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PANELTIM nv 
Industrielaan 38 

I.Z. Kwakkel C3
8810 Lichtervelde - Belgie

T: +32 (0)51 72 67 60 
E: paneltim@paneltim.com

Paneltim® Antislip 
Vlastnosti
• Oba typy jsou lehké, pevné a uzavřené na všech stranách, díky 

čemuž se snadno čistí.
• Testy prokázaly, že protiskluzové panely mají vysokou hrubost 

povrchu, a to ve vlhkém i suchém stavu.
• Díky vysoké hrubosti povrchu se velmi hodí jako podlahové 

prvky na chodbách, chodnících a schodech a rovněž jako 
kryty.

Barvy

Specifikace
Konstrukce:   Žebrovaná deska | Hřeby |
   Pomerančová slupka 
Tloušťka:   50 mm 
Komory:    50 x 50 mm 
Rozměry :  1000 x 1200 mm 
Hmotnost:  ± 12 kg/m² 
Tloušťka stěny:  3,5 mm
Materiály:  PP Copo  
   (Polypropylene copolymer)
Další informace:

Paneltim® Lightweight
Vlastnosti
• Panely Paneltim® Lightweight® jsou mimořádně lehké. Jejich 

nízká hmotnost kontrastuje s vynikající pevností a ohebností.
• Panely o rozměrech 1200 × 800 mm a 1200 × 1000 mm mají 

vždy ve středu dvojité žebro (kříž). Snadno je lze tedy upravit 
na panely o výšce 40, 50 nebo 60 cm.

• Velké plochy lze vyrobit v libovolných požadovaných 
rozměrech.

Barvy

Specifikace
Tloušťky:   50 mm | 35 mm | 20 mm
Komory:    50 x 100 mm 
Rozměry:   800 x 1200 mm | 1000 x 1200 mm  
   2600 x 1000 mm 
Hmotnost:  50 mm: ± 10 kg/m² 
   35 mm: ± 9 kg/m² | 20 mm: ± 8 kg/m²
Tloušťka stěny:   3,5 mm 
Materiály:  • PP Copo 
      Polypropylen kopolymer 
   • HDPE 
      Polyethylen s vysokou hustotou
Další informace:

Paneltim® Multipower
Vlastnosti
• Paneltim® Multipower jsou nejpevnější a nejrobustnější 

panely v sortimentu výrobků.
• První komora podél vnějšího okraje panelu o rozměrech 

2600 × 1000 mm má šířku 25 mm. To zajištuje menší ztráty 
materiálu (2 %) při svařování natupo.

Barvy

Černá a

Specifikace
Tloušťka:    50 mm
Komory:    50 x 50 mm
Rozměry:   2600 x 1000 mm | 1000 x 1200 mm 
Hmotnost:  2600 x 1000 mm: ± 13 kg/m² 
   1000 x 1200 mm: ± 12 kg/m²
Tloušťka stěny:  2600 x 1000 mm: ± 4,5 mm 
   1000 x 1200 mm: ± 3,5 mm
Materiály:  • PP Copo 
      Polypropylen kopolymer 
   • HDPE 
      Polyethylen s vysokou hustotou
Další informace:

Konstrukční panely Paneltim®
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