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ПРОИЗВОДИТЕЛ

ОПИС
Влаго-отпорно јадро Р3 
Табла изработена од три слоја дрвни честички сврзани меѓу-
себно со специјална смола под притисок и топлина. При про-
изводството на јадрото во мешавината е додадена специјална 
состојка која на таблата и ја дава влаго-отпорната особина.

Плочите потоа се оплеменуват со FENIX NTM фолија во која 
е вклучена употреба на нанотехнологија и нова генерација 
на акрилни смоли кои се сврзани меѓусебно со electro beam 
процес отварајќи нови можности во внатрешниот дизајн.

Повеќе информации за FENIX NTM ќе најдете на следната веб 
страна: http://www.fenixntm.com

За разлика од класичните плотни каде предниот дел е заоблен 
и одбложен со фолија, плотните со FENIX NTM фолија иско-
ристуваат уште една современа технологија. Предниот дел 
кај овие плотни е покриен со АБС трака залепена со ласерска 
технологија. Компактниот спој меѓу траката и плотната не 
дозволува влагата да навлезе во јадрото, додека траката со 
нејзиниот минимален радиус од 2мм и дава на плотната право-
аголен и модернистички изглед.

Кујнски плотни обложени со 

FENIX NTM фолија

FENIX NTM фолија
Ласерски залепена 
АБС трака

Мрсна фолијаВлаго-отпорно јадро P3

СПОРЕДБА

СОСТАВ НА HPL ФОЛИИТЕ СОСТАВ НА FENIX NTM

1. Термално ламинирање при висок притисок 
(мин. 75 кг./см²)

2. Јадрото е импрегнирана хартија 
(со фенолна хартија)

3. Површина со декоративна хартија импрегнирана 
со смола од меламин.

1. Термално ламинирање при висок притисок 
(мин. 75 кг./см²)

2. Јадрото е импрегнирана хартија 
(со фенолна хартија)

3. Површина без меламин. Прв процес е употреба 
на нанотехнологија. Ова значи дека ќе се прерас-
поредат молекулите на површината. Ова создава 
заштитна линија. Доколку зумирате под микроскоп 
ќе ги видите SMART- нано молекули како се уредно 
распоредени. Декоративната хартија е импрегни-
рана со нова генерација на смоли која дозволува 
употреба на наночестички-вкрстени и распореде-
ни да оформат мрежа. Техничкиот прецес наречен 
EB (electrobeam) е употребен за да се заврши 
процесот.



3

КУЈНСКИ ПЛОТНИ СО FENIX NTM ФОЛИЈА

ОСОБИНИ

Ниска светлинска рефлексија, 
екстремна мат површина: 
- сјајност 0,2 под агол од 20° 
- сјајност 1,5 под агол од 60° 
- сјајност 10 под агол од 85°

Мек на допир 
Добивате чувство како да 
допирате свила.

Не остава отпечатоци од прсти 
После неколку секунди отпечато-
кот исчезнува или е многу слабо 
видлив.

Отпорност на абразија и 
микро гребнатинки

Термичко заздравување на 
микро гребнатинките 
Доколку структурата на мате-
ријалот е оштетен, микро гребна-
тинките топлински можат да се 
отстранат. Постапка која може да ја 
повторите неограничен број пати.

Подобрени антибактериски 
вредности 
Спречува размножување на 
бактериите (исто како кај 
ХПЛ-от), но во исто време и ги 
уништува. 

Хигиенски Отпорен на мувла

Погоден за допир со храна Антистатски

Лесен за одржување Хидро одбивен 
Повеќе од ХПЛ-от, водените 
капки не се разлеваат.

Стабилност дури и при големи 
промени на температурите

Голема отпорност на киселин-
ски растворувачи и средства 
кои се користат во домаќин-
ствата.


