
Speciální bondová deska s pevným nebo pěněným polypropylenovým jádrem 

Nejtenčí kompozitní panel na světě s tloušťkou 1,2 mm a 2 mm 
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|  Verze Compact poskytuje funkci pantů
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NEČEKANĚ VŠESTRANNÉ UPLATNĚNÍ 
HYLITE® COMPACT A FOAM  

Dle německé zkušebny RWTÜV pant obstál během testů na 80 000 ohybů   

Verze Foam o 80% lehčí než konvenční železná deska 

a o 60% lehčí než hliníková deska 

při zachování stejné tuhosti v ohybu !

|

|

|

Čechy : +420 311 909 050 - 3  |  Morava: +420 585 151 211- 2  |  Slovensko:  +421 244 680 314

OBJEDNÁVEJTE NA 

Špičková kvalita od 3A COMPOSITES 



HYLITE®  Špičková kvalita od 3A COMPOSITES 

. 

 OBJEDNÁVEJTE NA 
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FERONA THYSSEN PLASTICS, s.r.o.
ul. ČSA 730, Velká Bystřice, 772 30 Olomouc
prodej@feronathyssen.cz
www.feronathyssen.cz

FTP Slovakia, s.r.o.
 Púchovská 14, 831 06 Bratislava
 feronathyssen@feronathyssen.sk

www.feronathyssen.sk

HYLITE je kompozitní panel s polypropylenovým jádrem
a hliníkovými krycími plášti. Dvě různá jádra umožňují
širokou škálu odlišných aplikací.  

HYLITE COMPACT - PEVNÉ JÁDRO
Při své tloušťce 1,2mm a 2 mm se jedná o nejtenčí 
kompozitní panel na světě. Ten navíc nabízí funkci odolného 
pantu, který dle německé zkušebny RWTÜV obstál během testů 
na 80 000 ohybů. Pant se vytvoří tak, že se rovnoměrně z obou
stran ve slabých drážkách odfrézuje vrchní hliníkový plášt. 
 
Použití 
I   Kancelářské vybavení, designové předměty, high-end obaly
I   Obaly technických manuálů v oblasti automotive
I   Stojánky na notebooky
I   Kufry
I   Speciální blatníky na horská kola
I   a mnoho dalšího

HYLITE FOAM - PĚNĚNÉ JÁDRO
Materiál jádra u tloušťky 3 mm a 4 mm je napěněn v rámci 
speciálního výrobního procesu. 
Výsledkem je ultralehká kompozitní deska, u které došlo pouze 
ke snížení hmotnosti. Zachovala si totiž při 80% úspoře váhy
proti konvenční železné desce a při 60% úspoře váhy proti 
desce hliníkové stejnou tuhost v ohybu.

Pěněné jádro poskytuje i další vynikající technické vlastnosti. 
Mezi ty hlavní patří rozměrová stálost při vysokých teplotách.
Excelentní výsledky při potisku jsou pak výsledkem vysoce
kvalitních hliníkových plášťů.

Použití 
I   Exteriérové a interiérové opláštění průmyslových zařízení, 
    zemědělských strojů, mobilních obydlí, karavanů, autobusů
    a vlaků
I   Kryty strojů
I   Šasi pro reproduktory
I   Designový nábyte

Ukázka designového 
vyuřití Hylite Compact

I   Sign a reklama 
I   Osvětlení

Zpracování
I   Frézování 
I   Řezání, vč. vodního paprsku
I   Ohýbání 
I   Lepení
I   Lakování
I   Embosování
I   Ražení
I   Přímý digitální potisk
I   Lepení
I   Práškové lakování
I   Konvenční lakování
I   U provedení Compact tvorba pantů


