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TOP AKRYL SCR (SENOSAN AM1800TopX)
Kolorystyka | Colors

1982
Biały | White

TOP GLOSS PREMIUM
utwardzony akryl (PET) | hardener acryl (PET)

TOP MATT SCR (SENOSAN AM1800TopMatt)
Kolorystyka | Colors

1001
Biel arktyczna | Arctic white

Nowość! | New!

100
Biały | White

Kolorystyka | Colors

Nowość! | New!

101
Biały | White

7498
Cappuccino | Cappuccino

7496
Krem | Cream

102
Krem | Cream

103
Czarny | Black

8421
Czarny | Black

3362
Czerwony | Red

105
Szary | Gray

106
Jasno szary | Light gray

Nowość! | New!

1200
Biały alpejska | Alpine white

1203
Czarny | Black

Standardowy format: 2800x1300 mm
Płyta bazowa MDF o grubości 18 mm, grubość maty akrylowej 0,6 mm
Tylna strona: biały lakier, na zamówienie biała melamina gładka lub APL (możliwy ten sam kolor)
Standard format: 2800x1300 mm
Supporting material MDF in thickness 18 mm, thickness of acrylic sheet is 0,6 mm
Back side: white lacquer, on request white smooth melamine or APL (possible in the same color)

Nowość! | New!

TOP GLOSS
płyty akrylowe | acrylic boards
TOP MATT SCR
akrylowe płyty matowe, uodpornione na zarysowania i odporne na odciski palców | acrylic matt panels, scratch and fingerprints resistance
85383
Szary | Gray

4548
Fiolet | Violet

Standardowy format: 2800x1300 mm
Płyta bazowa MDF o grubości 18 mm
Tylna strona: biała melamina gładka, biały lakier, mata akrylowa matowa APL (możliwy ten sam kolor)
Standard format: 2800x1300 mm
Supporting material MDF in thickness 18 mm
Back side: white smooth melamine, white lacquer, acrylic sheet matt APL (possible in the same color)

85385
Szary metalic | Metalic gray

7499
Beż metalik | Metalic beige

101*
Biały | White

102
Krem | Cream

103
Czarny | Black

105
Szary | Gray

85382
Ciemno szary | Dark gray

822
Biała Perła | White pearl

TOP AKRYL SCR
akrylowe płyty wysokopołyskowe, uodpornione na zarysowania | acrylic high gloss panels, scratch resistance
Standardowy format: 2800x1300 mm
Płyta bazowa MDF o grubości 18 mm, grubość maty akrylowej 0,7 - 1,0 mm
Tylna strona: biała melamina gładka, biały lakier, mata akrylowa matowa APL (możliwy ten sam kolor)

6300
Brąz | Brown

Kolorystyka | Colors

85384
Jasno szary | Light gray

Standard format: 2800x1300 mm
Supporting material MDF in thickness 18 mm, thickness of acrylic sheet is 0,7 - 1,0 mm
Back side: white smooth melamine, white lacquer, acrylic sheet matt APL (possible in the same color)

Standardowy format: 2800x1250 mm
Płyta bazowa MDF o grubości 18 mm lub 16 mm, grubość maty akrylowej 0,5 mm
Tylna strona: biały lakier, biała melamina gładka lub APL (możliwy ten sam kolor)
Standard format: 2800x1250 mm
Supporting material MDF in thickness 18 mm or 16 mm, thickness of acrylic sheet is 0,5 mm
Back side: white lacquer, white smooth melamine or APL (possible in the same color)
* – Dostępna również na płycie wiórowej, format 2040x1250x16mm, 2800x1250mm
* – Available also on chipboard, format 2040x1250x16mm, 2800x1250mm

Nowość! | New!

