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Matriser
Form teknik
Produkter för form och mönster framtagning
Produkter för betongytor

DESIGN YOUR CONCRETE

RECKLI WetCast

®
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RECKLI WetCast –

RECKLI WetCast

individuella formar för

• slitstark polyuretan

en perfekt betongyta.

• olika hårdhetsgrader beroende på process

®

®

• hög elasticitet i formarna
Hög verkningsgrad i kombination med indi-

• dimensionsstabilit

viduell design, det är vad RECKLI WetCast®

• slittåligt

står för. RECKLI formar är tillverkade av

• hållbart

polyuretan som har utvecklats speciellt för

• minskad absorption av vatten

att användas i wet casting vid framtagning

• skräddarsydda konstruktioner

av till exempel trädgårdsplattor. Vår fördel:
den höga kvaliteten på polyuretan, dimen-

Fördelar

sionsstabilitet och slitstyrka gör RECKLI

• går att använda flera gånger

WetCast® formar speciellt hållbara. Den

• stor minskning av kassationer

höga elasticiteten av formarna garanterar

• lätt att avforma

också lätt avformning. Det finns inga grän-

• unika formar – individuella mönster

ser för kreativiteten, Strukturer, design,

• teknisk service på plats i varje region

logotyper, symboler, bokstäver och även

• RECKLI som en komplett leverantör:
släppmedel, polyuretan, WetCast formar
och impregnering

bilder kan förevigas i betong.

RECKLI formverkstad
• en egen intern formverkstad
• mångårig erfarenhet och kvalificerad
personal i kombination med CNC-tekniken

RECKLI WetCast Board –
Den perfekta komplement till våra formar och matriser.
®
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RECKLI WetCast formar – Gör varje individuell design möjlig.
®

t. ex. RECKLI 2/90 Travertin

t. ex. RECKLI 2/82 Colorado

t. ex. RECKLI 2/166 Cilento

t. ex. Piktogram
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DESIGN YOUR CONCRETE
Generalagent för RECKLI i Sverige är:
B. Elvefors Marketing AB
Leijons Kåseväg 18 · 263 73 ARILD · Sweden · Tel. +46 42 352100 · Fax +46 42 352040
info@elvefors.se · www.elvefors.se

www.facebook.com/reckli.net

