
Vážení obchodní přátelé,
protože stále více zákazníků chce zvyšovat kvalitu jejich finálních výrobků a zajistit 
konkurenčně perfektní výrobek za dobrou cenu, přicházíme s podporou v oblasti 
ohýbání profilů, bez otlaků.

Naše nové zákazníky vždy zajímají technické možnosti, údaje o životnosti 
ochranných fólií atp. 

Tyto chrání před otlaky především nerezových a hliníkových profilů, pohledových 
hran.

Připravili jsme pro Vás stručný přehled od našich stálých odběratelů, kteří mají 
dlouholeté zkušenosti. 
Odběratelé, kteří s námi spolupracují, někteří i více než 5 let, nám pomohli tyto 
údaje k sestavení výsledků shromáždit.

Tyto údaje jsou přímo z praxe, z referencí od našich zákazníků, jelikož není 
v našich silách odzkoušet na všech typech plechů několik tisíc ohybů, abychom 
zjistili životnost materiálu.
Můžeme poskytnout informace o tom, co životnost prodlouží a jak se správě chovat 
při práci s těmito nástroji.

Nejprve ochranné fólie – podle mého jeden z nejvhodnějších, nejefektivnějších 
nástrojů jak ochránit plechy. Zpracovávaný materiál samozřejmě nemusí být 
polepený žádnou další fólií, čímž šetříte již při prvotním nákupu.

Ochranné fólie se hodí pro malosériovou i velkosériovou výrobu, kde zajistí 
perfektní výsledky. Oproti ostatním ochranným nástrojům, např. polyuretanovým 
matricím, není nutné investovat takové úsilí a hned vidíte výsledek s použitím 
standardních nástrojů pro ohranění.
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Ovlivňující parametry: 
tloušťka materiálu; typ materiálu; velikost ohýbaného úhlu; čistota zpracovávaných 
plechů; tvar horního nástroje; hloubka zajíždění razníku do spodního nástroje.

Samozřejmě po čase se tento materiál (polyuretan) vymačká a je nutné nastavení 
úhlů na lisu samotnou obsluhou, nicméně naši zákazníci většinou s tímto počítají a 
vědí si rady s drobnými korekcemi ohybů.

Správná péče a prevence před poškozením je hlavním krokem při prodloužení 
životnosti, stejně jako u všech ostatních ohraňovacích nástrojů.

Shrnutí výsledků 

Ze všech dostupných údajů od našich odběratelů můžeme stanovit tyto výsledky:
u nejslabší fólie t=0,4mm (šířka 102mm) s označením VU 0,4x102 
role  30m – cena 210,- EUR

vychází následující hodnoty:
nerez, leštěná nerez v tloušťce 0,8 – 2,0mm ohýbaná na úhel 30°-90° - spotřeba 
celé role 30m během 2-3 měsíců, podle zakázek.
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Držák pro
odvíjení fólie
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