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Unieke creatieve oplossingen met 

Vibond
     ACP platen

Sta sterker met  Vink!



Vibond ACP platen
In de creatieve en dynamische Signs & Graphics markt spelen assortimentsbreedte 

en leveringssnelheid een cruciale rol. Daarom is een uitgebreid voorraad programma 

van vitaal belang. Vink heeft dat brede voorraad programma. Producten voor het 

maken van onder meer reclameborden, lichtreclames, digitaal printwerk en displays.  

Een veel gekozen materiaal voor het realiseren van uw projecten is Vibond alumini-

um composiet plaat (ACP). 

Vibond is een stabiele, sterke en lichte aluminium composiet plaat met een uitstekend te 

bedrukken glad oppervlak. Deze plaat is samengesteld uit twee hoogwaardige aluminium 

toplagen van 0,2 of 0,3 mm met een kern van Polyethyleen.

Algemene voordelen Vibond
■ Zeer goed digitaal te printen op veel verschillende vlakbedprinters. 

■ Goed te boren, te zagen, te lijmen, te frezen en te beletteren. 

■ Beschermfolie is gemakkelijk verwijderbaar (‘easy peel’).

■ Uitmuntende vlakliggendheid en dimensionale stabiliteit.

■ Sterk en licht van gewicht. 

■ Voorzien van een Polyester coating met een uitstekende inktabsorptie. 

■ Sterke aluminium toplaag van 0,2 of 0,3 mm.

■ Vibond Lite met alu toplaag van 0,2 mm, geschikt voor vlakke toepassingen.

■ Oppervlak in glans en mat verkrijgbaar. 

■ Vele kleuren, afmetingen en diktes leverbaar.

■ In wit XXL formaten voor u op voorraad.

■ Ook beschikbaar in speciale uitvoeringen zoals brushed, metallic en spiegel.

■ De achterzijde van de gekleurde Vibond platen zijn wit, waardoor u eventuele 

 reststukken efficiënt kunt gebruiken.

■ Kleurnastelling mogelijk.

NIEUW: Vibond Lite Plus
Nieuw in ons leveringspakket is Vibond Lite Plus met 

een aluminium toplaag van 0,2 mm. 

Naast de uitmuntende vlakliggendheid heeft deze 

duurzame uitvoering van Europees fabricaat een speciale 

Polyester coating voor sublieme printresultaten.



Vibond voor signs en bouwborden
Vooral bij reclame-, sportveld- en bouwborden is de 

sterkte en vlakheid van de dragende platen van groot 

belang. Daarnaast is het tijdens de productie en installatie 

van de reclames ook een groot voordeel dat de Vibond 

platen licht van gewicht zijn. Dat maakt het leven van een 

reclamemaker een stuk prettiger. 

De XXL formaten uit het Vink assortiment maken het 

mogelijk om signs zonder naden te produceren. Hierdoor 

komt de reclame-uiting beter tot z’n recht en zorgt deze 

zo voor een professionele uitstraling. 

Algemene voordelen Vibond
■ Zeer goed digitaal te printen op veel verschillende vlakbedprinters. 

■ Goed te boren, te zagen, te lijmen, te frezen en te beletteren. 

■ Beschermfolie is gemakkelijk verwijderbaar (‘easy peel’).

■ Uitmuntende vlakliggendheid en dimensionale stabiliteit.

■ Sterk en licht van gewicht. 

■ Voorzien van een Polyester coating met een uitstekende inktabsorptie. 

■ Sterke aluminium toplaag van 0,2 of 0,3 mm.

■ Vibond Lite met alu toplaag van 0,2 mm, geschikt voor vlakke toepassingen.

■ Oppervlak in glans en mat verkrijgbaar. 

■ Vele kleuren, afmetingen en diktes leverbaar.

■ In wit XXL formaten voor u op voorraad.

■ Ook beschikbaar in speciale uitvoeringen zoals brushed, metallic en spiegel.

■ De achterzijde van de gekleurde Vibond platen zijn wit, waardoor u eventuele 

 reststukken efficiënt kunt gebruiken.

■ Kleurnastelling mogelijk.

Vibond voor digitaal printwerk
Vibond is dé oplossing voor digitale print uitdagingen. De uitstekende vlakheid van 

de platen en een Polyester coating met een hoge inktabsorptie zorgen ervoor dat 

met Vibond op praktisch alle digitale printmachines een optimaal printresultaat te 

verkrijgen is. Voeg daaraan de ‘easy peel’ beschermfolie van Vibond 

toe en de ideale printplaat is gecreëerd.



Vibond voor bewegwijzering en 
reclamezuilen
Vibond platen zijn bij uitstek geschikt voor 

de bewegwijzering in gebouwen van 

bijvoorbeeld ziekenhuizen, overheids- en 

onderwijsinstellingen. De lichte, stabiele en 

sterke Vibond platen geven de bewegwijze-

ring een strak uiterlijk en deze komen daar-

door professioneel over. 

Vele kleuren en specials (o.a. metallics, 

grafiet en brushed), goede bewerkings-

mogelijkheden, bedrukbaarheid en mogelijk-

heden voor beletteren, geven de ontwerper 

veel design vrijheid. 

Vibond Steel is een composiet plaat die be-

staat uit een PE-kern met aan beide zijden 

een gegalvaniseerde plaatstalen toplaag. De 

stalen toplaag is voorzien van een Polyester 

laklaag en PE-beschermfolie. Dankzij de 

extreme stijfheid en hardheid, is deze plaat 

op talloze manieren toe te passen.  

Vibond Steel onderscheidt zich van andere 

Vibond platen door zijn ferromagnetische 

eigenschappen. Hierdoor kan de plaat wor-

den “beplakt” met magneetfolie of magne- 

tisch papier, zodat “boodschappen” door 

o.a. retail medewerkers eenvoudig te ver-

wisselen zijn. 

Vibond Steel voor planborden en
whiteboards



Vibond voor gevelletters en logo's
Gevelletters en logo's vervaardigd van Vibond geven een pand uitstraling en herkenbaar-

heid. Vibond is geliefd door een combinatie van duurzaamheid en bewerkingsmogelijk-

heden zoals boren, frezen en koud buigen d.m.v. een V groef. Het materiaal is licht van 

gewicht maar tegelijkertijd sterk en stabiel.

Voor groot formaat gevelletters is bovendien ook een robuuste 6 mm uitvoering beschik-

baar. Door kleurnastelling, goede bedrukbaarheid en beletteringsmogelijkheden kunt u altijd 

de juiste huiskleur realiseren.

Voor het verkrijgen van extra aandacht zijn lichtre-

clames een uitstekend middel. Vibond platen zijn 

uitermate geschikt voor de productie van deze 

lichtreclames. 

Dankzij de dimensionale stabiliteit en het geringe 

gewicht kan Vibond bijvoorbeeld als achterwand 

worden toegepast. Door Vibond als frontplaat in te 

zetten in combinatie met “doorsteekletters” is een 

stralende lichtreclame te realiseren. 

Vibond voor lichtreclames en doosletters



Door het inzetten van Vibond ACP platen

verzekert u zich van haarscherpe visuals 

met heldere en intense kleuren.

Kiest u voor een industriële en moderne 

wanddecoratie, kies dan voor Vibond, om 

de juiste ambiance te creëren. 

Aluminium en kunststof komen samen in het

materiaal Vibond. Een materiaal dat zeer 

goed inzetbaar is in tal van toepassingen en 

zo ook voor de realisatie van stands, winkel-

inrichting en displays. Met Vibond is het 

mogelijk om de juiste sfeer te creëren. Ons 

uitgebreide leveringsprogramma in kleuren 

en uitvoeringen sluit hier perfect op aan.

Vibond voor standbouw en winkelinrichting

Vibond voor foto's en wanddecoraties



TYPE DIKTE (mm)

3,0

Kleur, 80% Glans

Blauw / Wit ➌

Geel / Wit ➌

Rood / Wit ➌

Zwart / Wit ➌

Zwart / Zwart, 40% Zijdemat ➌

Vibond Grafiet

Zwart ➌

Grijs ➌

Vibond Spiegel

Spiegel Zilver ➌

Spiegel Goud ➌

Minimale afname: één plaat. Kleuraanmaak: vanaf 300 m2

Vibond kleur en Vibond specials Leveringsprogramma

Standaard plaatafmetingen:
➊ 2440 x 1220 mm
➏ 3050 x 2000 mm
● 3050 x 1000 mm

➋ 3050 x 1240 mm
➐ 4050 x 2000 mm
● 3050 x 1250 mm

➌ 3050 x 1500 mm  
➑ 5050 x 2000 mm
● 4050 x 1000 mm

➍ 4050 x 1500 mm
➒ 6050 x 2000 mm
● 2550 x 1250 mm

➎ 3200 x   800 mm
➓ 2500 x 1250 mm
● 3050 x 1220 mm1311 12 14 15

TYPE DIKTE (mm)

3,0

Vibond Kleur, 35% Glans

Blauw / Wit ➌

Geel / Wit ➌

Rood / Wit ➌

Zwart / Wit ➌

Antraciet / Digital White ➌

Vibond Brushed

Zilver Brushed ➌

Goud Brushed ➌

Vibond Metallic

Zilver Glitter ➌

Zilver Grijs ➌

Zilver Glossy ➌

TYPE DIKTE (mm)

2,0 3,0 4,0 6,0

Vibond
Aan beide zijden 0,3 mm aluminium

Wit 40% Glans ➌ ➊➌➍➏➐● ➊➌➍➏➐➑➒ ➊➌➍➎

Wit 80% Glans ➌

Vibond Lite 
Aan beide zijden 0,2 mm aluminium

Digital White 40% Glans ➌➓ ➌➓●●● ➌➓●● ➌

Vibond Lite Plus
Aan beide zijden 0,2 mm aluminium

Digital White 35% Glans ➌● ➌●●●● ➌●●● ➌

Vibond Steel
Aan beide zijden gegalvaniseerd plaatstaal

Wit 35% Glans ●
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Vibond wit Leveringsprogramma



Informatie
Heeft u een vraag, bel of mail ons en wij 
helpen u graag verder.

Vink Kunststoffen B.V.
Bergvredestraat 7
Postbus 1, 6940 BA  Didam

Telefoon: 0316-298930
E-mail: vink.reclame@nl.vink.com
Webshop: www.vinkkunststoffen.nl

Vink, uw partner voor Signs & Graphics
Vink heeft, naast een breed voorraadassortiment reclameplaten en foliën, 

een enorme 'zaag op maat' capaciteit en een eigen transport afdeling. 

Deze drie pijlers in combinatie met het delen van kennis en het persoonlijke contact, 

maken Vink 'leading' in de dynamische reclamesector!

 

Sta sterker met  Vink!


