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Νέα πάνελ πρωτοποριακής σύνθεσης από την Imi-Beton, 
µε εµφάνιση και αίσθηση σκυροδέµατος που πραγµατοποιούν 
κάθε σας ιδέα στο σχεδιασµό βιοµηχανικής όψης.

Η Imi-Beton σας προσφέρει την απόλυτη µίµηση ενός αληθινού τοίχου
από µπετόν, µε εύκολη τοποθέτηση, µεγάλη λεπτοµέρεια στην εφαρµογή,
διάρκεια και αντοχή στις φθορές του χρόνου και απόλυτα φυσικό αποτέ-
λεσµα. 
Στα χέρια σας ένα προιόν που µιµείται απόλυτα την αισθητική της ατέ-
λειας που µόνο το µπετόν δίνει στο βιοµηχανικό σχεδιασµό. 

Με τα νέα πάνελ όλα µπορούν να σχεδιαστούν, τα πάντα να επενδυθούν! 
Τα Imi-Beton διατίθενται σε διαφορετικά µεγέθη, χρώµατα και ιδιότητες
για να καλύψουν όλες σας τις ανάγκες: υδροαπωθητικότητα, επίπεδα αν-
τοχής σε πυρκαγιά, έγχρωµες vintage επιφάνειες, µπλέ, κόκκινo κ.α εκ-
δοχές χρώµατος που µπορούν 
να ζωντανέψουν µε ευρηµατικό τρόπο κάθε σας κατασκευή.
Με τον εξοπλισµό αντιστοίχισης και τα ειδικά υλικά άκρης, καθώς και
τις παραλλαγές των πάνελ plus, flex, ακουστικό, outdoor και σανίδας για
δάπεδο, ταImi-Beton αποτελούν ολοκληρωµένη λύση. Τα πάνελ έχουν
εύκολη επεξεργασία (από κλασικά ξυλουργικά µηχανήµατα), είναι χαµη-
λού βάρους, είναι εύκολα στην εφαρµογή και καλύπτουν κάθε σας σχε-
διαστική ανάγκη. 
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imi-metal
Νέα ευφάνταστα  πάνελ από την Imi-Metal, 
µε εµφάνιση και αίσθηση πραγµατικής µεταλ-
λικής επιφάνειας, από πυρήνα ξύλινο σύνθετο
σκελετό και όψη πολλών εναλλακτικών επιλο-
γών µετάλλου: χαλκό, χάλυβα, ορείχαλκο και
πολλά άλλα. Τα πάνελ έχουν εύκολη επεξεργα-
σία (από κλασικά ξυλουργικά µηχανήµατα),
είναι χαµηλού βάρους, είναι εύκολα στην
εφαρµογή και καλύπτουν κάθε σας σχεδια-
στική ανάγκη. Σε 19mm MDF & 3mm HDF.
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