
  Wszystkie ceny w cenniku są cenami 
w PLN netto. Do cen należy doliczyć 23% VAT. Integralną częścią ni-
niejszej oferty są „Ogólne warunki sprzedaży” zamieszczone na
www.tuplex.pl lub dostępne w Działach Sprzedaży Tuplex .  

Tuplex  zastrzega sobie prawo do zmian cen produktów. Niniejszy
cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego.
Parametry techniczne podane są zgodnie z aktualnymi danymi kata-
logowymi producentów i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego po-
wiadomienia.

CENNIK
2021

Cennik ważny od 15.03.2021.
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ALUMINIOWE PŁYTY KOMPOZYTOWE Z WYPEŁNIENIEM POLIETYLENOWYM 

ALUMINIOWE PŁYTY KOMPOZYTOWE Z WYPEŁNIENIEM POLIETYLENOWYM

Główne zalety

Idealna gładkość powierzchni
Wysoka sztywność płyty
Niewielka waga produktu (3.85 kg/m2 przy aluminium gr. 0.30 mm)
Doskonały stosunek wagi do sztywności płyty
Łatwa obróbka mechaniczna, możliwość gięcia płyt i perforacji
Wysoka odporność na warunki atmosferyczne
Szeroka oferta wykończenia kolorystycznego

Popularne zastosowania

Reklama: szyldy reklamowe, kasetony, stoiska ekspozycyjne, podłoża   
drukarskie, wystrój wnętrz, pylony reklamowe, wydruki zdjęć
Budownictwo: wewnętrzne elewacje i wykończenia wnętrz ekskluzywnych 
powierzchni
Przemysł: elementy wykończeniowe pojazdów, zabudowa samochodów
i maszyn

Aluminiowe płyty kompozytowe dzięki swojej konstrukcji charakteryzują się wyjątkową sztywnością materiału przy jednoczesnym zachowaniu niskiej wagi.
W połączeniu z idealnie gładką powierzchnią płyty sprawia, że materiał może być wszechstronnie stosowany w branży reklamowej, drukarskiej, budowlanej,
przemysłowej oraz wielu innych pokrewnych dziedzinach.

REK LAMA

Aluminiowe płyty kompozytowe z wypełnieniem polietylenowym, obustronna folia ochronna, grubość obu warstw aluminium 0,30 mm.
Płyty Tubond z warstwą aluminium o grubości 0,30mm  zalecane są do aplikacji 3D, wymagających gięcia. Płyty Tubond w kolorze białym są powlekane
specjalną warstwą poliestrową, która wykazuje optymalną przyczepność tuszu, co umożliwia zadruk cyfrowy i sitodruk.

PŁYTY TUBOND, GRUBOŚĆ WARSTWY ALUMINIUM 0,30 MM

Biały / biały
Biały / srebrny

Czarny / czarny
Czarny / srebrny

Czerwony / srebrny**

mat / połysk
mat / mat

dwustronne

1500x3050
1500x4050  0,30 92,00 104,00

Biały / biały
Biały / srebrny

Czarny / czarny
Czarny / srebrny**

mat / połysk
mat / mat dwustronne 2000x3050

2000x4050 0,30 - 125,00

Srebny „drapany” jednostronne* 1250x4050
1500x4050 0,30 111,00 119,00

Złoty „drapany” jednostronne* 1250x4050
1500x4050 0,30 120,00 135,00

Kolor Struktura
powierzchni Lakierowanie Wymiary płyt

(mm)

Grubość 
warstwy aluminium

(mm)

Cena (pln/m2)

Grubość płyty

2 mm 3 mm

PŁYTY TUBOND

polecamy
nowość
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Szary / Szary mat / połysk 1500x4050  0,30 117,00

* płyta jednostronna - rewers tj. spodnia warstwa aluminium pokryta powłoką zabezpieczającą
** w poszczególnych kolorach mogą występować różnice w dostępności, grubości płyt  i ich rozmiarów oraz struktury powierzchni

Na zamówienie dostępne są kolory wg wzornika RAL oraz płyty o szer. 1250 mm i grubości 4 mm.
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REK LAMA

PŁYTY TUBOND DIGITAL

Kolor Struktura
powierzchni Lakierowanie Wymiary płyt

(mm)

Grubość 
warstwy aluminium

(mm)

Cena (pln/m2)

Grubość płyty

2 mm 3 mm

Biały mat jednostronne*

1500x3050                                                         

0,21

76,00 84,00

1500x4050 76,00 84,00

2000x3050 - 105,00

* płyta jednostronna - rewers tj. spodnia warstwa aluminium pokryta powłoką zabezpieczającą
Na zamówienie dostępne są kolory wg wzornika RAL oraz płyty o szer. 1250 mm i grubości 4 mm.

Aluminiowe płyty kompozytowe z wypełnieniem polietylenowym, obustronna folia ochronna, grubość warstwy aluminium 0,21mm.
Płyty Tubond Slim zalecane są do aplikacji płaskich 2D. Płyty Tubond Digital dedykowane są specjalnie do zadruku cyfrowego i sitodruku. Płyty Tubond 
w kolorze białym są powlekane specjalną warstwą poliestrową, która wykazuje optymalną przyczepność tuszu, co umożliwia zadruk cyfrowy i sitodruk.

PŁYTY TUBOND SLIM I DIGITAL, GRUBOŚĆ WARSTWY ALUMINIUM 0,21 MM

PŁYTY TUBOND SLIM

Kolor Struktura
powierzchni Lakierowanie Wymiary płyt

(mm)

Grubość 
warstwy aluminium

(mm)

Cena (pln/m2)

Grubość płyty

2 mm 3 mm

Srebrny mat jednostronne* 1500x4050 0,21 - 84,00

mat / mat
połysk / mat dwustronne 1500x4050 0,21 90,00

Biały / srebrny mat / mat  dwustronne

1250x4050
1500x4050 0,21 82,00 90,00

2000x3050
2000x4050 0,21 105,00 112,00

Biały / biały

* płyta jednostronna - rewers tj. spodnia warstwa aluminium pokryta powłoką zabezpieczającą
** w poszczególnych kolorach mogą występować różnice w dostępności i grubości płyt  i ich rozmiarów oraz struktury powierzchni

Na zamówienie dostępne są kolory wg wzornika RAL oraz płyty o szer. 1250 mm i grubości 4 mm.

Czarny / srebrny

Czerwony / czerwony
Żółty /żółty

Niebieski / niebieski
Zielony / zielony **

Czarny / zarny c
1500x3050 82,00


