Egger PerfectSense Topmatt
Laminat za vse, ki želijo zablesteti
z žametnimi mat površinami.

Topmatt –
sinonim za obstojnost.
PerfectSense Topmatt laminat
je zelo prepričljiv, saj je odporen
proti obrabi, udarcem in razenju
ter je zaradi tega idealna izbira
za vodoravne površine. Seveda
mu tudi velike obremenitve ne
morejo do živega.
Izrazito mat površina je pod prsti
žametna in topla ter se hkrati
ponaša z veliko odpornostjo
proti prstnim odtisom. To je
kombinacija, ki PerfectSense
Topmatt laminat naredi edinstven
in zelo široko uporaben.

Področja uporabe
PerfectSense Topmatt laminat je prava izbira za
premišljene kombinacije mat površin in velike odpornosti.
Poleg delovnih plošč, miznih površin in površin pisalnih
miz lahko ta laminat uporabljate tudi za police, pohištvo,
fronte in vratne elemente.

Zgradba izdelka

Lakirana površina –
akrilna smola utrjena
z elektronskim snopom

EGGER PerfectSense Topmatt je dekorativen
laminat (tip HGS), izdelan na osnovi strjenih
smol. Zgornjo papirnato plast lakiramo po
posebnem proizvodnem postopku in jo pozneje
še utrdimo z elektronskim snopom.

Dekorativni
papir
Impregniran
natronski papir

Papir na hrbtni strani

Pregled dekorjev
Skladiščni program
Teh devet dekorjev PerfectSense Topmatt laminatov je na voljo v skladišču v nemški tovarni Gifhorn,
minimalno naročilo znaša 1 kos v velikosti 2.800 × 1.310 × 0,8 mm.

W1000 PT
Premium bela

W1100 PT
Alpine bela

U222 PT
Krem beige

U702 PT
Kašmir siva

U708 PT
Svetlo siva

U727 PT
Kamnito siva

U732 PT
Prašno siva

U961 PT
Grafitno črna

U999 PT
Črna

Izdelava laminatov po naročilu
Navedeni 3 dekorji so na voljo ob minimalni količini 260 m².

H3157

PT Vicenza hrast

H3711

PT Carini oreh tobak

F627

→→

PT

Jeklo temno

Ostali dekorji in ostale velikosti po naročilu.

Program izdelkov
Kot velika družina – EGGER PerfectSense
PerfectSense je sinonim za premium kategorijo visoko sijajnih in mat materialov znamke EGGER. Poleg zgoraj
naštetih različic iz skladiščnega programa so v enakem dekorju in površinski strukturi dostopne tudi lakirane
plošče, PerfectSense Matt laminati za manj obremenjene površine in ustrezni robni trakovi.

PerfectSense Matt lakirane plošče

PerfectSense Matt laminati

→→

PerfectSense Topmatt laminat

Robni trakovi PerfectSense Matt
(ABS / PMMA)

Nasvete za obdelavo in ostale informacije boste našli na www.egger.com/laminate
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Pridržana pravica do tehničnih sprememb in tiskarskih napak.
Vsi opisani in prikazani dekorji so reprodukcije. Zaradi spremenljivih dejavnikov pri postopku
tiskanja se na tem mestu predstavljene barve lahko malenkost razlikujejo od barv izdelkov.
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