
AKRIPOL AKRILNI INŽENIRING
izdelki iz litega akrilnega stekla

AGLAS lito akrilno steklo ima 
bistveno boljše trajnostne last-
nosti od večine transparentnih 
plastik in ekstrudiranih akrilnih 
plošč.  
 
Če želite, da so vaši izdelki trajni, je Aglas priporočljiva 
izbira, na voljo je širok asortiman barv in debelin. 
Po želji kupca uporabimo tudi druge materiale kot 
so npr. polni polikarbonat, PETG, … Izdelke lahko 
kombiniramo z ostalimi materiali – les, aluminij, … 
 
Nudimo izdelavo in projektiranje akrilnih in polikarbo-
natnih izdelkov in delov od vzorca do serije.

V naši proizvodnji uporabljamo naslednjo tehnologijo:
•  Več variant termoformiranja (2D in 3D) do dimenzije 

2000 x 3000 mm 
•  Lokalno krivljenje do 4000 mm
•  CNC rezkalni stroj do 1500 x 3500 mm
•  Laserski razrez in graviranje do 3050 x 2030 mm
•  Mehanska obdelava – lepljenje, krivljenje, poliranje, 

vrtanje ...

Končni izdelki so uporabni za najrazličnejše namene 
v strojegradnji, farmaciji, živilski industriji, notranji 
opremi in dizajnu svetil, za reklamne in promocijske 
izdelke, … 

TEHNOLOŠKI IZDELKI 
•  izdelki za strojegradnjo (ograje, varnostne zaščite, 

okna, …)
•  laboratorijski pripomočki in oprema (pladnji, 

fotobanjice, stojala za epruvete, …)
•  industrijske komponente za zaščito v tehnoloških 

procesih



PROMOCIJSKI IZDELKI
•  stojala za promocijske materiale
• škatle
• podstavki
• pokrovi
• totemi
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INTERIER IN DIZAJN
•  svetlobni elementi
• pokrovi svetil
• pohištveni elementi
• ograje in predelne stene
• trgovinska oprema
• mizne plošče
• muzejske zasteklitve

IZDELKI ZA NAVTIKO
•  vetrobranska stekla
• akrilna okna

SCENSKI ELEMENTI
•  govorniški odri
• elementi scenografije

ŽIVILSKA IN PREHRAMBENA INDUSTRIJA
•  naše akrilne plošče imajo certifikat za stik z živili
• pladnji in posode za živila
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