Ellenálló, higiénikus és sokoldalú

EGGER KOMPAKT LEMEZEK
Az EGGER kompakt lemezekkel képes lesz követni a vékony,
ellenálló és higiénikus anyagok trendjét.
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Kompakt lemezeink kielégítik a
vevők igényeit az ellenálló, élelmiszerbarát és nedvességálló felületek iránt. A harmonikus helyiségkialakítás érdekében ezek a lapok is
az Eurodekor forgácslapokhoz és
dekoritlemezekhez igazított széles
dekorválasztékban érhetők el. Új
kollekciónkban négy különböző
változatban jelennek meg: fekete,
fehér, világosszürke és sötétszürke magszínnel, továbbá égésálló
Flammex minőségben is kapható.
IDEÁLIS LAP A NAGY
IGÉNYBEVÉTELNEK
KITETT FELÜLETEKHEZ
A kompakt lemezek vonzó megjelenéssel és kiváló termékjellemzőkkel
rendelkeznek. Rendkívüli ellenálló és
nedvességálló képességük ideálissá

teszi őket az erős ütésekkel kísért, fokozott higiéniai és tisztasági igényeket
megkövetelő beltéri alkalmazásra, mint

például konyhákban, fürdőszobákban,
egészségügyi helyiségekben, kórházakban vagy éttermekben.

Előnyök:
■ Kopás-. ütés- és karcálló.
■ Nedvességálló.
■ Higiénikus és egyszerűen
tisztítható.
■ Ellenáll a tisztítószereknek és
a vegyszereknek.

TUDTA-E?
Kompakt lemezeink antibakteriális felületi tulajdonsággal
rendelkeznek. A kórokozók és
baktériumok száma 24 órán
belül 99,9%-kal csökken.

SZÍNAZONOS MAGÚ
KOMPAKT LEMEZEK
A színes magréteggel rendelkező
kompakt lemezek (fehér, világos�szürke, sötétszürke) különleges
kontrasztokat és hangsúlyokat
teremtenek a belsőépítészeti kivitelezésekben.
A színes maggal rendelkező kompakt
lemezek különleges kontrasztokat
és hangsúlyokat teremtenek a
belsőépítészeti alkalmazásokban.

Többrétegű szerkezettel és melamingyantával impregnált belső papírral
vannak ellátva.
ELEGÁNS KIVITELEZÉS
A kifinomult és letisztult vonalú
elemek teremtik meg a dizájnos
kivitelezést. A kompakt lemez nagy
stabilitást, ellenállást és elegáns
megjelenést biztosít. Az uni színek,
fadekorok és anyagutánzatok széles
dekorkínálata rengeteg új lehetőséget teremt. A lemeztábla marható,
falcolható, valamint fúrható – a
megmunkálási módnak szinte semmi
sem szab határt. Ráadásul további
élzárási eljárásra sincs szükség.
KOMPAKT MUNKALAPOK
A munkalapkínálat további újdonsága
a kompakt munkalap is, amely mindössze 12 mm vastag. Vevői sokáig
élvezni fogják ezt a nedvességálló,
különösképpen ellenálló, időtálló
munkalapot. A kompakt munkalapok
mindegyik éle 1x1 mm-es ferde
lemarással van ellátva. A lap élei,
illetve a mag színei tovább fokozzák
a munkalap modern megjelenését. ■

Töltse le most az EGGER Dekoratív
kollekció mobilalkalmazást!

