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Csak a fantázia szab határt...

Színes MDF lapok számtalan megoldásra

Terra Curry Black Berry Grey Royal



www.pannonfalap.huAjánlatunk
A legújabb MDF dekorációs lap anya-
gában színezett, masszív, fény hatására is 
színtartó és könnyen megmunkálható.

A kívül-belül, teljes keresztmetszetében 
színezett technológiának köszönhetően az 
MDF lapok széles körben felhasználhatók.

Felhasználási területek

• Építészeti és belsőépítészeti kivitelezés
• Modern, kortárs bútorok
• Üzletberendezés
• Mélyen marható dekorációs elemek
• Kiállítási design
• Egyedi falburkolatok

Előnyök

• Könnyen és jól marható
• Nincs formaldehid kibocsátás, kivéve a
 szürke lapot, amely az E1 (egészségre ártal-
 matlan) kategóriába tartozik
• Tűzálló (csak fekete színben)
• Színtartó, fény hatására nem fakul meg 
 (Egy rakatban található lapok között mi-
 nimális színeltérés előfordulhat.)
• Kiválóan lakkozható, legyen az magas 
 fényű vagy matt

Segítjük munkáját, merítsen ötletet!     
www.pannonfalap.hu
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Színes MDF lapok

Black – fekete
Színezett lap, hozzáadott formaldehid 
nélkül, erős fekete tónussal.
Tűzálló változatban is kapható.

Grey – szürke
Színezett lap, E1 kategóriába tartozik,
semleges, középárnyalatú szürke színben.

Berry – piros
Színezett lap, hozzáadott formaldehid 
nélkül, bordós-barnás árnyalatú piros színben.

Royal – kék
Színezett lap, hozzáadott formaldehid nélkül, 
királykék színben.

Terra – barna
Színezett lap, hozzáadott formaldehid nélkül, 
meleg barna árnyalattal.

Curry – sárga
Színezett lap, hozzáadott formaldehid nélkül, 
a curry meleg sárga árnyalatával.



 Szín Méret  mm         10 mm    16 mm             19 mm

 Black / fekete 2620 x 2070 x x x

 Black / fekete 2800 x 2070  � 

 Black / fekete 3050 x 1220   o

 Black / fekete 4100 x 2070  o o

 Terra / barna 2800 x 2070   o

� Curry / sárga 2800 x 2070   o

 Royal / kék 2800 x 2070   o�

 Berry / piros 2800 x 2070   o

 Grey / szürke 2800 x 2070   o

                                   Raktáron van:      Raktáron, csak a készlet erejéig: x       Megrendelésre: o

      Minőségi jellemzők           Egység 10 mm 16 mm 19 mm

 Tömeg kg/m3 770 760 760

 Tömeg tolerancia kg/m3 ± 30 ± 30 ± 30

 Ragasztási szilárdság N/mm2 0,72 0,7 0,7

 Hajlító szilárdság N/mm2 28 26 26

 Dagadási érték (24 h) % 15 12 12
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