
A kezdet

Lap-lemez termékek



Nyír rétegelt lemez 

Méret: 1250x2500 mm/1500x3000 mm/2500x1250 mm/1525x1525 mm  
Vastagság: 3-40 mm 
Minõség: S/BB, BB/BB, BB/WG, BB/CP, CP/C, C/C

Bükk multiplex 

Méret: 2500x1250/1500mm
Vastagság: 15-50 mm
Minõség: B/BB, BB, BB/CP

Plakát nyár 

Méret: 2400x1700 mm
Vastagság: 7 mm
Minõség: BC/C

Erdeifenyõ rétegelt lemez 

Méret: 2440x1220 mm
Vastagság: 4-18 mm
Minõség: 1/3 

Bükk rétegelt lemez 

Méret: 2000x1250 mm/2440x1250 mm
Vastagság: 3-30 mm 
Minõség: B/BB, BB, Std,  D

Nyár rétegelt lemez 

Méret: 2520x1720 mm/2500x1250 mm
Vastagság: 3-30 mm

Lucfenyõ rétegelt lemez 

Méret: 2500x1250 mm
Vastagság: 4-21 mm  
Minõség: 2/3, 3/3 

Elliotis fenyõ rétegelt lemez 

Méret: 2500x1250 mm
Vastagság: 9-20,5 mm
Minõség: C+/C 

NATÚR RÉTEGELT LEMEZEK

Okoume rétegelt lemez 

Méret: 2500x1220 mm/3100x1530 mm
Vastagság: 4-18 mm  
Minõség: B/BB 

Meranti rétegelt lemez 

Méret: 2440x1220 mm
Vastagság: 3,6-18 mm
Minõség: BB/CC 

4 féle táblaméretben!4 féle táblaméretben!



Fafajok: tölgy, bükk, cseresznye, kõris, lucfenyõ, erdeifenyõ, éger, juhar,
mahagóni, dió, nyír, wenge, zebrano

Fafajok: lucfenyõ, erdeifenyõ, tölgy, bükk (gõzölt, gõzöletlen), kõris, nyír,
éger, cseresznye, juhar, dió, akác, körte, sapeli

Színfurnérozott forgácslap és MDF

Méret: 2800x2070 mm/2070x2800 mm
Vastagság: forgácslap: 9-39 mm, MDF: 4-29 mm
Minõség: A+, A, B

Színfurnérozott rétegelt lemez 

Méret: 2440x1220 mm/2500x1220 mm
Vastagság: 4 mm
Minõség: A/C

Színfurnérozott lécbetétes bútorlap 

Méret: 2500x1250 mm/2800x2050 mm
Vastagság: 16-25 mm

Textop színfurnérozott lapok struktúr felülettel 

Méret: 2440x1220 mm
Vastagság: 7-32 mm

Táblásított erdeifenyõ lap hossztoldott lamellákkal 

Méret: 3000-2500x1200 mm 
Vastagság: 18-32 mm
Minõség: A/A

Táblásított lapok lombos fából 

Méret: 800-5300/1210 mm
Vastagság: 18-45 mm
Minõség: A/B, hossztoldott vagy átmenõ lamellás

Táblásított munkalapok 

Méret: 3000-5000x600 mm 
Vastagság: 26/40 mm 
Minõség: B/B, hossztoldott

Táblásított fenyõ lap – hossztoldás nélkül 

Fafaj: lucfenyõ, erdeifenyõ
Méret: 5000x1200 mm/2500x1200 mm
Vastagság: 14-56 mm  Minõség: A, B, Std, C

TÁBLÁSÍTOTT LAPOKSZÍNFURNÉROZOTT LEMEZEK

Hossztoldott kivitelben!Hossztoldott kivitelben!



Ceiba lécbetétes bútorlap 

Méret: 1250x2500 mm/1250x3660 mm 
Vastagság: 14-42 mm 
Minõség: B/B 

Nyír lécbetétes bútorlap 

Méret: 1250x2500 mm  
Vastagság: 13-25 mm 
Minõség: B/B 

Standard MDF 

Méret: 3050x2100 mm/2800x2070 mm/2650x2070 mm 
Vastagság: 2,5-40 mm

Egy oldalt fehér laminált MDF 

Méret: 2620x2070 mm  
Vastagság: 16-19 mm

Hajlítható rétegelt lemez 

Méret: 2440x1220 mm/1220x2440 mm 
Vastagság: 5, 7, 9 mm

Hajlítható MDF 

Méret: 2800x1030 mm
Vastagság: 8/10 mm

Háromrétegû fenyõlapok 

Méret: 5000x1025 mm  Vastagság: 12-40 mm  Minõség: A/B, Std, C
Fafajok: lucfenyõ, erdeifenyõ, vörösfenyõ

Háromrétegû lombos lapok 

Méret: 810-2500x1250 mm  Vastagság: 20/26 mm  Minõség: A/B
Fafajok: juhar, nyír, bükk, tölgy, éger, cseresznye, kõris

Íves szerkezetekhez!Íves szerkezetekhez!

Íves szerkezetekhez!Íves szerkezetekhez!

HAJLÍTHATÓ LEMEZEKLÉCBETÉTES BÚTORLAPOK

MDFHÁROMRÉTEGÛ LAPOK



Vörösfenyõ teraszlap 

Méret: 4000x146 mm 
Vastagság: 27 mm 

PannonForm nyír zsalulemez 

Méret: 1250x2500 mm/1500x3000 mm 
Vastagság: 4-40 mm
Bevonat: 120 gr/m2 sima fenolfilm bevonat mindkét oldalon

Nagytáblás betonzsalu lemezek 

Méret: 5200x2000 mm
Vastagság: 21 mm
Bevonat: 260/330/450 gr/m2

3-rétegû fenyõ zsalu 

Méret: 2500/2000/1500/1000x500 mm
Vastagság: 21 mm
Bevonat: 120-130 gr/m2 sárga melamin

OSB 

Méret: 2500x1250 mm/5000x1250 mm
Vastagság: 6-25 mm

A kültéri burkolatok rögzítésével és felületkezelésével kapcsolatos informá-
ciókért igényelje „Kültéri burkolatok” prospektusunkat!

3-rétegû vörösfenyõ lemez 

Méret: 5000x2050/1025 mm
Vastagság: 19/27 mm

Okoume garant rétegelt lemez 

Méret: 2500x1220 mm/3100x1530 mm
Vastagság: 15 mm

Okoume paint garant rétegelt lemez 

Méret: 2500x1220 mm
Vastagság: 12/15 mm

Könnyen festhetõ!Könnyen festhetõ!

Vízálló ragasztás!Vízálló ragasztás!

Vakolatmentes betonfelületekhez!Vakolatmentes betonfelületekhez!

Vakolatmentes betonfelületekhez!Vakolatmentes betonfelületekhez!

Struktúrzsalu 

Méret: 3000x1200 mm 
Vastagság: 5,5 mm 
Bevonat: 120 gr/m2 sötétbarna fenolfiln, struktúr felülettel

ÉPÍTÕIPARI LEMEZEKKÜLTÉRI BURKOLATOK



Színfurnérozott papírrács alapú forgácslap 
Méret: 2600x2050 mm  Vastagság: 39-51 mm
Minõség: A/A
Fafajok: tölgy, bükk, cseresznye, kõris, lucfenyõ, erdeifenyõ, éger, juhar,

mahagóni, dió, nyír

Színfurnérozott, szigetelt ajtópanelek 

Méret: 2500x1700 mm 
Vastagság: 24/30 mm  Minõség: A/A    
Fafaj: kétszerkéselt erdeifenyõ

Színfurnérozott ajtópanelek marható kivitelben 
Méret: 2200x1100 mm/2500x1700 mm  Vastagság: 9 mm  
Minõség: A/BB 
Fafajok: kétszerkéselt erdeifenyõ, kétszerkéselt vörösfenyõ, 

kétszerkéselt meranti, carolina fenyõ, tölgy

Színfurnérozott ajtólapok 

Méret: 2200/2500x1700 mm  Vastagság: 4/8 mm  Minõség: A/A, A/C
Fafajok: kétszerkéselt erdeifenyõ, kétszerkéselt vörösfenyõ

Decoplan-W  

Méret: 3000x1530 mm
Vastagság: 4,8 mm
Felépítés: Cellaerõsítésû mûanyag lemez, mindkét oldalon szürke színben

PannonForm nyír rétegelt lemez szürke színben 

Méret: 1250x2500 mm/1500x2500 mm
Vastagság: 4-18 mm
Bevonat: 120 gr/m2 szürke fenolfilm

Csúszásmentesített nyír rétegelt lemez 

Méret: 1250x2500 mm/1500x2500 mm/1500x3000 mm/2150x3850 mm
Vastagság: 6,5-40 mm
Bevonat: 120 gr/m2 fenolfilm, egyik oldal sima, a másik csúszásmentesített

HEXA csúszásmentesített nyír rétegelt lemez 

Méret: 1250x2500 mm  Vastagság: 6,5-21 mm
Bevonat: 220 gr/m2 hexa hatszögletû struktúrájú barna fenolfilm, 

hátoldalt sima film

JÁRMÛIPARI LEMEZEKAJTÓPANELEK

Könnyen tisztítható!Könnyen tisztítható!

Ajtópaneleinkrõl további információkat az ajtógyártás alaplemezeivel
foglalkozó prospektusunkban talál!

Jármûipari burkolatok készítéséhez a natúr vagy PannonForm nyír rétegelt
lemezt ajánljuk!



Házhozszállítás:
Heti rendszeres túrajáratok indítása az ország minden
részébe.

Szaktanácsadás:
Szakértõ kollégáink rendelkezésére állnak a lap-lemez
termékekkel kapcsolatos kérdésekben.

Lapszabászat:
Kérje lapszabászatunk segítségét, ha a megadott tábla-
méreteken kívül más méretû elemekre van szüksége.
Méretre vágási igényét jelezze a megrendeléskor.

Szolgáltatásaink Felhasználási területek



Pannon Falap-Lemez Kft.
2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 7. • Tel.: 06 (23) 313-180  Fax: 06 (23) 313-181

Web: www.pannonfalap.hu • E-mail: pannonfalap@pannonfalap.hu
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A Pannon Falap-Lemez Kft. 2003 szeptemberében alakult réte-
gelt lemez illetve fa lap-lemez termékek nagykereskedelmi forgal-
mazása céljából. Termékeink jellemzően az épület- és bútoraszta-
los, a közúti- és vasúti járműgyártás és az építőipar területén
kerülnek felhasználásra, de keresett alapanyagok a gazdaság

egyéb speciális területein is, mint például az állványzatgyártás,
a színpadtechnika, a nyomdaipar és a csomagolóipar. A folya-
matos áruellátást legfőképp Európa neves gyártói biztosítják, de
kínálatunkban megtalálható Latin-Amerika és Ázsia számos szál-
lítójának terméke is.

Cégünkrõl

• mert nagy hangsúlyt fektetünk termékeink minőségére,
• mert vásárlóinkat feltétel nélkül tiszteljük, így Ön biztos lehet benne, hogy udvarias és kedves kiszolgálásban lesz része,
• mert rugalmasak vagyunk,
• mert fontos számunkra a megrendelőinkkel fenntartott személyes kapcsolat,
• mert szakértő kollégáink segítenek kiválasztani Önnek azokat az anyagokat, amelyek a kitűzött célnak leginkább megfelelnek,
• mert híresek vagyunk gyorsaságunkról, a megrendeléseket napokon belül eljuttatjuk Önnek.

5+1 érv,5+1 érv, hogy miért válassza a Pannon Falap-Lemez Kft-t:



Pannon Falap-Lemez Kft.
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A Pannon Falap-Lemez Kft. 2003 szeptem-
berében alakult rétegelt lemez illetve fa lap-
lemez termékek nagykereskedelmi forgalma-
zása céljából. Termékeink jellemzően az
épület- és bútorasztalos, a közúti- és vasúti
járműgyártás és az építőipar területén kerül-
nek felhasználásra, de keresett alapanyagok 

a gazdaság egyéb speciális területein is, mint
például az állványzatgyártás, a színpadtech-
nika, a nyomdaipar és a csomagolóipar. A fo-
lyamatos áruellátást legfőképp Európa neves
gyártói biztosítják, de kínálatunkban megta-
lálható Latin-Amerika és Ázsia számos szállí-
tójának terméke is.

Cégünkrõl

• mert nagy hangsúlyt fektetünk termékeink minőségére,
• mert vásárlóinkat feltétel nélkül tiszteljük, így Ön biztos lehet benne, hogy udvarias 

és kedves kiszolgálásban lesz része,
• mert rugalmasak vagyunk,
• mert fontos számunkra a megrendelőinkkel fenntartott személyes kapcsolat,
• mert szakértő kollégáink segítenek kiválasztani Önnek azokat az anyagokat, amelyek a kitű-

zött célnak leginkább megfelelnek,
• mert híresek vagyunk gyorsaságunkról, a megrendeléseket napokon belül eljuttatjuk Önnek.

5+1 érv,

Az Ön viszonteladó partnere:

5+1 érv, hogy miért válassza 
a Pannon Falap-Lemez Kft. termékeit:


