mm 
soft polyethylene 
 
 

matrix 

stamp 

die 

10° 

Skládání

• Skládání desky pomocí 
ohýbacího lisu

• Jsou vyžadovány
speciální nástroje
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Tváření lisováním

Slisovávání panelů s použitím 
ohýbacího lisu
• spojení panelů 
• Inserty a fitinky
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Ohranění 

• Řešení pro ohranění: 
– Zpětné ohnutí 

krycího pláště 
– Opláštění hrany

• Ukončení hran pomocí 
hliníkových profilů
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Frézování

• Konturové řezání s 
použítí frézy s jedním 
břitem

• Řezání
• Frézování V drážek
• Frézování drážek
• Vrtání
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Laminace
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Prospekty
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Prospekty
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Stavba lodí 

Reference
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Stavba lodí
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Stavba lodí – podhledy
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Stavba lodí – oddělení balkónů
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Stavba lodí – stropy, zdi a nábytek
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Stavba lodí – Fridolin catamaran | Bodamské jezero 
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Stavba lodí – design interiéru: “Oasis of the Seas”
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Stavba lodí - interiéry



37

Stavba lodí - interiéry



38

Stavba lodí – sluneční clony
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Architektura

Reference
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Centrála Repsol | Španělsko



41

Digitalní tisk 

Reference
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Digitální tisk
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Kolejová vozidla a dopravní prostředky

Reference
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Konstrukce kolejových vozidel – Dveře a záklopné systémy
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Konstrukce kolejových vozidel
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Konstrukce dopravních vozidel
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Konstrukce dopravních vozidel



48

Konstrukce dopravních vozidel
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Konstrukce dopravních vozidel– Don Bur | Velká Británie
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Konstrukce dopravních vozidel
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Konstrukce dopravních vozidel – Závody
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Konstrukce dopravních vozidel – Závody
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Konstrukce dopravních vozidel – Závody
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Kiosky a autobusové zastávky
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Přívěsy za kola
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Interiérové konstrukce

Reference
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Lehké kontainery
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Přepážky
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Nábytek
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Nábytek
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Nábytek – Muzeum Architektury, Stockholm
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Police
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Stropy  – Chladící prvky
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Šasy pro stroje a boxy/ na nástroje pro stroje




