
PerfectSense® Topmatt 

Η ανθεκτική στη φθορά ματ 
φορμάικα για οριζόντιες επιφάνειες
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Οι φορμάικες PerfectSense Topmatt δίνουν έναν ιδιαίτερο 
τόνο στον χώρο. Χαρακτηρίζονται από μια εξαιρετικά ματ, 
βελούδινα ζεστή λακαριστή επιφάνεια που διαθέτει anti-
fingerprint ιδιότητα (προστασία από δακτυλικά αποτυπώματα). 
Η επιφάνεια, η οποία έχει υποστεί σκλήρυνση με δέσμη 
ηλεκτρονίων, είναι ανθεκτική στην τριβή, τα χτυπήματα 
και τις γρατζουνιές. Αυτό επιτρέπει τη χρήση σε οριζόντιες 

και κατακόρυφες επιφάνειες ακόμη και με αυξημένη 
καταπόνηση. Οι φορμάικες PerfectSense Topmatt με 
έγχρωμο πυρήνα συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα που έχουν 
οι φορμάικες Topmatt με αυτά που έχουν οι φορμάικες με 
έγχρωμο πυρήνα. Οι συνδέσεις με λοξοτομή και οι ενώσεις 
άκρων είναι σχεδόν αόρατες.

Οι φορμάικες PerfectSense Topmatt είναι ιδιαίτερα 
κατάλληλες για σημεία όπου η ματ σχεδίαση και η υψηλή 
αντοχή σε καταπόνηση χρειάζεται να συνδυαστούν περίτεχνα.

 � πάγκοι
 � επιφάνειες τραπεζιών
 � επιφάνειες γραφείων
 � ράφια
 � στοιχεία θυρών

Δομή προϊόντος 
Φορμάικα PerfectSense® Topmatt

Δομή προϊόντος 
Φορμάικα PerfectSense® Topmatt με 
έγχρωμο πυρήνα

Εφαρμογές

Διακοσμητικό χαρτίΔιακοσμητικό χαρτί

Χαρτί πίσω όψης
Χαρτί πίσω όψης

Εμποτισμένο διακοσμητικό χαρτίΧαρτί kraft εμποτισμένο με 
θειικά άλατα 

Επίστρωση λάκας ακρυλικής 
ρητίνης σκληρυνόμενη με 
δέσμες ηλεκτρονίων

Επίστρωση λάκας ακρυλικής 
ρητίνης σκληρυνόμενη με 
δέσμες ηλεκτρονίων

Ιδιότητες υλικού

Ανθεκτικές στη φθορά

Προστασία από δακτυλικά 
αποτυπώματα

Ανθεκτικές στο φως

Ανθεκτικές στα χτυπήματα και τις 
γρατζουνιές

Υγιεινές

Ασφαλείς για τρόφιμα

Αντιβακτηριδιακή ιδιότητα επιφάνειας
σύμφωνα με το ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Ανθεκτικές σε πολλά καθαριστικά 
προϊόντα και χημικά

Διατίθενται σε ταιριαστά  
σχέδια και υλικά

Σαρώστε τον κωδικό του σχεδίου χρησιμοποιώντας την εφαρμογή.

  Βρείτε περισσότερα στο  
www.egger.com/perfectsense-topmatt 
www.egger.com/laminates-pt-coloured-core

U961 PT  

Περισσότερη διαφάνεια

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση 
www.egger.com/ecofacts

60 % υλικό από ανανεώσιμες πηγές
40 % υλικό από ορυκτούς πόρους

100% νέοι φυσικοί πόροι

2,03 kg CO₂ / m2
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Επισκόπηση σχεδίων

F206 PT
Black Pietra Grigia

W1100 PT
Alpine White

U708 PT
Light Grey

U961 PT
Graphite Grey

F120 PT
Light Grey Metal Rock

W1000 PT
Premium White

F812 PT
White Levanto Marble

W1101 PT
Solid Alpine White (έγχρωμος πυρήνας)

U9991 PT
Solid Black (έγχρωμος πυρήνας)

U702 PT
Cashmere Grey

U732 PT
Dust Grey

F627 PT
Dark Steel

U599 PT
Indigo Blue

U727 PT
Stone Grey

U999 PT
Black

Διαστάσεις Διαθεσιμότητα Πληροφορίες

2800 × 1310 × 0,8 mm Διαθέσιμες σε στοκ από ένα τεμάχιο παραδίδονται με προστατευτική μεμβράνη

Διαθεσιμότητα
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Συντονίζονται απόλυτα
Ταιριαστά προϊόντα PerfectSense®

Δημιουργία εντάσεων
Η χρήση δίχρωμης ταινίας περιθωρίου Doppia (PMMA) μετατρέπει την 
άκρη ενός επίπλου σε σχεδιαστικό στοιχείο. Συνδυαστικά με τις επιφάνειες 
Premium Matt ή Topmatt, αυτές οι ταινίες περιθωρίου δημιουργούν την 
οπτική αίσθηση του πραγματικού γυαλιού.

Φορμάικα PerfectSense Topmatt U999 PT

Ταινίες περιθωρίου ABS PerfectSense Matt U999 PM

Λακαριστές Επιφάνειες PerfectSense Matt U999 PM

F206 PT  F8911 PM  
ταινία περιθωρίου

Σαρώστε τον κωδικό του σχεδίου 
χρησιμοποιώντας την εφαρμογή.
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www.egger.com

Ελλάδα

NC Arbor Timber Products

t +30 210 800 2145

info-gr@egger.com

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG 

Holzwerkstoffe

Weiberndorf 20

6380 St. Johann in Tirol

Austria

t +43 50 600 - 0

info-sjo@egger.com

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG 

Holzwerkstoffe

Tiroler Straße 16

3105 Unterradlberg

Austria

t +43 50 600 - 12217

info-urb@egger.com

SC EGGER România SRL

Str. Austriei 2

Pf. 38

725400 Rădăuţi, jud. Suceava

Romania

t +40 372 4 - 38000

info-rau@egger.com

EGGER Biskupiec sp. z o. o.

Biskupiec-Kolonia Druga

ul. św. Józefa 1

11-300 Biskupiec

Poland

t +48 89 332 81 03

info-bis@egger.com


