
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜRÜN KILAVUZU  Avrupalı  Akrilik  Ayna  Üreticileri 

bizi ziyaret edin: 

www.eumirror.com 

AYNA 



EUMIRROR  PMMA-XT-AYNA 

PMMA-XT-AYNA EN YAYGIN KULLANILAN PLASTİK AYNA ÜRÜNÜMÜZDÜR. 

Normal bir aynanın sahip olduğu estetik ve işlevselliğin yanında, ayrıca: 

KIRILMAZ – HAFİF –ESNEK 

ŞEKİL VERİLEBİLİRLİK – ISIL ŞEKİLLENDİREBİLİRLİK 

DOKUNUŞTA SICAK – FARKLI RENK SEÇENEĞİ İLE SUNULMAKTADIR… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cam bir ayna gibi parlak ve bunun yanında ayna efektini istediğiniz şekillerde keserek ve şekillendirerek bir 

aynadan beklenilen sonucu elde edebilirsiniz. Ürün, mükemmel parlaklık ve miktar algısını çoğaltarak işini 

mükemmel bir şekilde yapmaktadır. Farklı renk seçenekleri dikkat çekicilik ve bulunduğu ortamı etkileyici 

kılmak için mükemmel bir imkân sunmaktadır. PMMA-XT-AYNA’nın sunmuş olduğu ürün yelpazesi ve işleme 

kolaylığı yaratıcılığınızı geliştireceksiniz. 

Reklamcılık ve tabela endüstrisinde PMMA-XT-AYNA uzun ömürlü UV dayanıklı tabelalar sağlamaktadır. 

Promosyon sektöründe ise PMMA-XT-AYNA lüks hissini arttırır ve sergilenen ürünlerin değerlerini, hassasiyetini 

artırarak ürünlerinize hak ettikleri tanıtımı sağlayacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜRÜN ÇEŞİTLERİ 

✓ Standart kalınlıklar: 

  Gümüş: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm, 

  Altın: 2 - 3 mm, 

  Diğer renkler: 3 mm. 

✓ Standart renkler:  

  Gümüş, Altın, Bakır, Bronz ve 
  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

✓ Standard levha boyutları  

  3050 x 2050 mm, 

  1220 x 2440 mm. 

Özel kalınlıklar ve her türlü renk, boyut ve desen talep 

üzerine, koşullara bağlı olarak üretilebilir. 

✓ Saten ve 2 taraflı seçenekleri de mevcuttur. 

✓ Kesim hizmeti- tüm aynalarımız ihtiyacınız olan 

boyutlarda lazer ya da testere ile kesilip teslim 

edilebilir.  

Ürünlerimize genel bakış için ve Teknik Kılavuzları almak için 

lütfen yerel müşteri servis merkezi ile iletişime geçiniz. 

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 

✓ İyi görsel özellikler – mükemmel yansıma ve mükemmel 

renk. 

✓ Yüksek kaliteli yüzeyler – hava koşullarına ve eskimeye 

yüksek direnç. 

✓ Yansıtıcı yüzey, gıda maddelerine temas halinde 

kullanılabilir – mevcut tüm Avrupa gıda kontrol 

mevzuatlarına uygundur. 

✓ Çevreye veya sağlığa zararlı toksit madde veya ağır metal 

içermez. 

✓ Arka yüzeyde düz ve çizilmeye karşı dayanıklı kaplama 

bulunmaktadır. 

UYGULAMA ALANLARI 

✓ Mağza vitrinleri ,tantım ve promosyon ürünlerinde,POP 

Displays,logolar,harf,mağza içi dekor,stand v.b 

✓ Iç tasarım, tuvalet armatürü, asma tavan ve mimari 

tasarım.  

✓ Makyaj aynası, oyuncak, lüks eşya, düğme ve kıyafet 

aksesuarları. 

✓ Otomotiv, deniz ve hava araçları, sahne ve eğlence 

mekanları, hapishane ve hastaneler. 

✓ Endüstriyel buzdolabı, sokak aynaları ve iç güvenlik. 

Location: Covent Garden, London. #ReflectLondon 



EUMIRROR  PC-XT-AYNA 

PC-XT-AYNA MÜKEMMEL DAYANIKLILIK VE ALEV DAYANIKLILIĞI SUNMAKTADIR. 

Normal bir aynanın sahip olduğu estetik ve işlevselliğin yanında, ayrıca: 

SERT DARBELERE KARŞI DAYANIKLILIK – YÜKSEK SICAKLIKLARDA BOYUTSAL SAĞLAMLIK 

ALEVLERE KARŞI DAYANIKLILIK –HAVA KOŞULLARINA KARŞI DAYANIKLIK  

HAFİFLİK – ŞEKİLLENEBİLİRLİK… 

 

Polikarbonat levhalar yüksek seviyede mekanik, optik, 

elektrik, ve termal özelliklerden karakterize edilir and 

are standart kullanımında kırılması imkansızdır. 

Yaygın olarak spor ve tekne ekipmanları, yapı ve inşaat 

malzemeleri, bölme duvarlar, araç-tekne-uçak (sadece 

iç kullanım için), açık hava tabelalarında, anaokullari, 

rehabilitasyon merkezlerinde, at ahırlarında ve 

bunlara benzer daha yerlede kullanılır. 

EUMİRROR standart olarak gümüş renkte veya talep 

doğrultusunda çeşitli renklerde PC-XT ayna sunabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜRÜN ÇEŞİTLERİ 

✓ Standart kalınlıklar: 

  2 - 3 - 5 - 6 mm. 

✓ Standart renkler:  

  Gümüş 

✓ Standart levha boyutları: 

3050 x 2050 mm, 

Özel kalınlıklar ve her türlü renk, boyut ve desen talep 

üzerine, koşullara bağlı olarak üretilebilir. 

✓ KESİM HİZMETİ 

tüm aynalarımız ihtiyacınız olan boyutlarda lazer ya da 

testere ile kesilip teslim edilebilir. 

Ürünlerimize genel bakış için ve Teknik Kılavuzları almak 

için lütfen yerel müşteri servis merkezi ile iletişim kurun.  

İletişim bilgilerimiz için bu bröşürün son sayfasına bakınız. 

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 

✓ Yüksek darbe dayanıklığı (grafiğe bakınız) 

✓ Aleve karşı direnç (ISO13501-1:B – s1 – d0) 

✓ Mükemmel yüzey ve görsel özellikler - hava koşullarına ve 

eskimeye yüksek direnç. 

✓ Yansıtıcı yüzeyler, gıda maddelerine temas halinde 

kullanılabilir – mevcut tüm Avrupa gıda kontrol 

mevzuatlarına uygundur. 

✓ Çevresel zararlara ya da sağlık risklerine neden olabilecek 

toksit maddeler veya ağır metaller içermez  

✓ Arka yüzeyde düz ve çizilmeye karşı dayanıklı kaplama 

bulunmaktadır. 

İMALAT  VE İŞLEME TEKNİKLERİ 

EUMİRROR PC-XT-AYNA levhalarının kullanımı kolaydır. 

Frezleme – sondaj – testere ile kesme – makaslama ve 

zımbalama – kalıp ile kesme – zıvana – şekillendirme 

soğuk ve sıcak bükme - lehimleme 

EUMİRROR PC-XT-AYNALARDA herhangi bir sorun teşkil etmez. 

 

Location: Place Vendôme, Paris. | Credits photo: ALDS and © Eric Mercier 



EUMirror endüstrisinde lider polimer seçimi, 

Kalınlık, boyut, renk ve desen seçenekleriyle 

tüm distribütörlere ve endüstriyel ortaklara  

geniş bir plastik ayna yelpazesi sunmaktadır.   

 

EUMirror ürünlerinin geniş yelpazesi  

hakkında daha fazla bilgi edinmek için,  

lütfen bizimle iletişime geçiniz: 

 

 +90 850 455 1364 

 merhaba@eumirror.com 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
European Acrylic Mirrors Producer 

    
 EUMirror Ltd EUMirror Ltd EUMirror OOO 

  London İstanbul  Москва 

   United Kingdom Türkiye Российская Федерация 

     
 EUMirror Doo EUMirror Eood EUMirror ShPK  

  Ljubljana София Tiranë 

  Slovenija България Albania 

 

www.eumirror.com 

   
Bu bilgilerin içeriğinin doğru olmasını sağlamak için her türlü çaba harcanmış olmakla birlikte, bilgiler, herhangi bir güncel durum, tamlık ile ilgili olarak (ancak bunlarla sınırlı olmamak 

kaydıyla), özellikle “olduğu gibi” ve yükümlülüğü olmaksızın sağlanır. Ürünlerin satıla bilirliği, belirli bir amaca uygunluğu veya üçüncü taraf haklarının ihlali ile ilgili bilgilerin doğruluğu 

veya doğruluğu. Ürünlerin renkleri sadece gösterim amaçlıdır ve gerçek ürünün rengini temsil etmeyebilir. Ürün Rehberinde yer  alan herhangi bir fikir, gerçekte beyan veya beyanat 

değildir ve herhangi bir teklifin veya sözleşmenin bir parçasını oluşturmayı amaçlamaz. © EUMirror Group, 2014, tüm hakları saklıdır. 

Designers © Masakazu Shirane and © Saya Miyazaki | Wink Space - an Immersive Kaleidoscopic Mirror Tunnel Inside a Shipping Container 


