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3A Composites – настоящий «мировой игрок»
• Отделы продаж и производственные линии в Европе, 

Северной и Южной Америке и Азии
• Большое разнообразие панелей
• Партнерство с ведущими дистрибьюторами
• Высококвалифицированные менеджеры по продажам

3A Composites – prawdziwy „gracz na rynku globalnym“
• Posiadamy biura sprzedaży i fabryki w Europie, Ameryce 

Południowej i Północnej oraz w Azji
• Szeroka gama dostępnych paneli
• Współpraca z największymi dystrybutorami na świecie
• Profesjonalne zespoły sprzedaży
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Tel.: +48 22 741 91 09

Fax: +48 22 741 91 09

Mobil: +48 60 940 04 70
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Естественная красота ALUCOBOND®

Новые фактурные решения ALUCOBOND® naturAL
 подчеркивют естественную красоту металла в архитектуре
и создают благородный и «живой» имидж Ваших объектов.
На порталах, пилонах, фасадах или во внутренней отделке
– в любом применении ALUCOBOND® naturAL поражает
изысканностью структуры поверхностей. Издалека он
впечатляет переливами металлического блеска и цвето-
отражений. Игра света создает неповторимые эффекты на
поверхности панелей ALUCOBOND® naturAL, поэтому
фасад приобретает динамичный характер.

ALUCOBOND®– naturalne piękno
Powierzchnie ALUCOBOND®naturAL potęgują naturalne
piękno i charakter aluminium, zwiększając walory estetyczne
projektu architektonicznego. Aluminiowa powierzchnia o
drobnoziarnistej fakturze rozprasza światło, tworząc ozdobny
efekt widoczny z bliskiej odległości. Wystarczy odejść kilka
kroków, a ALUCOBOND®nabierze wyglądu i połysku gładkiego
aluminium. To najwyższej jakości okładzina, która nadaje
 elegancji tworzonym konstrukcjom. Dzięki temu projektanci
budynków mogą stworzyć hole wejściowe, kolumny czy
pylony, które zapadną w pamięć gości – bez nadwyrężania
budżetu przeznaczonego na budynek!
ALUCOBOND®naturAL ma niezrównane właściwości, z
których słyną wszystkie produkty ALUCOBOND®, takie jak:
wyjątkowa płaskość, doskonała podatność na formowanie,
niska waga i wyjątkowa odporność na działanie czynników
atmosferycznych.
Powierzchnie ALUCOBOND®naturAL – w przeciwieństwie
do innych powierzchni metalowych (np. matowanych) – są
łatwe w czyszczeniu i wygodne w utrzymaniu. Atrakcyjność i
nowoczesność materiału ALUCOBOND®naturAL sprawia, że
wygląda doskonale zarówno na elewacji, jak i we wnętrzach.
Dzięki tej oraz innym cechom produkt ALUCOBOND®stał się
najbardziej popularnym aluminiowym panelem kompozytowym
na świecie.
W projektach wymagających zastosowania materiałów
 przyjaznych dla środowiska ALUCOBOND® jest, dosłownie,
naturalnym wyborem. Materiał ALUCOBOND®w pełni
 nadaje się do ponownego przetworzenia.

Комментарий
ALUCOBOND® naturAL доступен для заказа в исполнении
ALUCOBOND® В2 и ALUCOBOND® plus (В1), Внимание,
действуют минимальные объемы заказов.
(ALUCOBOND®A2 по запросу). Детальную информацию
и спецификацию Вы можете получить у производителя
или представителя ALUCOBOND® в вашем регионе.
Во избежание несоответствия цветоотражений поверх-
ностей отдельных панелей необходимо монтировать
панели в одном и том же направлении, как указано стрел-
ками на защитной пленке. При использовании панелей
из разных партий возможны незначительные расхожде-
ния в цвете. Для обеспечения однородности тона реко-
мендуется заказывать весь объем для одного проекта в
одном заказе. См. отдельную спецификацию.

Uwaga
Materiał ALUCOBOND®naturAL jest dostępny w wersjach
ALUCOBOND® PE i ALUCOBOND® PLUS (ALUCOBOND® A2
na zapytanie).
Zamówienia są realizowane od określonych minimalnych
ilości materiału. Więcej informacji oraz dane techniczne
można uzyskać u producenta lub najbliższego przedstawiciela
produktów ALUCOBOND®.
W celu uniknięcia różnic we właściwościach refleksyjnych
panele należy montować w kierunku oznaczonym na folii
ochronnej.Wszystkie stopy aluminium cechują się niewielkimi
rozbieżnościami, które wynikają z charakterystyki procesu
produkcyjnego. Ponadto kierunek rozwijania powierzchni
ALUCOBOND®naturAL wpływa na właściwości refleksyj-
ne materiału. Efekty tego typu w niewielkim stopniu
oddziaływają na kolor i połysk powierzchni. Jest to typowa
właściwość wszystkich naturalnych powierzchni metalowych
niepowlekanych metodą ciągłą. W celu zminimalizowania
rozbieżności w kolorze i wyglądzie należy używać paneli
ALUCOBOND®naturAL pochodzących z tej samej partii
produkcyjnej. Nie ma możliwości zapewnienia stuprocentowej
jednolitości koloru oraz jasności na powierzchniach naturalnych
tego typu.
W razie potrzeby z chęcią udzielimy dalszych porad związanych
z powierzchniami ALUCOBOND®naturAL.

Спецификация • Dane techniczne

naturAL Brushed 400

Поверхности • Powierzchnie 

naturAL Line 401

naturAL Sparkling 403 naturAL Reflect 405

толщина / Grubość 4 мм - (3 мм*)

стандартная ширина / Standardowa szerokość 1250 мм - (1500 мм*)

спец. ширина / Niestandardowa szerokość по запросу / na zapytanie

длина / Długość 2000 - 6800 мм

* По запросу / na zapytanie
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Mobil: +48 60 940 04 70

info.pl@alucobond.com
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3A Composites GmbH
Alusingenplatz 1
D-78224 Singen, Germany
info.eu@alucobond.com
www.alucobond.com
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