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Produktblad
Akryl v1.0

Akryl - Formge & färgsätt med ett spännande material!

Akryl är möjligheternas material! Materialet är UV- och väder-
beständigt och har bra optiska egenskaper, god slagstyrka, ett 
brett sortiment av färger och många spännande ytskickt. 
Dessutom har skivorna bra hållbarhet och är fem gånger 
stärkare än glas. Akrylen är färgstabil och går att skära, bocka, 
borra, fräsa, limma, forma och kantpolera. Finns i både extru-
derad och gjuten kvalité. 

Materialet är inte bara perfekt till skyltlösningar utan kan med 
fördel användas till utsmyckning och praktiska detaljer. Från 
visitkortshållare till brevkorgar och dokumentförvaring. Låt 
fantasin flöda och materialet förgylla.

Akryl är ett stilrent och lekfullt material som ger en perfekt 
inramning till digitaltryckta bilder. Genom att montera till 
exempel ett printat foto på en akrylskiva får man fram ett nytt 
djup i bilden.

Byt ut en del av kontorets skåpluckor till akrylskivor med eget 
tryck eller mönster. Låt tidskriftssamlarna och dokumenthål-
larna utgöra en del av inredningen med bilder tryckta direkt 
på ryggarna. Ge samma känsla på skyltning, inredning och 
förvaring så att det första intrycket känns både stilrent och 
framför allt genomtänkt. 

Fräsning 
Frästa texter och logotyper kan ge både en 3D-känsla och mer 
stuns i budskapet. Genom bearbetning med fräs- och gravyr-
maskiner i kombination med digitaltryck skapar vi stilren 
grafisk form i akrylen.

Vi kan bocka, forma, polera och limma akryl till önskad design. 
Varför inte pryda väggen med en underbar digitaltryckt bild 
med en 3D-känsla som förstärks när bilden monteras på 
akrylskivor i två lager. Vi hjälper er med att kombinera spän-
nande form med praktisk funktion.


