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Dibond / Aluminium 

Dibond of Aluminium platen zijn licht van gewicht. Toch is dit 

materiaal zeer stevig en dat maakt het dat het voor heel veel 

toepassingen geschikt is. Ideaal voor panelen in frames, als 

reclamebord aan de gevel of als blikvangend fotopaneel.

Foamboard
 
De foamboard reclameborden van Drukwerkexrpess bestaan 

uit 2 gladde witte kartonnen platen waar een dunne schuimlaag 

tussen zit. Hierdoor het is bord erg licht. Foamboard is ideaal voor 

instore gebruik, niet geschikt voor buitengebruik.

Forex®

Forex® is een hard, stevig en toch licht plaatmateriaal dat veel 

wordt toegepast voor binnengebruik of tijdelijk buiten gebruik. 

Het is gemaakt van geschuimd PVC. Dankzij de harde witte 

toplaag is Forex® zeer geschikt om te bedrukken.

Kanaalplaat

Kanaalplaat, ook wel bekend als Polyprop is voorzien van kanalen. 

Het materiaal is daardoor heel makkelijk te vouwen. De platen zijn 

gemaakt van licht en stevig materiaal en zijn geschikt om binnen 

en buiten toe te passen
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Massief karton 

Onze massief karton platen, ook wel display karton genoemd, 

bestaan uit twee platen wit karton met daartussen een stevige 

grijze kern vor extra stevigheid. Dit materiaal is alleen geschikt 

voor binnen gebruik, en ideaal als displaymateriaal. 

Re-board®

Re-board® is super licht, erg sterk en volledig recyclebaar karton. 

De binnenzijde bestaat uit een kartonnen sandwichconstructie 

met dubbelzijdige witte toplaag. Het plaatmateriaal is zowel 

enkelzijdig als dubbelzijdig te bedrukken.

Trespa

Ga je voor zwaar en onverwoestbaar, dan zit je goed met 

Trespa. Dit type plaat kom je vaak tegen als sponsorbord langs 

de voetbalvelden. De opbouw van deze platen zorgt voor een 

waterbestendig bord, dat geen onderhoud nodig heeft.
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Ontdek de sepcificaties van onze verschillende soorten plaatmaterialen.

Geschikt voor buiten Dikte Gewicht Max. formaat

Dibond / Aluminium Ja
3 mm

6 mm

4317 g/m2

8160 g/m2

125 x 235 cm 

100 x 140 cm

Foamboard Nee
5 mm

10 mm

1860 g/m2

3720 g/m2

118 x 235 cm

118 x 235 cm

Forex Ja

3 mm

5 mm

10 mm

1650 g/m2

2750 g/m2

 4600 g/m2

122 x 235 cm

150 x 235 cm

122x 235 cm

Kanaalplaat Ja 3,5 mm 600 g/m2 100 x 140 cm

Massief karton Nee 2 mm 1345 g/m2 215 x 160 cm

Re-board Nee
10 mm 

16 mm

1600 g/m2

1800 g/m2

160 x 240 cm

160 x 240 cm

Trespa Ja 6 mm 9000 g/m2 100 x 235 cm


