Egger PerfectSense Topmatt
H φορμάικα γι' αυτούς που
θέλουν λάμψη με μια βελούδινη
ματ επιφάνεια.

Το Topmatt είναι
ένα προϊόν με
μακρά διάρκεια.
Η φορμάικα PerfectSense Topmatt,
με την υψηλή αντοχή της σε φθορά,
πρόσκρουση και γρατζουνιές, είναι
ιδιαίτερα κατάλληλη για οριζόντιες
επιφάνειες, καθώς και για επιφάνειες
που υφίστανται έντονη καταπόνηση.
Η ματ επιφάνεια έχει βελούδινη και
ζεστή αίσθηση και ξεχωρίζει για τις
εξαιρετικές ιδιότητες προστασίας
από δακτυλικά αποτυπώματα που
διαθέτει. Ο συνδυασμός αυτός κάνει
την PerfectSense Topmatt φορμάικα
μοναδική και κατάλληλη για διάφορες
εφαρμογές.

Εφαρμογές
Η φορμάικα PerfectSense Topmatt είναι ιδιαίτερα κατάλληλη
για σημεία όπου η ματ σχεδίαση και η υψηλή αντοχή σε
καταπόνηση χρειάζεται να συνδυαστούν περίτεχνα.
Για παράδειγμα, σε πάγκους εργασιών / κουζίνας,
επιφάνειες τραπεζιών και γραφείων, αλλά ακόμη και
σε ράφια, προσόψεις επίπλων και πόρτες.

Δομή προϊόντος

Επίστρωση λάκας
με ακρυλικές ρητίνες
επεξεργασμένη με
δέσμη ηλεκτρονίων

Η EGGER PerfectSense Topmatt φορμάικα είναι
μια διακοσμητική επιφάνεια (τύπου HGS) με βάση
σκληρυνόμενες ρητίνες. Το ανώτερο επίπεδο
χαρτιού λακάρεται μέσω μιας ειδικής διαδικασίας
παραγωγής και έπειτα επεξεργάζεται με δέσμες
ηλεκτρονίων.

Διακοσμητικό
χαρτί
Χαρτί kraft
εμποτισμένο με
νάτριο
Χαρτί πίσω όψης

Γκάμα σχεδίων
Διαθέσιμο στοκ
Αυτές οι 9 PerfectSense Topmatt φορμάικες είναι διαθέσιμες από την αποθήκη του Gifhorn,
ξεκινώντας από 1 τεμάχιο σε διάσταση 2.800 × 1.310 × 0,8 mm.

W1000 PT
Premium White

W1100 PT
Alpine White

U222 PT
Crema Beige

U702 PT
Cashmere Grey

U708 PT
Light Grey

U727 PT
Stone Grey

U732 PT
Dust Grey

U961 PT
Graphite Grey

U999 PT
Black

Προϊόντα σε παραγωγή
Αυτά τα 3 σχέδια παράγονται με ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας τα 260 m².

H3157

PT Vicenza Oak

H3711

PT Tobacco Carini Walnut

→→

F627

PT

Dark Steel

Επιπλέον σχέδια και διαστάσεις διατίθενται κατόπιν ζήτησης.

Σειρά προϊόντων
Μια μεγάλη οικογένεια προϊόντων: PerfectSense από την EGGER
Η PerfectSense είναι η premium κατηγορία γυαλιστερών και ματ υλικών από την EGGER. Επιπλέον των
παραπάνω υλικών σε άμεση διαθεσιμότητα απο το στοκ, σας παρέχουμε επίσης: λακαριστές επιφάνειες
PerfectSense Matt, απλή φορμάικα PerfectSense Matt και ταινία περιθωρίου, σε αντίστοιχα σχέδια και υφή.

Λακαριστές επιφάνειες
PerfectSense Matt

PerfectSense Matt φορμάικα

→→

PerfectSense Topmatt φορμάικα

Ταινίες περιθωρίου
PerfectSense Matt (ABS / PMMA)

Συμβουλές επεξεργασίας και περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.egger.com/laminate
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Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και λαθών εκτύπωσης.
Όλα τα οριζόμενα και εμφανιζόμενα σχέδια είναι αναπαραγωγές. Λόγω μεταβλητών στη διαδικασία
της εκτύπωσης, τα χρώματα μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς από το πραγματικό προϊόν.
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