Eurodekor dunspaanplaat
Authentieke oppervlakken en
overtuigende eigenschappen

Eurodekor gemelamineerde
dunspaanplaten
Gemelamineerde platen bieden veel toepassingsmogelijkheden in de meubel- en
interieurbouw. Dankzij hun krasvastheid, slijtvastheid en bestendigheid tegen
chemicaliën is het oppervlak zeer robuust.
Ze zijn uitstekend geschikt voor volgende toepassingen
Binnendeuren (residentieel en commercieel)
Lichtgewichtplaten en rugwanden
Meubel- en interieurbouw
Standbouw en winkelinrichting
Eigenschappen
Hoge stootvastheid en mechanische belastbaarheid
Ruim kleurenpalet met passende oppervlaktestructuren
Optimale oppervlakte-eigenschappen volgens EN 14322
Ideale verwerkingseigenschappen
Verwerking met weinig slijtage van de werktuigen

Eurodekor dun-MDF HD
De EGGER dun-MDF HD is een plaat met hoge dichtheid en bijzonder fijne vezelstructuur. Op basis van de hoge dichtheid voldoet de plaat aan de eisen van EN 622-5 en
overtuigt ze door zeer goede elastomechanische eigenschappen. De plaat beschikt
over een hoge dichtheid en kan eenzijdig gemelamineerd worden, zelfs met diepe
structuren. Deze diepe structuren, onder de naam Feelwood, doen zeer natuurlijk
en authentiek aan.

Eurodekor dunspaan
De EGGER Eurodekor dunspaanplaat is een plaat met een laag aandeel aan schors en
een zeer gladde spaanderstructuur. De plaat voldoet aan de vereisten voor de RAL
Quality Assurance Association voor binnendeuren en aan de speciale eisen op het
gebied van stootvastheid en mechanische belastbaarheid.

Producteigenschappen
Gemelamineerde dunspaanplaten, eenzijdig bekleed, emissiearm – E1 P2

Dun-MDF HD E1 voor diepe structuren
Dikte:

3 mm

Decoren:

Afgebeelde houtdecoren verkrijgbaar, andere houtdecoren, unidecoren en wit op aanvraag – geen parelmoerdecoren

Oppervlaktestructuren:

ST10, ST22;
ST27, ST28, ST29 synchrone oppervlaktestructuur enkel met Feelwood decoren volgens collectie

Levertijd:

ca. 4 tot 5 weken

Dunspaan E1 P2 voor standaardstructuren
Dikte:

3 mm + 4 mm

Decoren:

Afgebeelde houtdecoren verkrijgbaar, andere houtdecoren, unidecoren en wit op aanvraag – geen parelmoerdecoren

Oppervlaktestructuren:

ST2, ST9, ST11, ST15

Levertijd:

ca. 3 tot 4 weken

Productinformatie

Volledige platen en halfformaten

Fabriek:

St. Johann in Tirol

Formaten:

5.610 × 2.070 mm – enkel dunspaan
4.300 × 2.070 mm – enkel dunspaan
2.800 × 2.070 mm

afmetingen op vraag van de klant

Minimumhoeveelheid per
decor / structuur / dikte:

≥ 50 volle platen – 5.610 × 2.070 mm – enkel dunspaan
≥ 50 volle platen – 4.300 × 2.070 mm – enkel dunspaan
≥ 100 halfformaten – 2.800 × 2.070 mm

Fixmaten:
≥ 1000 st. per bestelling

Verpakkingseenheid:

Sortering

Stapeling:

Fixmaten

Afwijkingen op aantal: ± 15 % voorbehouden

daarvan:
≥ 200 st. per formaat / structuur / dikte

25 stuks – 5.610 × 2.070 × 3 mm – enkel dunspaan
50 stuks – 4.300 × 2.070 × 3 mm – enkel dunspaan
50 stuks – 2.800 × 2.070 × 3 mm

Deurformaat fixmaten:
200 stuks – 3 mm
200 stuks – 4 mm – enkel dunspaan

20 stuks – 5.610 × 2.070 × 4 mm – enkel dunspaan
40 stuks – 4.300 × 2.070 × 4 mm – enkel dunspaan
40 stuks – 2.800 × 2.070 × 4 mm – enkel dunspaan

Andere fixmaten op aanvraag

Standaard paarsgewijs (decor op decor) volgens
EN 14323 foutmarge:
• Punten: ≤ 2 mm2 / m2
• Lengtefouten: ≤ 20 mm / m2

Standaard zoals ze uit de pers komen, (decor op decor)
volgens EN 14323 met toegelaten foutmarge:
• Punten: ≤ 2 mm2 / m2
• Lengtefouten: ≤ 20 mm / m2

Klantspecifieke sortering en stapeling op aanvraag

Klantspecifieke sortering en stapeling op aanvraag

Decor op decor, per paar

Decor op decor, per paar of klantspecifiek

Eurodekor dun-MDF HD 3 mm

H3331 ST10
Nebraska eik natuur

H1298 ST22
Lyon es zand

H3332 ST10
Nebraska eik grijs

H1145 ST22
Bardolino eik natuur

H1215 ST22
Cassino es bruin

H1372 ST22
Aragon eik natuur

H3303 ST22
Arlington eik natuur

H3090 ST22
Driftwood

H3760 ST29
Cape Elm wit

FEELWOOD

H3309 ST28
Gladstone eik zand

FEELWOOD

H1793 ST27
Tortona lava

FEELWOOD

H3326 ST28
Gladstone eik greige

FEELWOOD

H3325 ST28
Gladstone eik tabak

FEELWOOD

Eurodekor dunspaan 3 en 4 mm

U763 ST2
Parelgrijs

H3389 ST15
Natuureik licht

H1334 ST15
Ferrara eik licht

H3304 ST9
Château eik lichtgrijs

H3386 ST15
Eik natuur

H3306 ST9
Château eik antraciet

H1199 ST11
Thermo eik zwartbruin

H1284 ST11
Witte es

H1295 ST15
Lakeland Acacia choco

H1521 ST15
Esdoorn honing

H1727 ST15
Berk natuur

H1582 ST15
Ellmau beuk

H1502 ST15
Els

H3734 ST9 / ST15
Dijon notelaar natuur

H1555 ST15
Wengé

www.egger.com/producten-meubels
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