Egger PerfectSense Topmatt
Dekoritlemez azoknak, akik
bársonyosan matt felületettel
szeretnének ragyogni.

A Topmatt
rendkívül tartós.
A PerfectSense Topmatt
dekoritlemeznek lenyűgöző a
kopás-, ütés- és karcállósága,
és így eszményi megoldást kínál
vízszintes felületek, valamint
nagy igénybevételeknek kitett
felületek bevonására.
A szuper matt felület
bársonyos és meleg érzetet
kelt, és a jó ujjlenyomattaszító tulajdonságának
köszönhetően kiemelkedő a
minősége is. Ez a párosítás az,
ami egyedivé, és általánosan
alkalmazhatóvá teszi a
PerfectSense Topmatt-ot.

Alkalmazási területek
A PerfectSense Topmatt dekoritlemez kiválóan alkalmas
olyan területekre, ahol ésszerű összhangot kell teremteni
a matt kialakítás és a nagy igénybevételre való ellenállás
között. A munkalapokon, asztallapokon, és az íróasztal
lapokon kívül ide sorolhatók még a polcok, a bútor előlapok,
és az ajtóelemek is.

A termék szerkezete

Elektronsugárral
kikeményített,
akril gyanta alapú
lakk bevonat

Az EGGER PerfectSense Topmatt dekoritlemez
egy (HGS típusú) dekoratív, kikeményedő
műgyanta bázisú rétegelt anyag. A felső
papír felületet speciális gyártási eljárással
lakkozzuk, majd elektronsugarak segítségével
kikeményítjük.

Dekorpapír
Impregnált „Soda”
kraft papír
Ellenhúzó papír

Dekor áttekintés
Raktárkészlet
Ezt a 9 PerfectSense Topmatt dekoritlemezt, a Gifhorn-i raktárból 2800 × 1300 × 0,8 mm
formátumban már 1 darabtól kezdve, tudjuk szállítani.

W1000 PT
Prémium Fehér

W1100 PT
Alpesi Fehér

U222 PT
Krém Bézs

U702 PT
Kasmír Szürke

U708 PT
Világos Szürke

U727 PT
Kő Szürke

U732 PT
Porszürke

U961 PT
Grafit Szürke

U999 PT
Fekete

Termékek gyártásra
Ezt a 3 dekort 260 m²-es rendelési mennyiség felett kezdjük gyártani.

H3157

PT Vicenza tölgy

H3711

PT Dohány Carini Dió

→→

F627

PT Sötét Acél

Kérésre további dekorokkal és formátumokkal is szolgálni tudunk.

Termékválaszték
Egy nagy család: PerfectSense az EGGER-től
A PerfectSense név az EGGER magasfényű és matt anyagainak prémium kategóriáját takarja.
A fent említett készletváltozatok mellett azonos dekorú és textúrájú lakkozott lapok is kaphatók.
A PerfectSense Matt dekoritlemezek kisebb igénybevételnek kitett felületek bevonására,
valamint a laphoz illő élzárásra is fehasználhatók.

Lakkozott, matt fényű
PerfectSense lapok

PerfectSense Matt dekoritlemez

PerfectSense Topmatt dekoritlemez

→→

PerfectSense Matt (ABS / PMMA) élzárás

 feldolgozási tanácsok és további információk
A
megtalálhatók itt: www.egger.com/laminate
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