
Vysokolesklé akrylátové dosky Senosan®

Vysokoleské akrylátové dosky s mimoriadnou intenzitou lesku a sýtos�ou farieb. Akrylátové fólie sú lisované na 

MDF dosky. Akrylátová fólia nalisovaná na MDF je chemicky a mechanicky vysokoodolná. Povrchová akrylátová 

vrstva je potiahnutá ochrannou fóliou. Rozmery tabú¾ sú 2800 x 1300 mm.  Dosky sú buï obojsntanne lisované 

akrylátovou fóliou Senosan®, alebo lícová strana Senosan®, zadná strana biela PP fólia / zadná strana surová. 

V ponuke sú tiež akrylátové hrany v zhodných farbách.
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Vysokolesklé akrylátové dosky Senosan®

Konštantné zásoby laminovaných z jednej strany a oboch strán MDF s hrúbkou medzi 17/20 mm. Výroba dosiek

so špeciálnymi hrúbkami na vyžiadanie zákazníka a tiež rôzne druhy sendvièových panelov s akrylovým povrchom

na vyžiadanie zákazníka. Výroba nábytkových dielcov na základe požiadaviek zákazníkov.

Farby Formát mm

Hrúbka materiálu v mm

Lícová strana Senosan® AM1800 TopX
 
Zadná strana proti�ah biela PP matná

 

Lícová strana Senosan® AM1800 TopX 

Zadná strana Senosan® AM1800 TopX 

Formát 
senosan
hrana mm

Biela žiarivá 1982

Biela teplá 1994

Béžová 7496

Cappuchino 7498

Èierna 8421

Èerven? 3362

Fialová 4548

Šedá met. 85385

Antracit met. 85385

Èierna met. 8427

Béžová met. 7499
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Vysokolesklé akrylátové dosky Senosan®

- povrchová akrylátová fólia Senosan® AM1800 TopX od rakúskeho výrobcu Senoplast®
  (záruka vysokej kvality odlesku oproti konkurenèným produktom HPL, PET, PVC, melamin) 

- vyššia odolnos� proti poškrabaniu (Scratch-resistance market acc. DIN 68861/T4 1N pozn.
  HPL má 1,1N/ lakovaný lesk 0,6N / PET fólie na fóliovaných dvierkach 0,6N) 

- zvýšená UV stabilita a farebná stálos� (nedochádza k zmenám farebnosti ako napr.pri
  fóliovaných dvierkach PET fóliou alebo povrchovej úprave striekaním) 

- zvýšená odolnos� proti chemikáliám (povrch je možné èisti� aj s prípravkami s obsahom
  alkoholu)

- možnos� povrchovej úpravy hrán dolakovaním (produkt sa môže použi� aj na výrobky  s 
  vnútornou polodrážkou) viac info o tejto úprave poskytneme telefonicky 

- horizontálne použitie (neodporúèame však použiva� na kuchynské pracovné  dosky)

- možnosti zadnej strany: biela PP fólia alebo Senosan® akryl obojstranne

- dvojitá ochrana pri doprave a skladovaní: ochranná fólia priamo na akrylátovom povrchu,
  penová fólia medzi dvoma doskami

- k produktu sú identické akrylátové hrany (originál Senosan, Hranipex, Rehau atï.)

- po odstránení ochrannej fólie na vytvrdnutie

- top produkt v porovnaní kvalita/cena/spracovanie/dostupnos�

nie je potrebné poèka� 
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