
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Vlakextrusie  CSX produceert circulaire kunststof vellen en platen in elke gewenste maat en kleur. Wij 
kunnen verder ook diverse structuren ( glad / nerf / traanplaat ) leveren en foliën en platen opbouwen via 
mono- / di- / en tri-extrusie.  Als grondstof gebruiken wij bij voorkeur post industriële gerecyclede 
materialen die vrij zijn van verontreinigende stoorstoffen en /of bio based  materialen  die gebaseerd zijn 
op veilige en schone grondstoffen. 
 
Ons standaard leveringsprogramma: 

 
Materiaal * 
 

 
LDPE 

 
MDPE 

 
HDPE 

 
HMPE 

 
PP 

 
HIPS 

 
TPS 

 
PLA 

dikte 0.75mm - 2mm foliebreedte in mm 600 600 600 600 600 600 600 600 

dikte > 2mm - 10mm plaatbreedte in mm 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 

dikte 0.75mm - 2mm rollengte in m¹ 25-50 25-50 25-50 25-50 25-50 25-50 25-50 25-50 

dikte > 2mm - 10mm plaatlengte in m¹ 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 

kleur pigment elke elke elke elke elke elke elke elke 

*speciale maten op aanvraag 
 

 

 

 

Folie van 0.75mm tot 2mm dikte 
Op onze speciale extrusielijn produceren wij vlakfolie 
die onder andere toegepast kan worden bij vacuüm 
vormen. 
 
Platen van > 2mm tot 10mm dikte 
Wij kunnen ook decoratief plaatmateriaal vervaardigen 
voor interieur - en exterieur toepassingen. 
 
Circulair Handelen 
CSX heeft zich ontwikkeld tot één van de 
toonaangevende bedrijven op het gebied van 
Kringloop Materialen. Duurzaamheid is daarbij meer 
dan energiebesparing. CSX streeft er naar om de 
verwerkte grondstoffen voortdurend te upcyclen in een 
Biologische – en /of Technische Kringloop. 
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Onze Expertise 
 

❖ Toevoeging van kleurstoffen, UV 
stabilisator, vlamvertrager en andere 
(organische) additieven 

❖ Antislip toplaag optioneel 
❖ Oppervlaktestructuur optioneel 
❖ Composiet platen voorzien van                 

(natuurlijke) vezelversterking 

Voorbeelden van Toepassingen 
 

❖ Walbeschoeiingen 
❖ Borderstroken 
❖ Gietranden 
❖ Anti slip folie 
❖ Breekmunten 
❖ Vezel versterkte decor platen 
❖ Boommanchetten 
❖ Boomstambeschermers 
❖ Amfibieschermen 
❖ Wortelschermen 
❖ Vacuümvorm platen 

 
 
CSX    Uw Kringloop Materialen Specialist 
 

Heeft u speciale wensen? Bel ons! 
0548 – 6262 111 

mailto:info@csx-nijverdal.nl
http://www.csx-nijverdal.nl/

