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Belsőépítészeti tervezőknek, kivitelezőknek és bútorgyártóknak

Különleges színfurnérozott lapok
Csomós tölgy
fűrészelt felülettel

Csomómentes tölgy
fűrészelt felülettel

és további választék . . .

Füstölt európai tölgy

Ajánlatunk

www.pannonfalap.hu

Csomós tölgy
Különleges színfurnérozott forgácslap, amely modern belsőépítészeti
lehetőséget nyújt mind a bútor-, mind az épületasztalos kivitelezők
és tervezők számára. A csomós tölgyből készült bútorok, falburkolatok és egyéb belsőépítészeti megoldások rusztikus hangulatot
teremtenek a belső környezetnek.
Válogatott, késelt, kiváló minőségű furnérok csomókat tartalmazó
felülettel.

Termék előnyei
•
•
•
•

Igényes, valódi fafelület
Gyorsan és könnyen felhasználható
Olcsóbb, mint a tömörfa, a felület mégis azonos hatású
Könnyen megmunkálható (általános faipari megmunkáló gépekkel)

Felhasználási területek
•
•
•

Termékválaszték
Méretek (mm):

9

19

2800 x 2070 mm

o

x

Raktáron van: x Megrendelésre: o

Bútorgyártás
Belsőépítészet
Asztalosipar

Minőség
•

A+ / B

Segítjük munkáját, merítsen ötletet!
www.pannonfalap.hu

www.pannonfalap.hu

Csomós és csomómentes tölgy fűrészelt felülettel
Egyedi megjelenésű színfurnérozott MDF lap, amely – a nyugateurópai trendeket követő – belsőépítészeti alternatívát nyújt mind
a bútor-, mind az épületasztalos kivitelezők és tervezők számára. A
régi idők fafeldolgozására emlékeztető, fűrészelt felületi megjelenés
a mostanában oly divatos vintage „vintázs” hangulatot teremt a
házak, épületek belső tereiben.
Válogatott, késelt, kiváló minőségű furnérok fűrészelt felülettel.

Termék előnyei
•
•
•
•
•
•
•

Igényes, valódi fafelület
Kedvező ár-érték arány
Hőmérsékletváltozás esetén sem vetemedik
A hordozó lemez stabil, mérettartó MDF lap
A fa természetes látványa tartós használati értékkel párosul
Könnyen megmunkálható (általános faipari megmunkáló gépekkel)
Egyszerű az élzárása és a felületkezelése

Felhasználási területek
•
•
•

Bútorgyártás
Belsőépítészet /irodák, éttermek, magánházak, stb./
Igényes üzletekben használatos berendezésekhez, bútorokhoz

Minőség
•

A+ / B

Termékválaszték
Méretek (mm):

9

19

2800 x 2070 mm

o

x

Raktáron van: x Megrendelésre: o

Segítjük munkáját, merítsen ötletet!
www.pannonfalap.hu

Csomós tölgy karcolt felülettel és
csomómentes tölgy kefélt felülettel

www.pannonfalap.hu

Egyedi megjelenésű színfurnérozott MDF lap.
A furnér megmunkálása során nemcsak fűrészelt felületet lehet
előállítani, hanem szintén a régi időket idéző enyhén strukturált,
karcolt vagy kefélt megjelenést is. A karcolt furnér esetében a
faanyag puha részeit finoman mélyítik, a kefélt furnér esetében
kefehengerrel strukturálják a felületet, ezzel enyhén repedezett,
öregbítő hatást keltenek.
Válogatott, késelt, kiváló minőségű furnérok karcolt és kefélt
felülettel.

Termék előnyei
•
•
•
•
•
•

Igényes, egyedi fafelület
A hordozó lemez stabil, mérettartó MDF lap
Egyszerű az élzárása és a felületkezelése
Olcsóbb, mint a tömörfa, a felület mégis azonos hatású
Hőmérsékletváltozás esetén sem vetemedik, csavarodik
Könnyen megmunkálható (általános faipari megmunkáló gépekkel)

Felhasználási területek
•
•
•
•

Belső berendezések, bútorok
Üzletek, vásári építmények kialakítása
Frontok
Asztal- és munkalapok

Termékválaszték
Csomós tölgy karcolt felülettel

Méretek (mm):

9

19

2800 x 2070 mm

o

x

Csomómentes tölgy kefélt felülettel

Méretek (mm):

9

19

2800 x 2070 mm

o

o

Minőség

Raktáron van: x Megredelésre: o

Segítjük munkáját, merítsen ötletet!

www.pannonfalap.hu

•

A+ / B

www.pannonfalap.hu

Füstölt európai tölgy
Egyedi megjelenésű színfurnérozott MDF lap.
A tölgyfa füstölésével lehetőség nyílik, a faanyag színének drasztikus megváltoztatására. A füstölt tölgy előnyös választás a sötét
színek, ill. a minimál design kedvelőinek. A füstölés hatására a
tölgy nem csupán sötét tónust ér el, hanem erezete is jobban kirajzolódik a felületen, mely esztétikusabb hatást kölcsönöz számára.
Az erősen igénybevett felületek burkolására kiválóan alkalmas.
Válogatott, késelt és füstölt, kiváló minőségű furnérok.

Termék előnyei
•
•
•
•
•
•

Igényes, valódi fafelület
Egyszerű felhasználás, kedvező ár-érték arány
Hőmérsékletváltozás esetén sem vetemedik
A hordozó lemez stabil, mérettartó MDF lap
A fa természetes látványa tartós használati értékkel párosul
Könnyen megmunkálható (általános faipari megmunkáló gépekkel)

Termékválaszték
Méretek (mm):

9

19

2800 x 2070 mm

o

x

Raktáron van: x Megrendelésre: o

Felhasználási területek
•
•
•
•

Bútorgyártás
Épületek belső burkolata /magánházak, irodák, igényes üzletek/
Ajtóbetét
Frontok

Minőség
•

A+ / B

Segítjük munkáját, merítsen ötletet!

www.pannonfalap.hu

Öreg tölgy fekete javítással

www.pannonfalap.hu

Egyedi megjelenésű színfurnérozott MDF lap.
Az öreg tölgyből késelt furnér repedéseit speciális fekete
műgyantával töltik ki, amely az antikolt stílust kedvelők számára
lehet attraktív.
Egyedi megjelenésű színfurnérozott MDF lap, amely – a nyugateurópai trendeket követő – belsőépítészeti alternatívát nyújt mind a
bútor-, mind az épületasztalos kivitelezők és tervezők számára.
Válogatott, késelt, speciális fekete műgyantával javított kiváló
minőségű furnérok.

Termék előnyei
•
•
•
•
•
•

Antik hatású, valódi fafelület
Egyszerű felhasználás, kedvező ár-érték arány
Hőmérsékletváltozás esetén sem vetemedik
A hordozó lemez stabil, mérettartó MDF lap
A fa természetes látványa tartós használati értékkel párosul
Könnyen megmunkálható (általános faipari megmunkáló gépekkel)

Felhasználási területek
•
•
•

Bútorgyártás
Épületek belső burkolata /magánházak, irodák, egyedi üzletek/
Egyedi üzletekben használatos berendezésekhez, bútorokhoz

Minőség
•

A+ / B

Termékválaszték
Méretek (mm):

9

19

2800 x 2070 mm

o

o

Megrendelésre: o

Segítjük munkáját, merítsen ötletet!

www.pannonfalap.hu

Tex Top tölgy

www.pannonfalap.hu

Egyedi megjelenésű színfurnérozott MDF lap.
A furnér felülete strukturált, amitől érdesebb és mélyebb lesz a
lenyomat a faanyagban, mint a kefélt vagy a karcolt furnér esetén.
Az optikai térnyújtásban is szerepet játszó Tex Top felületű tölgy
kiváló lehetőséget nyújt a belsőépítészeti tervezők, kivitelezők és
a bútorasztalosok, épületasztalosok számára.
Válogatott, késelt, mélyen strukturált kiváló minőségű furnérok.

Termék előnyei
•
•
•
•

Igényes, egyedi fafelület
Könnyen megmunkálható (általános faipari megmunkáló gépekkel)
Hőmérsékletváltozás esetén sem vetemedik, csavarodik
A hordozó lemez stabil, mérettartó MDF lap

Termékválaszték
Méretek (mm):

9

19

2440 x 1220 mm

o

x

Raktáron van: x Megrendelésre: o

Felhasználási területek
•
•
•
•

Bútorgyártás
Belsőépítészet /irodák, éttermek, magánházak, stb./
Ajtóbetét
Frontok

Minőség
•

A+ / B

Segítjük munkáját, merítsen ötletet!

www.pannonfalap.hu

Barnára festett kőris fűrészelt felülettel

www.pannonfalap.hu

Különleges színfurnérozott MDF lap, amely modern belsőépítészeti
lehetőséget nyújt mind a bútor-, mind az épületasztalos kivitelezők
és tervezők számára. A fűrészelt felület a régi idők fafeldolgozására
emlékeztet, a barnára színezés pedig elősegíti a végső megjelenést,
mivel elég csak átlátszó felületi védelmet biztosítani.
Válogatott, késelt, kiváló minőségű furnérok, barnára festett,
fűrészelt felülettel.

Termék előnyei
•
•
•
•
•

Festett, egyedi fafelület
Könnyen megmunkálható (általános faipari megmunkáló gépekkel)
A hordozó lemez stabil, mérettartó MDF lap
Hőmérsékletváltozás esetén sem vetemedik, csavarodik
Elegendő csak lakkozni

Termékválaszték
Méretek (mm):

9

19

2800 x 2070 mm

o

o

Megrendelésre: o

Felhasználási területek
•
•
•

Bútoripar
Belsőépítészet
Asztalosipar

Minőség
•

A+ / B

Segítjük munkáját, merítsen ötletet!
www.pannonfalap.hu
Pannon Falap-Lemez Kft.
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