Nieuwsbrief
PU Nederland
www.punederland.nl
0183-505 460

PU Nederland is ontstaan uit een uniek samenwerkingsverband
tussen bedrijven die elk op hun eigen vlak de sporen verdient hebben. Expertise op het gebied van stralen en kunststoffen is verenigd
in 1 bedrijf die op deze wijze een totaalpakket aan kan bieden. Onze
kennis maakt het mogelijk in te springen op de wensen van onze
klanten en op deze manier maatwerk te leveren voor iedere
gewenste applicatie of toepassing.
PU NEDERLAND BEGEEFT ZICH
O P H E T C R E AT I E V E V L A K
In opdracht van een architect heeft PU
Nederland letterpanelen bewerkt. Deze 4,5
meter hoge letterpanelen vormen een balie
c.q. receptie in een centraal gedeelte van
een bibliotheek.
De letters zijn allereerst verlijmd op de
panelen waarna het geheel bewerkt werd
met een laag polyurea van 3 mm dik.
De panelen werden afgewerkt met topcoat.

PU NEDERLAND PRODUCEERT MAL T.B.V.
GIETEN STALEN WAAIER

Voor IHC heeft PU Nederland een houten
mal bekleed met polyurea.
Deze mal is ongekend sterk en is ingezet
voor het gieten van een stalen waaier.
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PU NEDERLAND CREEËRT “PIET BOON”
In samenwerking met de firma
Nedcam heeft PU Nederland voor
een reclamebureau letters gemaakt die de naam “Piet Boon”
vormen. Deze reclame-uiting is
voor het kantoor van de
(binnenhuis)architect van Piet
Boon geplaatst.
De letters werden uit EPS
gefreesd, waarna deze voorzien
werden van een stalen frame.
De letters werden gesprayd met
polyurea en afgewerkt met een
topcoat.

DUBBELGEBOGEN
BETONMALLEN
NEDCAM
Voor de firma Nedcam produceerde
PU Nederland dubbelgebogen
mallen van Polyurea.
De mallen werden als EPS vormen
aangeleverd waarna PU Nederland
ze voorzag van een laag polyurea.
Deze mallen worden gebruikt voor
betonbekistingen.

BEKLEDING
DOUCHERUIMTE
PU Nederland heeft doucheruimtes voorzien van polyurea.
De vochtongevoeligheid van
het product en het feit dat er
naadloos gewerkt kan worden,
maakt polyurea uiterst geschikt
als oppervlakte bekleding.

