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Η ELTOP συνεργάζεται µε επιτυχία µε την SM’ART, µια δυναµική, συνεχώς εξελισσόµενη Ιταλική εταιρία παραγωγής πάνελ M.F.C , η οποία
παραθέτει την καινοτοµία της µε µια νέα προσέγγιση της παραγωγής, της διαχείρισης και της δηµιουργικότητας. Χαρακτηρίζεται από συνεχή έρευνα, από κύρος στην πρώτη ύλη του προϊόντος, από υλικά και µεθόδους παραγωγής τελευταίας τεχνολογίας και από ένα ακόρεστο δηµιουργικό ταλέντο, την ουσιαστικότερή της δύναµη!
Βασικό της χαρακτηριστικό η σχολαστική προσοχή στις απαιτήσεις του πελάτη µε εξατοµικευµένο στυλ, τα ευφάνταστα χαρτιά και οι
εξαιρετικά πρωτοποριακές φινιτούρες των M.F.C πάνελ. Έτσι δηµιουργεί ολοκαίνουργιες, επαναστατικές διακοσµήσεις και σας τροφοδοτεί µε λύσεις ποιότητας και αισθητικής. Τώρα έχετε µια πλήρη εικόνα της προσφοράς των υπηρεσιών και υλικών που οι δύο εταιρίες
αναπτύσσουν, δηµιουργούν και διανέµουν στον κόσµο µέσα από την µακρόχρονη συνεργασία τους για την δηµιουργία επίπλων, για τις κατασκευαστικές βιοµηχανίες, τα σχεδιαστήρια, για τα αρχιτεκτονικά διακοσµητικά γραφεία, για την ανακαίνιση και την βελτίωση όλων των
χώρων.
Τα διακοσµητικά πάνελ των SM’ART MFC έχουν εξαιρετικά πλούσια προιοντική γκάµα
χρησιµοποιούν γραφικά και οπτικά εφέ που είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για εµπορική χρήση, έχουν ιδιαίτερους πυρήνες και πολλές φινιτούρες
ειδικών τεχνολογιών (όπως το συγχρονισµένο φινίρισµα).
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Συλλογή Malibu: το Malibu M.F.C επαναπροσδιορίζει την έννοια της κοµψότητας. Εξαιρετικό συγχρονισµένο φινίρισµα φυσικής επαφής στις δύο όψεις σε συνδυασµό µε εκλεπτυσµένους τόνους, δηµιουργούν µια ευφάνταστη συλλογή. Σχεδόν επαναστατική.
Συλλογή TuttiFrutti : το TuttiFrutti είναι ένα µοντέρνο, κοµψό Woodgrain, µε πολύ πλούσιο χαρακτήρα και πολύ φρέσκα χρώµατα που
θυµίζουν καλοκαίρι. Το συγχρονισµένο φινίρισµα και στις δύο πλευρές είναι πολύ αποτελεσµατικό, µε σαφή αντίθεση ανάµεσα στο
σκληρό µέρος της ξυλείας και του πόρου, όλα ενισχυµένα από µια τραχιά υφή τύπου καπλαµά. Για συναρπαστικές διακοσµήσεις.
Συλλογή Vintage: το Vintage έχει µια ροµαντική παστέλ αίσθηση και µια vintage εµφάνιση αλλά νεωτεριστικά δοσµένη. Η επιφάνεια
του έχει αίσθηση ελαφρά γδαρµένου και το κάπως απογυµνωµένο φινίρισµα ταιριάζει όµορφα µε ρουστίκ στοιχεία, ενισχύοντας τη ζεστασιά τους και δίνει χαρακτήρα σε όλες τις διακοσµητικές προσπάθειες.
Συλλογή Eraora: το Eraora είναι το πρώτο προϊόν ανάγλυφης επιφάνειας της Sm’Art. Το µοντέρνο και εκλεπτυσµένων αποχρώσεων
ξύλου πάνελ M.F.C, συνοδεύεται από ένα πολύ µατ, βαθύ και συναρπαστικό φινίρισµα synchronized µε απόλυτα φυσικό άγγιγµα. Το
σχέδιο είναι πολύ κοµψό χωρίς να χάνει τη ρουστίκ δοµή του και το τελικό αποτέλεσµα προδιαγράφει διαχρονικά έργα . Η Eraora είναι
διαθέσιµη σε ευρεία κλίµακα.
Συλλογή SoHo : το SoHo είναι ένα σχέδιο που αναπτύχθηκε µε τον ακριβή στόχο της δηµιουργίας κλασικής µελαµίνης µε φόντο όµως
που έρχεται σε αντίθεση µε τον πόρο και µε συγχρονισµένο πόρο βαθύ και µατ. Αυτό δηµιουργεί ένα εξαιρετικό ρεαλιστικό αποτέλεσµα. Το SoHo είναι εντελώς διαφορετικό από κάθε άλλο συγχρονισµένο προϊόν που διατίθεται στην αγορά (το οποίο τείνει να είναι
υπερβολικά ρουστίκ).
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Συλλογή WOW: το Wow είναι διακοσµητική δύναµη! Το άνισα φλεγµένο σχέδιο µε τα µεγάλα καθεδρικά κοψίµατα είναι κοµψό αλλά όχι
υποτονικό και ενισχύεται απόλυτα από το συγχρονισµένο του φινίρισµα που το καθιστά όµοιο µε ξύλο σµιλεµένο. Η επιφάνεια γίνεται µοναδική από τους τρεις διαφορετικούς βαθµούς ανακλαστικότητας.
Συλλογή Αniline: το Aniline είναι µια σειρά M.F.C σε φωτεινά, φρέσκα, διασκεδαστικά χρώµατα που συνοδεύονται από ένα ανάγλυφο φινίρισµα πόρου. Τα χρώµατα της συλλογής αντανακλούν το Μεσογειακό τοπίο και την ζωηρότητα των αντιθέσεων που συναντά κανείς στα
ελληνικά νησιά. Ώχρα, βαθύ κόκκινο, πράσινο των φύλλων, µπλέ ραφ …και ένα σωρό άλλες εκδοχές, όλα µε ανάγλυφο φινίρισµα ξύλου,
απλά µοναδικά!
Συλλογή TIMBER: το Timber M.F.C είναι ένα πολύ µατ, φυσικό γήινο ξύλινο πάνελ µε ευχάριστη υφή και πολύ βαθιά επιφάνεια συγχρονισµένου πόρου. Μεταδίδει τη ζεστασιά του πραγµατικού ξύλου σε πολύ παστέλ αποχρώσεις διαχρονικής διακοσµητικής αξίας.
Συλλογή URBAN: Το Urban έχει φινίρισµα σαν σφυρηλατηµένο από τον καιρό, µιµείται την όψη και το φινίρισµα των πολύ σύγχρονων
υλικών κατασκευής (τσιµέντο, γύψος, µπρούντζος κ.α) και σας µεταφέρει όλη τη γοητεία µιας φθαρµένης επιφάνειας. Less is more!
Συλλογή SPEED : το Speed είναι πολύ ξεχωριστό πάνελ, έχει δοµηµένο φινίρισµα, εµπνέεται από τα υλικά που χρησιµοποιούνται σε αγωνιστικά αυτοκίνητα και το χαρακτηρίζουν οι τρεις ίνες που περιπλέκονται έντεχνα σαν σε αγωνιστικό πανό, απογειώνοντας τον τόνο του χρώµατος.
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Συλλογή Τrama: το Trama M.F.C πάνελ µιµείται άριστα την όψη και υφή του λινού ύφασµατος…προσφέροντας όµως στο χρήστη εξαιρετική αντοχή στους κραδασµούς, στις γρατζουνιές και τα σκαψίµατα, καθιστώντας το ιδανικό για την διακόσµηση/ ταπετσαρία επίπλου, για
κάθε χώρο, ακόµα και για επένδυση ως εσωτερικό στοιχείο (πχ ντουλάπας)
Συλλογή AXE: Το Axe είναι ένα συναρπαστικό, µοντέρνο πάνελ µε έντονο φινίρισµα που δεν θα περάσει απαρατήρητο και ταιριάζει συνήθως µε αφαιρετικές και γραµµικού τύπου διακοσµήσεις.
Συλλογή Laccata: Το M.F.C Laccata είναι κατάλληλο για εκλεπτυσµένους και µοντέρνους εσωτερικούς χώρους, έχει παστέλ µονόχρωµους τόνους και φίνα λεία αφή.
Συλλογή CHROME: Το Chrome είναι µια σειρά από διακοσµητικά φύλλα υψηλής πίεσης µε το ίδιο χρώµα στην επιφάνεια και σε όλη τη
µάζα. Το Chrome µπορεί επίσης να παραγγελθεί ως MFC δίνοντας στις κατασκευές την εντύπωση ότι είναι ένα ενιαίο µπλοκ υλικού. Σε
πληθώρα από διαφορετικές φινιτούρες.
Συλλογή FOOD: Το FOOD είναι ένα φρέσκο και διασκεδαστικό υλικό διακοσµητικών φύλλων, που αναπτύχθηκε χρησιµοποιώντας µεγάλες τεχνικές ψηφιακής εκτύπωσης σε µορφή και σχέδιο κατάλληλο για τις επιχειρήσεις τροφοδοσίας. Τη συλλογή εµπλουτίζει ένα πολύ
απαλό, σούπερ-µατ φινίρισµα. Ευρηµατική λοιπόν κατασκευή και διακόσµηση µε…λαµπερά πορτοκάλια, τηγανητές πατάτες, ζωηρά ξυλάκια παγωτών, φελλούς κρασιών, σάντουιτς, φλυτζάνια espresso και πολλά άλλα..
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