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בתהליך ייצור אקולוגי ומבוססים על חומרים   מיוצריםאוסטריה,   EGGERמוצרי 
ידידותיים בלבד. כולם עומדים בתקני האיכות האירופאיים המחמירים ביותר, וכולם 
משלבים בין איכות בלתי מתפשרת, עיצוב חדשני, גימור מושלם ופונקציונאלית מיטבית 

 הן ליצרנים והן ללקוחות הקצה.

 

ביותר בעולם המאפשרות הטמעה של  המתקדמותהמוצרים מיוצרים בטכנולוגיות 
מאפיינים ייחודיים ותכונות שמשתנות בהתאם למטרות השימוש, החל בעיכוב בעירה, 

 דרך צפיפות וחוזק ועד עמידות בפני רטיבות.

 

 . EGGER מ"מ 1.2עד  0.4הפורמיקה בנויה ממספר שכבות ומיוצרת החל מעובי 

בעלת עמידות גבוהה ביותר  הפורמיקה .בדמ"מ בל 0.8ישראל מחזיקה במלאי עובי 

כל הפורמיקות נושאות שני תקני מעבדה לכתמים וכימיקלים,  שחיקה ושריטות. בפני

 .יש קנט תואם ולכולן

בוק. מיוצרים בתהליך  20%-אורן, ו 80%-עשויים מ  EGGERלוחות המלמין של 

הלוחות שונים.  חדשני על פי תקני האיכות המחמירים בעולם. הלוחות מגיעים בעוביים

 חופים דו צדדית למניעת עיוותים וכושר העמידות שלהם בפני שריטות, גבוה.מ

 

 יתרונות:

 בעלי כושר עמידות בפני שריטות זהה לזה של פורמייקה 

 ם לכל סוג של עיצוב ללא הגבלהמתאימי 

 ידידותיים לסביבה ובטוחים לשימוש בבית, היות שאינם מכילים דבקים רעילים 

 קלים לעיבוד ונוחים לכרסום 

 קיימים קנטים תואמים לכל הדגמים.  

 אינו מכיל אבנים ושאריות ברזל בלוח. 

 מסך המחשב לעומת הגוון במציאותיתכנו שינויי בנראות בין התמונה על ה

 מומלץ להגיע לאולם התצוגה ולראות הדוגמאות.

 מידות פלטות:

ס"מ 118  x  67  

ס"מ 138  x  67  

ס"מ 158  x  67  

ס"מ 180  x  78  
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