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PARA

PORQUE ESCOLHER PLACAS ECOBOARD
- Mais possibilidade para expandir sua criatividade;
- Facilidade na criação de peças difíceis de serem desenvolvidas em
materiais menos flexíveis como o papel ondulado, MDF, PVC ou alumínio;
- Facilidade no corte e montagem de objetos 3D;
- Possibilidade de construir estruturas robustas, porém leves e fáceis
de transportar e instalar;
- Alta qualidade de impressão.

Totens e Displays

Decoração

Stand Alta qualidade de impressão

As placas Ecoboard são laminadas com 
papel branco kraft de alta qualidade, 
desenvolvido para garantir uma perfeita 
impressão em ambos os lados da placa.

Equilíbrio perfeito entre leveza
e resistência.

A tecnologia honeycomb prova que não é 
mais preciso utilizar materiais pesados 
para ter força e resistência.

- Núcleo rígido e resistente a amassados;
- Resiste à compressão de 6 kgf/cm2;
- Espessura padrão 12mm, 16mm e 25mm;
- Tamanho de placa padrão 1220x2440;
- Estrutura interna Honeycomb 3/8".

Faz bem para o seu negócio, faz bem para a natureza.

Uma das principais características da placa Ecoboard 
é a sustentabilidade. Elas são feitas de papel 100% reciclável, 
facilitando o descarte e garantindo a proteção e o equilíbrio 
da natureza.

- 100% reciclável;
- Economina no custo do frete e manuseio;
- Alta resistência e estabilidade estrutural;
- Aumenta o envolvimento coorporativo com a causa ambiental

Confira mais no site:
www.hexacell.com.br

E-mail
comercial@hexacell.com.br

Telefone
+55 (54) 3054-6520

Rua Giuseppe Fórmolo, 400 - Bairro Cruzeiro - Caxias do Sul - RS
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Acabamentos Hexacell

Os perfis Hexacell são desenvolvidos em PVC 100% reciclável.
Possibilitam a criação de peças 3D leves e rígidas.
O perfil de decoração promove uma aparência ótima
e cria proteção aos possíveis danos causados ao produto.

As cores padrões são branco e preto. Outras cores são 
disponíveis a pedido, respeitando o lote mínimo.

Ecoboard com perfil Hexacell
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