Cienkie płyty Eurodekor
Autentyczne powierzchnie
i przekonujące właściwości

Melaminowane cienkie płyty Eurodekor

Cienkie płyty MDF HD Eurodekor

Melaminowane płyty oferują różnorodne możliwości zastosowania obejmujące meble i
aranżację wnętrz. Dzięki odporności na zarysowania, na ścieranie i na chemikalia ich
powierzchnia jest bardzo trwała.

Cienka płyta MDF HD EGGER to jasna, wysoko skompresowana płyta z bardzo drobną
strukturą włókien. Dzięki swojej dużej gęstości jest zgodna z wymogami EN622-5 i ma
bardzo dobre właściwości elastomechaniczne.
Duża kompresja sprawia, że produkt ten nadaje się szczególnie do jednostronnej, a
więc asymetrycznej laminacji, a także do wytłaczania głębokich struktur. Wszystkie
struktury występujące pod nazwą Feelwood mają powierzchnie bardzo zbliżone do
naturalnych i prawdziwych.

Świetnie nadają się do następujących zastosowań:
Drzwi wewnętrzne (budynki mieszkalne i usługowe)
Płyty komórkowe, płyty tylne
Meble i aranżacja wnętrz
Konstrukcje wystawowe i sklepowe
Właściwości
Wysoka odporność na uderzenia i zadrapania
Różnorodne projekty z dopasowanymi strukturami powierzchni
Optymalne właściwości powierzchni zgodne z EN 14322
Idealna charakterystyka obróbki
Obróbka przy niskim zużyciu narzędzi

Cienka płyta wiórowa Eurodekor
Cienka płyta wiórowa Eurodekor firmy EGGER to lekka płyta o niskiej zawartości kory i
szczególnie gładkiej strukturze. Jest zgodna z wymogami Stowarzyszenia zapewnienia
jakości RAL dla drzwi wewnętrznych i ze specjalnymi wymogami dotyczącymi odporności
na uderzenia i zadrapania.

Właściwości produktu

Cienka płyta MDF HD Eurodekor 3 mm

Melaminowana cienka płyta wiórowa, laminowana z jednej strony, niskoemisyjna – E1 P2

Cienka płyta MDF HD E1 dla głębokich struktur
H3331 ST10
Dąb naturalny Nebraska

Grubość:

3 mm

Dekory:

Drewnopodobne EGGER, uni i białe dekory na zamówienie — bez dekorów perłowych

Struktury:

ST10, ST22;
ST27, ST28, ST29 struktura z porami synchronicznymi, dostępna tylko z dekorami Feelwood z kolekcji

Czas dostawy:

ok. 4–5 tygodni

Cienka płyta wiórowa E1 P2 o standardowych strukturach
Grubości:

3 mm + 4 mm (0,12” + 0,16”)

Dekory:

Drewniane EGGER i reprodukcje materiałów, uni i białe dekory na zamówienie — bez dekorów perłowych

Struktury:

ST2, ST9, ST11, ST15

Czas dostawy:

ok. 3–4 tygodni

Informacje o produkcie

Płyty pełne i o połowie rozmiaru

Zakład dostawczy:

St. Johann in Tirol

Formaty:

5,610 × 2,070 mm – tylko cienkie płyty wiórowe
4,300 × 2,070 mm – tylko cienkie płyty wiórowe
2,800 × 2,070 mm

Cięcie zgodnie ze specyfikacją klienta

≥ 50 pełnych płyt – 5,610 × 2,070 mm – tylko cienka płyta
wiórowa
≥ 50 pełnych płyt – 4,300 × 2,070 mm – tylko cienka płyta
wiórowa
≥ 100 o połowie rozmiaru – 2,800 × 2,070 mm

Przycięcie na wymiar:
≥ 1000 sztuk na zamówienie

Minimalna ilość na dekor /
strukturę / grubość:

H1298 ST22
Jesion Lyon piaskowy

H3332 ST10
Dąb szary Nebraska

H1145 ST22
Dąb naturalny Bardolino

H1215 ST22
Jesion Cassino brązowy

H1372 ST22
Dąb naturalny Aragon

H3303 ST22
Dąb naturalny Arlington

H3090 ST22
Driftwood

Przycięte na wymiar

z tego:
≥ 200 sztuk na format/strukturę/grubość

Zmiany w liczbie sztuk ± 15%
Opakowanie:

Sortowanie:

Składowanie:

25 szt. – 5,610 × 2,070 × 3 mm – tylko cienka płyta wiórowa
50 szt. – 4,300 × 2,070 × 3 mm – tylko cienka płyta wiórowa
50 szt.– 2,800 × 2,070 × 3 mm

Przycięcie na wymiar drzwi:
200 szt. – 3 mm
200 szt. – 4 mm – tylko cienka płyta wiórowa

20 szt. – 5,610 × 2,070 × 4 mm – tylko cienka płyta wiórowa
40 szt. – 4,300 × 2,070 × 4 mm – tylko cienka płyta wiórowa
40 szt. – 2,800 × 2,070 × 4 mm – tylko cienka płyta wiórowa

inne przycięcia na życzenie

Zgodnie z normą EN 14323 są sortowane tak jak wychodzą z
prasy (dekor do dekoru) z dopuszczalną liczbą defektów:
Punkty: ≤ 2 mm₂ / m₂
Wady na długości: ≤ 20 mm / m₂

Zgodnie z normą EN 14323 są sortowane tak jak wychodzą
z prasy (dekor do dekoru) z dopuszczalną liczbą defektów:
Punkty: ≤ 2 mm₂ / m₂
Wady na długości: ≤ 20 mm / m₂

Sortowanie i składowanie wg życzenia klienta na żądanie

Sortowanie i składowanie wg życzenia klienta na żądanie

Dekor do dekoru,
w parach

Dekor do dekoru,
w parach lub zgodnie z wymogami klienta

H3760 ST29
Wiąz biały Cape

FEELWOOD

H3309 ST28
Dąb piaskowy Gladstone

FEELWOOD

H1793 ST27
Tortona lawa

FEELWOOD

H3326 ST28
Dąb szarobeżowy Gladstone

FEELWOOD

H3325 ST28
Dąb tabak Gladstone

FEELWOOD

Cienka płyta wiórowa Eurodekor 3 i 4 mm

U763 ST2
Szary perłowy

H3389 ST15
Dąb naturalny jasny

H1334 ST15
Dąb Ferrara jasny

H3304 ST9
Dąb Chateau szary

H3306 ST9
Dąb Chateau antracyt

H1284 ST11
Biały jesion

H1295 ST15
Akacja czekoladowa Lakeland

H3386 ST15
Dąb naturalny

H1521 ST15
Klon miodowy

H1727 ST15
Naturalna brzoza

H1582 ST15
Buk Ellmau

H1199 ST11
Dąb Thermo czarno-brązowy

H1502 ST15
Olcha

H3734 ST9 / ST15
Orzech Dijon naturalny

H1555 ST15
Wenge
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