
BLATY Z LAMINATU KOMPAKTOWEGO

 PRINT HPL STRATIFICATO

Blaty z laminatu kompaktowego PRINT HPL 
Stratificato produkcji firmy Abet Laminati  
zaznaczają coraz wyraźniej swoją obecność  
w nowoczesnych wnętrzach.

Cienkie blaty zlicowane 
z frontami nadają meblom 
w kuchni i łazience elegancki, 
dizajnerski styl. Ważne jest 
przy tym, żeby były również 
trwałe i blaty oferowane przez 
Abet Laminati właśnie takie są.

ABET LAMINATI POLSKA sp. z o.o. ul. Sochaczewska 32, 01-327 Warszawa, tel. +48 - 22 666 10 40 / 666 05 85,  /abetlaminatipolska,  /abetlaminatipoland

- bezpieczne w kontakcie z żywnością

- wysoka odporność na wodę i parę wodną

- łatwe do czyszczenia

- znakomite właściwości higieniczne

- wysoka odporność na związki chemiczne  

i rozpuszczalniki organiczne występujące  

w gospodarstwach domowych

- właściwości antybakteryjne dla wybranych kolekcji 

- możliwość obróbki krawędzi (rysunek profilu)

Zalety blatóW Z laminatu kompaktoWego Hpl:

Dzięki utrzymywanym  

przez długie lata walorom  

użytkowym i estetycznym,  

blaty z laminatu kompaktowego  

print Hpl Stratificato świetnie 

sprawdzają się zarówno 

w przestrzeniach prywatnych,  

jak i publicznych (biurowce,  

hotele, placówki oświatowe).

prZykłaDoWe 
WykońcZenie 
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kolekcja blatów oferowanych 

przez abet laminati jest niezwykle 

szeroka, gdyż obejmuje kilkaset 

kombinacji kolorystycznych.

Dostępnych „od ręki” 

z warszawskiego magazynu jest 

16 wzorów w poniższej specyfikacji.

{ czarny rdzeń (bk) - kolekcja colours i rocks }
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{ czarny rdzeń (bk) - kolekcja polaris }

{ czarny rdzeń (bk), biały rdzeń - kolekcja rocks i colours }

{ biały rdzeń a - kolekcja colours }
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{ Szary rdzeń F - kolekcja colours, rocks }{ Szary rdzeń g - kolekcja rocks }
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Format  
blatóW:

1300×3050×10 mm
  640×3050×10 mm

wzór nazwa struktura kolor rdzenia

421 nero ostuni czarny

2811 mongolia climb brązowy

1459 Statuario papier biały

1460 Zement ostuni jasnoszary

1461 Slate climb czarny

1467 Factory cream ostuni piaskowy

421 nero climb czarny

545 Vulcano climb czarny

1455 ardesia climb czarny

2902 nior pol polaris czarny

2909 graphite pol polaris czarny

410 bianco ghiaccio sei biały

410 bianco ghiaccio climb biały

871 grigio Scuro climb jasnoszary

2810 cemento climb jasnoszary

1450 industrial climb ciemnoszary

{ Nowość } { Nowość } { Nowość }{ Nowość } { Nowość } { Nowość }

{ piaskowy, brązowy rdzeń - kolekcja 
rocks i metal effect }


