EUMIRROR PMMA-XT-AYNA
PMMA-XT-AYNA GENİŞ BİR RENK YELPAZESİ İLE STOKLARIMIZDA MEVCUT BULUNMAKTADIR.
Renkli Akrilik Aynalar Tasarımcı ve Mimarlara harika fırsatlar sunar
5 METAL RENK & 10 HARİKA RENK

Minimum miktarı mı? Sizin
ihtiyaçlarınız!

Maliyetten kaçının, “Karışık Palet’’
talep ediniz!

Yaratıcılık esnekliğe ihtiyaç duyar. 1
levha renkli aynalarımızın minimum
sipariş miktarıdır. ‘’Karışık Palet’’
kullanım seçeneği ile mükemmeldir.

Paketleme ve nakliye maliyetlerinizi
uygun hale getiriniz. Renk/Kalınlık
karışımına ve tam siparişinizi
belirleyiniz.

Renkleriniz, daima “Stoklarda”

“Talep Üzerine” Renkler

“Renkli Numune’’ için sorunuz

Projeleriniz için ihtiyaç
duyabileceğiniz teslimatı her zaman
sağlamak için yaklaşık 24 tonluk
renkli ayna stoklarımızda mevcuttur.

Özel bir proje bazen özel bir renk
gerektirir. Talebiniz üzerine,
ihtiyacınız olan herhangi bir renkten
yeni bir renkli ayna yaratabiliriz.

Renkli bir aynayı değerlendirmenin
en iyi yolu “eldeki’’ deneyimdir.
Mimarlarınız, tasarımcılarınız ve
satıcılarınız için “renkli numune
kartelasını’’ veya tam numune seti
isteyin.

*asgari üretim: 3-5 ton +asgari teslim süresi 4-6 hafta.

0100 Gümüş

1440 Altın

1350 Bakır

0145 Bronz

1862 Gri

1885 Antrasit

Renkler
1740 Pembe
1770 Mor
1680 Koyu Mavi
1630 Mavi
1550 Yeşil
1280 Kırmızı
1270 Açık Kırmızı
1360 Turuncu
1320 Amber
(kehribar)
1460 Sarı
0100 Gümüş

PMMA-XT-AYNA üstün kaliteli 15 standart renk seçeneği ile çekme PMMA levhalardan üretilmiştir.
Renkli aynalar 3 mm kalınlığında 3050x2050 mm, düz ve kavisli uygulamalarda kullanışlı ısı ile
şekillendirilebilir koruyucu film ile mevcuttur.

“Hızlı Teslimatımızı” Kullanın!
Renkli aynalar için “hızlı teslimat’’
seçeneği, yatırımınızı en uygun hale
getirmenin ve bütün gamayı
sunmanın harika bir yoludur.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için lütfen, bizimle iletişime geçiniz:
Europe & United Kingdom
+44 20 38 07 17 84

Türkiye
+90 850 455 1364

Российская Федерация
+7 499 505-15-35

Bizi ziyaret edin:

www.eumirror.com
EUMirror Ltd

EUMirror LS

London
United Kingdom

Diğer Tüm Ülkeler
+44 20 38 07 17 84

Bizi takip edin:
Avrupalı Akrilik Ayna Üreticileri
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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 satılabilirliği, 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.

