vozidla

Polyuretan – materiál,
který má budoucnost.
Výroba modelů a vozidel

PURe technology!

Pro Vaše nápady a konstruktivní řešení –
polyuretan made by puren ve výrobě vozidel a modelů.
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vozidla

O nás
puren patří jako výrobce polyuretanu k průkopníkům v oboru. Všechny produkty
puren dnes čerpají z více než 45 let zkušeností v oblasti PIR zpracování. Udržitelná
škála aplikací tohoto vysoce účinného materiálu otevírá inženýrům, technikům a
vývojovým specialistům stále nové možnosti a podporuje jejich kreativní řešení.
PIR made by puren – materiál, který má budoucnost!

Allergikergeeignet

Biozidfrei

Feuchteresistent

Biozidfrei
Verarbeitungsfreundlich

Feuchteresistent
Optimaler
Kälteschutz

Optimaler
Hitzeschutz

Optimaler
Kälteschutz
Dämmrendite

Schimmelresistent
Systemlösungen

Optimaler
Hitzeschutz
Systemlösungen

Allergikergeeignet
Recyclingfähig

Temperaturbeständig
Recyclingfähig

Temperaturbeständig

Beschichtungsfreundlich

Přehled výhod, které získáváte

Systémová řešení: konstrukční materiál
puren lze výborně kombinovat s jinými
materiály.
BeschichtungsBiozidfrei
freundlich

Feuchteresistent

Obnovitelnost: konstrukční materiál puren
je obnovitelný díky jedinečnému zpracovatelskému cyklu puren.
Feuchteresistent
Ökologisch

Verarbeitungsfreundlich

Optimaler
Kälteschutz

Optimaler
Hitzeschutz

Temperaturbeständig

Snadné zpracování: konstrukční materiál
puren je vhodný také pro náročná řešení.
Optimaler
Hitzeschutz
Maximale
Energieeinsparung

Temperaturbeständig
Dämmrendite

Systemlösungen

Recyclingfähig

Beschichtungsfreundlich

Teplotní odolnost: konstrukční materiál
puren disponuje širokým spektrem teplotní
použitelnosti, na rozdíl od běžných plastů.
Recyclingfähig

Beschichtungsfreundlich

Bezpečná kombinace různých materiálů
u kompozitních konstrukcí
Kompetentní poradenství a podpora při řešení
technických úkolů
Zpracování odpadu z výroby a použitých materiálů
Zlepšení Vaší pozice na trhu díky životnosti a 		
udržitelnosti
Zpracování probíhá bez zvláštních požadavků
na stroje a procesy výroby
Odolnost proti běžným chemikáliím Vám poskytuje 		
volnou ruku při zpracování
Získejte nové zákazníky, kteří mají požadavky na
extrémní teplotní odolnosti, pokud se jedná o chlad 		
nebo horko.
Bezpečnost díky rozměrové stabilitě tam, kde ostatní
materiály selhávají
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emlösungen

Vašim speciálním požadavkům
jsou určeny speciální materiály
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Allergikergeeignet
Feuchteresistent

Temperaturbeständig
VerarbeitungsOptimaler
freundlich
Hitzeschutz

Biozidfrei

Feuchteresistent

Přehled výhod, které získáváte
Odolnost proti vlhkosti: konstrukční
materiály puren jsou odolné také proti
extrémním klimatickým vlivům.
Optimaler
TemperaturKälteschutz
beständig

Optimaler
Hitzeschutz

Temperaturbeständig

Snadnost zpracování: konstrukční materiály
puren jsou vhodné ke komplexnímu řešení.
Beschichtungsfreundlich
Dämmrendite
Recyclingfähig

Schimmelresistent

Systemlösungen
Beschichtungsfreundlich

Recyclingfähig

Beschichtungsfreundlich

Snadné překrytí: konstrukční materiály
puren jsou vhodné pro všechny běžné lepicí
a nátěrové systémy.
Allergikergeeignet

Biozidfrei

Feuchteresistent

Najdete vhodné materiály pro zamýšlené použití
Svěřte se našemu kompetentnímu poradenství
a podpoře
Dostanete od nás potvrzené vlastnosti produktu
a odpovídající certifikáty
Delší životnost Vašich výrobků
Vaše výrobní procesy budou díky našim službám
optimalizovány
Vaše zpracování je možné bez dalších požadavků
na stroje nebo výrobní procesy
Vaše představy o celkovém provedení lze realizovat 		
díky využití běžných nátěrových systémů
Potvrzená bezpečnost pro použití ve vnitřních
prostorách

Odolnost proti plísním: konstrukční
materiály puren byly testovány i pro použití
v interiéru.
Ökologisch

Verarbeitungsfreundlich

Optimaler
Kälteschutz

Optimaler
Hitzeschutz

Temperaturbeständig

Pro výrobu Vašich vozidel: cargodur® made by puren.

vozidla
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Allergikergeeignet

Biozidfrei

Feuchteresistent
SchimmelVerarbeitungsresistent
freundlich

AllergikerOptimaler
geeignet
Kälteschutz

Optimaler
Hitzeschutz
Ökologisch
Dämmrendite

Temperaturbeständig
Verarbeitungsfreundlich
Systemlösungen

Feuchteresistent

Optimaler
Biozidfrei
Hitzeschutz

TemperaturFeuchteresistent
beständig

Optimální ochrana před chladem:
konstrukční materiál puren tvoří základ pro
výrobu nástaveb chladírenských vozů při
optimálně lehké konstrukci.
Optimaler
Kälteschutz
Recyclingfähig

Optimaler
Hitzeschutz
Beschichtungsfreundlich

Temperaturbeständig

Snadné zpracování: konstrukční materiály
puren jsou vhodné ke komplexnímu řešení.
Recyclingfähig
Maximale
Energieeinsparung

Beschichtungsfreundlich
Dämmrendite

Systemlösungen

Recyclingfähig

Beschichtungsfreundlich

Snadné překrytí: konstrukční materiály
puren jsou vhodné pro všechny běžné
lepicí a nátěrové systémy.
Biozidfrei

Feuchteresistent

Odolnost proti vlhkosti: konstrukční
materiály puren jsou odolné také v
extrémních klimatických podmínkách.
Optimaler
Kälteschutz

Optimaler
Hitzeschutz

Temperaturbeständig

Beschichtungs-
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Přehled výhod, které získáváte
Optimální ochrana přepravovaného zboží před teplotními výkyvy
díky vynikajícím izolačním vlastnostem v případě horka i chladu
Nejnižší tepelná vodivost a díky tomu tenké nástavby a větší prostor
pro náklad
Jako jádro sendvičových panelů je dynamicky zatížitelný
Velká stabilita			
Nízká objemová hmotnost, optimalizace hmotnosti
Pevnost v tlaku
Hospodárnost
Lze opatřit laminátem nebo jakýmkoli plechem
Snadno opravitelný
Recyklovatelný

Další informace na http://cz.puren.com

Vaše volba pro modelářství a prototypy:
modur® made by puren.

ergikereignet
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Feuchteresistent
Schimmelresistent

Allergikergeeignet

Biozidfrei

Feuchteresistent

Optimaler
Kälteschutz

Optimaler
Hitzeschutz
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Allergikergeeignet
Optimaler
Kälteschutz

Optimaler
Biozidfrei
Hitzeschutz
Ökologisch

Verarbeitungsfreundlich
Systemlösungen

vozidla

ximale
rgieeinsparung

Biozidfrei

Dämmrendite

Optimaler
Kälteschutz
Recyclingfähig
Maximale
Energieeinsparung

Systemlösungen

TemperaturFeuchteresistent
beständig
Verarbeitungsfreundlich

Optimaler
Hitzeschutz
Beschichtungsfreundlich
Dämmrendite

Recyclingfähig

Temperaturbeständig

Přehled výhod, které přináší modur
Ideální k obrábění všemi běžnými
nástroji® a CNC zařízením
Vysoká přesnost
beständig
Lze použít všechna lepidla, základní
BeschichtungsSystemlösungen
freundlich nátěry, nátěrové systémy, barvy, laky atd.
Recyclingfähig
Nízká hmotnost
Snadné překrytí: konstrukční mateObjemová hmotnost 30-300 kg/m³
riály puren jsou vhodné pro všechny
Dobrá pevnost
běžné lepicí a nátěrové systémy.
BeschichtungsTřída reakce na oheň splňuje požadavky
freundlich
v oboru
Odolnost proti nepříznivému počasí,
Obnovitelnost: konstrukční materiál
teplotní použitelnost od -30° C do +120° C
puren je obnovitelný díky jedinečnému
Odolnost proti hnilobě
zpracovatelskému cyklu puren.
Vysoká stabilita
Recyklovatelný – obraťte se na nás!
Další informace na http://cz.puren.com
Snadné zpracování: konstrukční
materiály puren jsou vhodné ke
komplexnímu
řešení.
Temperatur-

Objevte různorodost
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Výrobky

lodě

užitková
vozidla

kolejová
vozidla

modelářství
prototypy

cargodur
ADR
purenit
modur
PIR HD 80-200
PIR HT 40
Pro Form
PIR CT 40
PIR LD 30-60
PIR Class C

Vynikající		

Velmi vhodný		

Service

Servisní služby puren
Jsme tu pro Vás od poradenství
až po sériovou výrobu.
Polyuretanové produkty made by
puren se vyznačují nízkou spotřebou
surovin, udržitelnost obnovitelných
zdrojů, vícenásobným použitím.
Polyuretanová tvrdá pěna puren je
díky jednoduchému a různorodému
zpracování využitelná v oboru výroby
vozidel a modelářství.
Osvědčená a trvale vysoká kvalita
produktů je základem spolehlivých
vlastností materiálu.
Další informace, technické specifikace, reference a mnoho dalšího
najdete na http://cz.puren.com

Vhodný

zařízení
vybavení prodejen
stroje

www.puren.com
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puren® gmbh
Rengoldshauser Str. 4
DE-88662 Überlingen
Tel. +49 (0) 7551 80 99–555
Fax +49 (0) 7551 80 99–156
industry@puren.com
www.puren.com

Střední-východní Evropa
Kancelář
Tópark Utca 3
H - 2045 Törökbálint
Hungary
info@puren.hu
http://cz.puren.com

Zdroje obrázků:
Letiště Vídeň
Umělec: Coop Himmelblau | Výrobce: Idee & Design The Art Factory GmbH | www.organic-forms.at
Chanel Paris:
Umělec: Zaha Hadid Architects | Výrobce: Idee & Design The Art Factory GmbH | www.organic-forms.at
Pampeliška:
Umělec: Thomas Stimm | Výrobce: Idee & Design The Art Factory GmbH | www.organic-forms.at

Náš prospekt a informační materiál má dle nejlepšího vědomí poskytnout radu, obsah je však bez právní závaznosti.
Technické změny vyhrazeny.

PURe technology!

