Honeycomb Panels
Εµπλουτίζοντας την προιοντική µας γκάµα, παρουσιάζουµε σε συνεργασία µε τον µεγαλύτερο παραγωγό πρώτης ύλης και τελικού προϊόντος Honeycomb στην Ευρώπη την STARCELL S.p.A, τα Honeycomb Panels.
Τα Honeycomb Panels συνδυάζοντας την εξαιρετικά υψηλή µηχανική αντοχή (ακαµψία), το µικρό βάρος του τελικού προϊόντος και την αντοχή στην πυρκαγιά και τις ατµοσφαιρικές συνθήκες, αποτελούν την µοναδική λύση για πληθώρα κατασκευών.
Είτε σχεδιάζετε µία όψη κτιρίου µε µεγάλα µονοκόµµατα blocks, είτε επιθυµείτε facade χαµηλού βάρους, είτε κατασκευάζετε περσίδες,
είτε ψευδοροφές χαµηλού βάρους αλλά εξαιρετικής αισθητικής είτε έχετε απαιτήσεις πυραντοχής, τα Honeycomb Panels θα καλύψουν
πλήρως τις απαιτήσεις σας.
Οι τρεις διαφορετικές γραµµές παραγωγής επιτρέπουν τη χρήση πολλαπλών υλικών για την κάλυψη και το τελείωµα αυτών των προϊόντων.Οι
διαφορετικές διαδικασίες και η ευελιξία κατασκευής επιτρέπουν στην STARCELL SpA να προσφέρει κάθε είδους φινίρισµα που απαιτείται, ενώ ταυτόχρονα εγγυάται την άριστη πρόσφυση σε όλες τις συνθήκες χρήσης: µάρµαρο, γρανίτη, ανασχηµατισµένη πέτρα, κεραµικά,
HPL και πολλά άλλα υλικά υψηλής τεχνολογίας.
Τα Honeycomb Panels προσφέρονται µε πληθώρα επενδύσεων. Ο πυρήνας είναι πάντοτε αρίστης ποιότητας κυψέλη αλουµινίου, ενώ οι
επενδύσεις, το πάχος του τελικού προϊόντος και οι διαστάσεις των φύλλων, προσαρµόζονται µε βάση τις απαιτήσεις του έργου. Οι βασικοί
τύποι πάνελ είναι:
RAWCELL® HONEYCOMB PANELS
Μη µεταλλική επένδυση. Fiberglas εµποτισµένο µε εποξειδική ρητίνη (ύφασµα ή δίχτυ)
METALCELL® HONEYCOMB PANELS
Μεταλλική επένδυση
Ανοδιωµένο αλουµίνιο, τιτάνιο-ψευδάργυρος, χαλκός και άλλες µεταλλικές επενδύσεις για καινοτόµες λύσεις
XILOCELL® HONECOMB
Επένδυση ξύλου.
Φυσικός καπλαµάς ξύλου, κόντρα πλακέ και MDF σε πάχος µόλις 2-4 mm
LITHOCELL® HONEYCOMB PANELS
Επένδυση µε Φυσική πέτρα
Όλη η οµορφιά της φυσικής πέτρας σε πάχος µόλις 2 mm: πέτρα, φλοίδα µαρµάρου, γρανίτης, όνυχας, αλάβαστρο
MIXCELL® HONEYCOMB
Μικτή επένδυση
Ανασχηµατισµένη πέτρα, κεραµικά, τσιµέντο
Η πρωτοποριακή και υψηλής τεχνολογίας αίσθηση µε υλικά πάχους µόλις 3mm
STAINCELL® HONEYCOMB PANELS
Βαφή και σχέδια
Μια µεγάλη ποικιλία από όµορφα χρώµατα που επιτυγχάνονται µε τη χρήση βιοµηχανικών µεθόδους επικάλυψης ή ψηφιακές εκτυπώσεις
RUSTICELL® HONEYCOMB PANELS
Επένδυση µε Corten
Και φυσικά όπως σε όλα τα υλικά που προσφέρουµε, σχεδιάζουµε, υποστηρίζουµε και τοποθετούµε οποιαδήποτε εφαρµογή σχεδιάσετε.
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