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TRUESCALE by FORMICA GROUP

ARCHITECTURAL PANELS

Surfacing your world
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HPL SURFACE COLORS
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Η ELTOP διατηρεί πλούσιο, µόνιµο στοκ και σας
προµηθεύει σε σύντοµους χρόνους
την πλήρη συλλογή των FORMICA® COLLECTION
SURFACE COLOURS,
των decorative laminates της FORMICA®, µίας
από τις µεγαλύτερες παραγωγούς High Pressure
laminate στον κόσµο (100 έτη λειτουργίας), της
εταιρίας που δηµιούργησε το υλικό (εξ ου και το
όνοµά του).
Χωρίς δεσµευτικά min ποσότητας και µε εβδοµαδιαίες ανταποκρίσεις από τις αποθήκες της εταιρίας στην Ευρώπη καλύπτουµε οποιοδήποτε
µεγάλο ή µικρό έργο. Αυτό ακριβώς είναι τα H.P.L
FORMICA® µία µοναδική παλέτα χρωµάτων που
παίρνουν ζωή
σε υλικά υψηλής ποιότητας, σχεδιασµού και διάρκειας!
Για την προδιαγραφή έργων αναλλοίωτων στο
χρόνο, χώρων και αντικειµένων µοναδικής έκφρασης.

entypo_eltop:Layout 1

4/17/19

8:17 AM

Page 5

Η συλλογή αποτελείται από:
-ττα Colors h.p.l, τη πιο πλούσια χρωµατική παλέτα µονόχρωµων χρωµάτων βακελίτη που καλύπτει όλους τους
χρωµατικούς τόνους και δηµιουργεί εµπνευσµένες κατασκευές.
-ττα Premium h.p.l, µία σειρά από εξειδικευµένα µονόχρωµα χρώµατα µε πολύ ιδιαίτερες φινιτούρες (rigato,
sculpted, microdot, λαµπερό γυαλιστερό και πιστοποιηµένα αχάρακτο από τον οργανισµό LGA ARplus, plex,
ColorCore® µασίφ σε όλη την µάζα το ίδιο χρώµα)
-ττα Patterns h.p.l, µε µοτίβα ιδιαίτερου διακοσµητικού
ενδιαφέροντος, σε συνδυασµό κλασικών µοντέλων ψηφιακής εποχής που εξατοµικεύουν µέσα από µία γκάµα
εµπνευσµένων αρχιτεκτονικά σχηµάτων την κάθε κατασκευή, επένδυση, το κάθε σας έργο. Ιδανικά για το ξενοδοχείο, το χώρο εστίασης, το κατάστηµα, το σχολείο όπου
ο σχεδιασµός λειτουργεί ελεύθερα..
-ττα Woods h.p.l, συλλογή χρωµάτων ξύλου, µε νέα εµφάνιση και νέο χαρακτήρα
για δηµιουργία µε έντονη έµφαση φυσικού και σεβασµό
στο ξύλο. Εξαιρετικές υφές, µαλακή ευχάριστη αφή, φυσικές ξύλινες αποχρώσεις κατάλληλες για κάθε κατασκευή.
-ττα DecoMetal h.p.l, πραγµατικές µεταλλικές επιφάνειες
σε απόχρωση του χρυσού, του µπρούντζου, του αλουµινίου, του ατσαλιού, µε όψη καθρέφτη, σφυρήλατου κ.α µε
όλες τις προδιαγραφές ενός φύλλου βακελίτη. Εύκολα
στη διαχείριση και εντυπωσιακά στην όψη.
-Επίσης παρέχεται στους αρχιτέκτονες, διακοσµητές η
εξειδικευµένη υπηρεσία FORMICA Younique® που επιτρέπει την συµπύκνωση της οποιαδήποτε έµπνευσης, λογότυπου, φωτογραφίας, ακόµα και ένα απλό σκαρίφηµα
σε ενσωµάτωση πλήρως σε on demand επιφάνεια, µε
υψηλή ευκρίνεια εικόνας και όλες τις πιστοποιήσεις και
αντοχές του laminate. Εντός στο υλικό. Με προδιαγραφές τόσο για εσωτερικό όσο και για εξωτερικό χώρο, διατηρώντας την αληθινή κλίµακα της εικόνας, τα χρώµατα
ζωντανά και την επιφάνεια αναλλοίωτη!
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-ττο 180fxTM, µία συλλογή που αποτυπώνει όλη την αισθητική δύναµη µιας πλάκας από
αληθινό γρανίτη αναπαράγοντας την εµφάνιση και την πραγµατική κλίµακα αυτού χωρίς
το επαναλαµβανόµενο µοτίβο που χαρακτηρίζει τις συµβατικές επενδύσεις. Η
FORMICA® ακολουθώντας πιστά τις σύγχρονες τάσεις που θέλουν δυναµικά την επιστροφή των µαρµάρων κλασικής οµορφιάς στο προσκήνιο προβάλει τις κοµψές συλλογές των 180fx µε AR+TM extra γυαλιστερή επιφάνεια και αχάρακτη, προσφέροντας
έµπνευση σε µεγάλη κλίµακα.
-ττο Ligna h.p.l, µε επίστρωση φλούδας αληθινού καπλαµά (έτοιµου φινιρισµένου προς
τοποθέτηση) και όλες τις προδιαγραφές, ευκολίες τοποθέτησης και αντοχές του laminate (finegrain, straight grain, crown, exotic)
-ττο Magnetic h.p.l, µε ιδιότητες magnetic effect, ώστε µία επιφάνεια να λειτουργεί ως
µαγνήτης και να δηµιουργεί πρακτικά, χαρούµενα και λειτουργικά περιβάλλοντα και
χρήσιµους πίνακες παρουσιάσεων και πληροφορίας στον χώρο της εργασίας, του σχολείου, στο σπίτι σας, στην εταιρία, σε κάθε χώρο.
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-ττο Compact interior & Compact exterior VIVIX®, άκαµπτα πάνελ µε εξαιρετικά χαρακτηριστικά και πολύ υψηλή προδιαγραφή για σκληρή
χρήση όπου η ανάγκη είναι αυξηµένη. Η FORMICA® σας προσφέρει διακοσµητικά πάνελ 2 όψεων µασίφ βακελίτη, πολύ ανθεκτικά, συµπαγή, µε µηχανικές και χηµικές ιδιότητες αµετάβλητες σε πολύ υψηλές τιµές. Τα δε VIVIX® έχουν προσθήκη ειδικών ρητινών που τα ενισχύουν στη φθορά από τις UV ακτίνες και τις καιρικές συνθήκες, πληρούν όλα τα πρότυπα πυρασφαλείας, είναι αντιστατικά και λειτουργούν
ως φράγµα αντίστασης καιρού. Είναι ελαφρά και εύκολα στη τοποθέτηση, φιλικά προς το περιβάλλον, ανθεκτικά στην κρούση και στην
τριβή.
Για χώρους εντός (interior design) ως έπιπλο, πάγκο κουζίνας, γραφείο, τραπέζι κ.α ή εκτός (exterior design) ως πρόσοψη κτιρίου, επιφάνεια, έπιπλο εξωτερικού χώρου κ.α. Στο σπίτι, στο σχολείο, στο νοσοκοµείο, στο χώρο εστίασης, στο ξενοδοχείο!
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Thin & Solid HPL for Interior Design
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Η ARPA Industriale σχεδιάζει και κατασκευάζει από το 1954 φύλλα H.P.L µε υψηλής ποιότητας τεχνολογία για την αρχιτεκτονική & την εσωτερική διακόσµηση.
Προσφέρει µια ευρεία γκάµα επιλογών High Pressure Laminate, µε µεγάλη ποικιλία τόσο στη δοµή όσο και στην τεχνολογία κατασκευής.
Το Η.P.L της ARPA Industriale παράγεται στο εργοστάσιο των 150.000 m2 στο Bra της Ιταλίας για πάνω από 60 χρόνια. Η εταιρία επενδύει
στην έρευνα και την τεχνολογία, είναι πρωτοποριακή, δηµιουργική και έχει πλήρως καταρτισµένο προσωπικό. Θεωρείται από τους κορυφαίους παραγωγούς H.P.L διεθνώς. Καινοτοµίες της όπως το FENIX NTM επέτρεψαν στην Arpa να αποκτήσει ηγετική θέση στις διεθνείς
αγορές καθώς και µεγάλη αξιοπιστία. Η ELTOP αντιπροσωπεύει την ARPA σε όλη την γκάµα των διακοσµητικών H.P.L και προωθεί, επεξεργάζεται και διανέµει τα υλικά της προσφέροντας δυναµικές και αξιόπιστες κατασκευαστικές λύσεις. Προιοντικές συλλογές ARPA:

-ARPA FOR YOU,
µία πλούσια χρωµατική παλέτα High Pressure Laminate µονόχρωµων, ξύλινων και σχεδιαστικά µοντέρνων χρωµάτων που απευθύνονται από
την υγειονοµική περίθαλψη εως τα ναυπηγεία, από το ξενοδοχείο εως τις οικίες, από το χώρο της εστίασης έως το κατάστηµα, από το εργαστήριο, το ιατρείο εως το σχολείο, από το σχεδιασµό επίπλου εως και την κουζίνα του σπιτιού σας. Τα πάνελ µπορούν εύκολα να συνδυαστούν µε άλλα δοµικά υλικά για µοναδικά εφέ.
Συλλογές των A.F.Y Colours ARPA χρωµάτων:
-COLORSINTESI, πλούσια γκάµα µονόχρωµων χρωµάτων σε µοντέρνους τόνους του σηµερινού ‘’made in italy’’ trend
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-UNICOLOR, φύλλα H.P.L µε µασίφ χρώµα πυρήνα, σε όλη τους
τη µάζα
- COLOUR EVOLUTION, φύλλα H.P.L µε ψήγµατα αλουµινίου µε
background µία συλλογή από δυνατά µονόχρωµα χρώµατα
-WO ODS, ότι πιο µοντέρνο χαρακτηρίζει τις τρέχουσες τάσεις
αποµίµησης φυσικού ξύλου
-MATERIC EXPRESSIONS για δηµιουργία επιφανειών σχεδιασµού βιοµηχανικού τύπου (φύλλα H.P.L µε όψη και αφή τσιµέντο, πέτρα, γύψο, λινό/µάλλινο ύφασµα, µέταλλα όλων των
ειδών και καθρέπτες, αλουµίνιο, µπρούντζος και χρυσό)
-ARPA ATHLON,
µία πλούσια γκάµα από πάνελ µασίφ βακελίτη για Ιnterior Design, δύο διακοσµητικών όψεων, µε εξαιρετικά χαρακτηριστικά
και υψηλή προδιαγραφή αντοχής σε τριβή, χάραξη & κρούση. Τα
Solid HPL DECORS FOR INTERIORS της ARPA είναι πλήρως
υγροαπωθητικά και έχουν υψηλό επίπεδο ακαυστότητας. Έχουν
µηχανικές και χηµικές αντοχές που τα καθιστούν ιδανικά για χώρους µε έντονη χρήση και µε ισχυρή απαίτηση υγιεινής και καθαρισµού. Η έλλειψη πόρων εξαλείφουν τη συσσώρευση ρύπων
και καθιστούν τα πάνελ εύκολα να καθαριστούν. Καλύπτουν τις
πιο απαιτητικές προδιαγραφές και έχουν ευρεία γκάµα από κλασικά, standard ευρείας αποδοχής και trendsetting χρώµατα.
Συλλογές των ATHLON Colours ARPA χρωµάτων:
-COLORSINTESI, πλούσια γκάµα µονόχρωµων χρωµάτων solid
πάνελς, σε µοντέρνους τόνους του σηµερινού ‘’made in italy’’
trend (διατίθενται και σε επιφάνεια luna)
- COLOUR EVOLUTION, συλλογή φύλλων solid H.P.L µε ψήγµατα αλουµινίου και όψη από ήσυχα µονόχρωµα χρώµατα κατάλληλα για interior τύπου διακόσµηση (διατίθενται και σε
επιφάνεια merle).
-WOODS, solid πάνελς σε τρείς πολύ φυσικές αποµίµησης κλασικού ξύλου µε εξαιρετική αίσθηση αφής και υφής, κατάλληλα
για κάθε χώρο.
-MATERI C EXPRESSIONS, φύλλα solid H.P.L για δηµιουργία
επιφανειών σχεδιασµού βιοµηχανικού τύπου µε όψη και αφή
τσιµέντου, πέτρας, γύψου, λινό/µάλλινο ύφασµα και γρανίτη.
Προιόντα ARPA A.F.Y και ATHLON για κάθε επιθυµητή εφαρµογή και σύµφωνα µε όλα τα πρότυπα και τις σύγχρονες πιστοποιήσεις και κανονισµούς.
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Το FENIX NTM είναι τεχνολογικά κορυφαίο προιόν, ένα επαναστατικό υλικό για την εσωτερική διακόσµηση, µε επιφάνεια εξαιρετικά µατ,
πλήρως anti-fingerprint, ιδιαίτερα απαλής υφής και ισχυρής αντοχής.
Είναι το αποτέλεσµα του συνδυασµού νανοτεχνολογίας και ρητινών νέας γενιάς ο οποίος προσδίδει στο υλικό κάποια µοναδικά ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά:
• πλήρως anti-fingerprint, πολύ απαλό άγγιγµα
• απόλυτα µατ επιφάνεια, αντανακλά πολύ χαµηλά το φως
• θερµική επιδιόρθωση τυχόν µικροεκδορών
• αντιστατική δοµή
• έντονη υδροαπωθητική δράση
• αναβαθµισµένη ανθεκτικότητα σε θερµότητα, τριβή & κρούση, υψηλή αντοχή σε καθαριστικά και χηµικά
• χρώµα έντονου βάθους, αναλλοίωτη επιφάνεια
• αντιµουχλική & απόλυτα υγιεινή επιφάνεια µε εξελιγµένες αντιβακτηριδιακές προδιαγραφές, κατάλληλη για τρόφιµα
Κατ αποκλειστικότητα από την διεθνούς φήµης παραγωγό H.P.L Arpa Industriale.

ΧΑΜΗΛΗ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗ ΦΩΤΟΣ
ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΜΑΤ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
LOW LIGHT REFLECTIVITY
EXTREMELY MATT SURFACE

ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ
ΜΙΚΡΟΓΡΑΤΖΟΥΝΙΩΝ
THERMAL HEALING
OF MICROSCRATCHES

ΔΕΝ ΑΠΟΤΥΠΩΝΕΙ
ΔΑΧΤΥΛΙΚΑ ΙΧΝΗ
ANTI-FINGERPRINT

ΑΠΑΛΟ ΑΓΓΙΓΜΑ
SOFT TOUCH

Aντοχή σε γρατζουνιές
Resistance to
scratches and abrasion

Εξελιγµένες αντιβακτηριδιακές
προδιαγραφές
Enhanced anti-bacterial
properties

Αναλλοίωτη επιφάνεια
ακόµη και σε υψηλές θερµοκρασίες
Dimensional stability even
at high temperature changes

Ανθεκτικό
Resistance to impact
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Η Eltop προσφέρει στην ελληνική αγορά µία πλούσια συλλογή επιφανειών µασίφ βακελίτη (HPL Compact) την CompacTop Kitchen
& την CompacTop Horeca Table Tops.
Με τα καπάκια τραπεζιών HO.RE.CA Table Tops Collection η εταιρία εµπλουτίζει και επεκτείνει την προιοντική της σειρά των CompacTop προσφέροντας µία ολοκληρωµένη λύση για το χώρο των Hotel.Restaurant.Cafeteria. Η νέα προιοντική σειρά διαθέτει καπάκια τραπεζιών έτοιµα διαστασιολογηµένα σε 24 χρώµατα από πυρήνα HPL Compact, σε µόνιµο στοκ, σε 12 standard διαστάσεις
και 5 εναλλακτικά προφίλ τελειώµατος. Παράλληλα προσφέρει τη δυνατότητα παραγγελίας digital σχεδίων- σειρά digital printing
Younique της Formica, και εξειδικευµένων κοπών ειδικών διαστάσεων εκτός από τις standard τυποποιηµένες επιλογές.
Ο πυρήνας HPL Compact (High Pressure Laminate) αποτελεί µία εξαιρετικά αναβαθµισµένη πρώτη ύλη µε ιδιότητες που την καθιστούν ως το καταλληλότερο υλικό όπου η σκληρή χρήση θεωρείται δεδοµένη. Είναι υλικό µη πορώδες, µε απόλυτα πυράντοχες και
υδροφοβικές ιδιότητες, εύκολο να καθαριστεί, ανθεκτικό στην δράση µικροοργανισµών και απόλυτα κατάλληλο για τρόφιµα. Λόγω
ειδικών φίλτρων και ρητινών το υλικό έχει ισχυρή αντίσταση στις UV ακτίνες, δεν αποχρωµατίζεται, και στις κλιµατικές αλλαγές. Γι
αυτό και θεωρείται το απόλυτα κατάλληλο υλικό για επιφάνειες τραπεζιών και κουζίνας.
Ανακαλύψτε σήµερα τις ανά χρήση εξειδικευµένες συλλογές που δηµιούργησε η ELTOP για εσάς CompacTop Horeca Table Tops
και CompacTop Kitchen WorkTops.
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Basic συλλογή

4399 10mm

4565 10mm

4239 10mm

4208 10mm

3104 10mm &12 mm

3190 10mm &12 mm

3155 10mm &12 mm

3153 10mm &12 mm

Προφίλ

∆ιαστάσεις

P45

58x58
Φ58
48χ74

3103
10mm 12 mm
& 12mm Solid

5661 10mm

68x68
Φ68
68χ108

on demand

78x78
Φ78
78χ118

88x88
Φ88
78χ129

P145
P3
P12
P10

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ
*Εντός 2 εβδοµάδων για τα χρώµατα που βρίσκονται σε στόκ στην αποθήκη µας και κατόπιν συννενόησης για τα υπόλοιπα χρώµατα
*Για τις ειδικές διαστάσεις συµβουλευτείτε µας πριν την παραγγελία σας για το χρόνο παράδοσης
*Παράδοση εντός Αττικής µε ιδιόκτητα φορτηγά και σε πρακτορείο µεταφοράς για την υπόλοιπη Ελλάδα
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
*Όλα τα φαινοπλαστικά φύλλα High Pressure Laminate που χρησιµοποιούνται για καπάκια τραπεζιών συµµορφώνονται πλήρως µε το Ευρωπαικό Πρότυπο En-438-4CGS
*Συµµόρφωση µε τον κανονισµό REACH για τις χηµικές ουσίες
*Συµµόρφωση µε τον κανονισµό CE (σήµανση κατόπιν αιτήµατος)
*Συµµόρφωση µε τον κανονισµό FSC (σήµανση κατόπιν αιτήµατος)
*Πιστοποίηση κατά IMO ή κατά EN 13501 (B-s1,d0) κατόπιν ειδικής παραγγελίας
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-το 180fxTM, µία συλλογή που αποτυπώνει όλη την αισθητική δύναµη µιας πλάκας από αληθινό γρανίτη αναπαράγοντας την εµφάνιση και την πραγµατική κλίµακα αυτού
χωρίς το επαναλαµβανόµενο µοτίβο που χαρακτηρίζει τις συµβατικές επενδύσεις. Η FORMICA® ακολουθώντας πιστά τις σύγχρονες τάσεις που θέλουν δυναµικά την επιστροφή των µαρµάρων κλασικής οµορφιάς στο προσκήνιο προβάλει τις κοµψές συλλογές των 180fx.
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180fx

3460 10mm

9485 10mm

3426 10mm

3485 10mm

3420 10mm

3478 10mm

3457 10mm

9482 10mm

∆ιαστάσεις
P45

58x58
Φ58
48χ74

68x68
Φ68
68χ108

on demand

78x78
Φ78
78χ118

88x88
Φ88
78χ129

P145
P3
P12
P10

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ
*Εντός 2 εβδοµάδων για τα χρώµατα που βρίσκονται σε στόκ στην αποθήκη µας και κατόπιν συννενόησης για τα υπόλοιπα χρώµατα
*Για τις ειδικές διαστάσεις συµβουλευτείτε µας πριν την παραγγελία σας για το χρόνο παράδοσης
*Παράδοση εντός Αττικής µε ιδιόκτητα φορτηγά και σε πρακτορείο µεταφοράς για την υπόλοιπη Ελλάδα
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
*Όλα τα φαινοπλαστικά φύλλα High Pressure Laminate που χρησιµοποιούνται για καπάκια τραπεζιών συµµορφώνονται πλήρως µε το Ευρωπαικό Πρότυπο En-438-4CGS
*Συµµόρφωση µε τον κανονισµό REACH για τις χηµικές ουσίες
*Συµµόρφωση µε τον κανονισµό CE (σήµανση κατόπιν αιτήµατος)
*Συµµόρφωση µε τον κανονισµό FSC (σήµανση κατόπιν αιτήµατος)
*Πιστοποίηση κατά IMO ή κατά EN 13501 (B-s1,d0) κατόπιν ειδικής παραγγελίας
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H Eltop παράγει Horeca Table Tops από FENIX NTM Matt NanoTeck Material.
Το FENIX NTM είναι τεχνολογικά κορυφαίο προιόν, ένα επαναστατικό υλικό για την εσωτερική διακόσµηση, µε επιφάνεια εξαιρετικά µατ, πλήρως anti-fingerprint, ιδιαίτερα απαλής υφής και ισχυρής αντοχής.
Είναι το αποτέλεσµα του συνδυασµού νανοτεχνολογίας και ρητινών νέας γενιάς ο οποίος προσδίδει στο υλικό κάποια µοναδικά
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:
• πλήρως anti-fingerprint, πολύ απαλό άγγιγµα
• απόλυτα µατ επιφάνεια, αντανακλά πολύ χαµηλά το φως
• θερµική επιδιόρθωση τυχόν µικροεκδορών
• αντιστατική δοµή
• έντονη υδροαπωθητική δράση
• αναβαθµισµένη ανθεκτικότητα σε θερµότητα, τριβή & κρούση, υψηλή αντοχή σε καθαριστικά και χηµικά
• χρώµα έντονου βάθους, αναλλοίωτη επιφάνεια
• αντιµουχλική & απόλυτα υγιεινή επιφάνεια µε εξελιγµένες αντιβακτηριδιακές προδιαγραφές, κατάλληλη για τρόφιµα
Κατ αποκλειστικότητα από την διεθνούς φήµης παραγωγό H.P.L Arpa Industriale.

ΧΑΜΗΛΗ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗ ΦΩΤΟΣ
ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΜΑΤ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
LOW LIGHT REFLECTIVITY
EXTREMELY MATT SURFACE

ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ
ΜΙΚΡΟΓΡΑΤΖΟΥΝΙΩΝ
THERMAL HEALING
OF MICROSCRATCHES

ΔΕΝ ΑΠΟΤΥΠΩΝΕΙ
ΔΑΧΤΥΛΙΚΑ ΙΧΝΗ
ANTI-FINGERPRINT

ΑΠΑΛΟ ΑΓΓΙΓΜΑ
SOFT TOUCH

Aντοχή σε γρατζουνιές
Resistance to
scratches and abrasion

Εξελιγµένες αντιβακτηριδιακές
προδιαγραφές
Enhanced anti-bacterial
properties

Αναλλοίωτη επιφάνεια
ακόµη και σε υψηλές θερµοκρασίες
Dimensional stability even
at high temperature changes

Ανθεκτικό
Resistance to impact

entypo_eltop:Layout 1

4/17/19

8:18 AM

Page 19

0719 10mm

0032 10mm

0032 10 mm solid

0718 10mm

0724 10mm

0720 10mm

0719 10 mm solid

0718 10 mm solid

0717 10mm

0717 10 mm solid

∆ιαστάσεις
P45

58x58
Φ58
48χ74

68x68
Φ68
68χ108

on demand

0724 10 mm solid

78x78
Φ78
78χ118

88x88
Φ88
78χ129

P145
P3
P12
P10

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ
*Εντός 2 εβδοµάδων για τα χρώµατα που βρίσκονται σε στόκ στην αποθήκη µας και κατόπιν συννενόησης για τα υπόλοιπα χρώµατα
*Για τις ειδικές διαστάσεις συµβουλευτείτε µας πριν την παραγγελία σας για το χρόνο παράδοσης
*Παράδοση εντός Αττικής µε ιδιόκτητα φορτηγά και σε πρακτορείο µεταφοράς για την υπόλοιπη Ελλάδα
ΠΡΟ∆ ΙΑ ΓΡΑΦΕΣ
*Όλα τα φαινοπλαστικά φύλλα High Pressure Laminate που χρησιµοποιούνται για καπάκια τραπεζιών συµµορφώνονται πλήρως µε το Ευρωπαικό Πρότυπο En-438-4CGS
*Συµµόρφωση µε τον κανονισµό REACH για τις χηµικές ουσίες
*Συµµόρφωση µε τον κανονισµό CE (σήµανση κατόπιν αιτήµατος)
*Συµµόρφωση µε τον κανονισµό FSC (σήµανση κατόπιν αιτήµατος)
*Πιστοποίηση κατά IMO ή κατά EN 13501 (B-s1,d0) κατόπιν ειδικής παραγγελίας
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DIGITAL PRINTING

Η υπηρεσία Formica Younique® σας προσφέρει ατελείωτες λύσεις για να δηµιουργήσετε προσαρµοσµένα και εξατοµικευµένα προιόντα, µε όλα τα πλεονεκτήµατα της Formica® Laminate. Μια εµπνευσµένη φωτογραφία, διασκεδαστικά σχέδια, προσαρµοσµένα µηνύµατα ή λογότυπο µάρκας µπορούν να γίνουν HPL, Compact HPL και Horeca Table Top από την ELTOP.
Για εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, για εφαρµογή σε κάθετες αλλά & σε οριζόντιες επιφάνειες, για δηµιουργία επίπλων, για τραπεζάκια, όµοια επένδυση τοίχου…χάρη στο Younique® οποιαδήποτε έµπνευση είναι δυνατή..
Το Younique® σας επιτρέπει να συνδυάσετε την απεριόριστη δηµιουργικότητα µε όλες τις ιδιότητες υψηλής απόδοσης του Laminate
Formica®.
 Υψηλή αντοχή σε κρούση, τριβή, σκληρή χρήση
 Θερµική αντίσταση
 Υψηλή αντοχή στην υγρασία
 Αντοχή στη φωτιά
 Αντοχή στο χρωµατικό ξεθώριασµα, αναλλοίωτη επιφάνεια
 Ευκολία καθαριότητας και συντήρησης
 Εξαιρετική σχέση ποιότητας τιµής µε µεγάλη διάρκεια ζωής,
υψηλή ποιότητα και ανθεκτική λύση.
Η τυπωµένη εικόνα της υπηρεσίας Younique ενσωµατώνεται στη δοµή του H.P.L, στη δοµή του COMPACT και όχι απλά τυπώνεται στην
επιφάνεια. Η εκτύπωση µπορεί να είναι µονόπλευρα, στο λεπτό φύλλο υψηλής πίεσης H.P.L, ή στο συµπαγές, στο COMPACT, σε
µορφή µονής όψης ή διπλής όψης σε διαφορετικά πάχη και υφές.
H Formica συνεργάζεται µε την SURFACE VIEW για να σας παρουσιάσει πολλές εναλλακτικές προτάσεις Younique® εκτύπωσης.
http://www.formica.com/en/uk/products/licensed-design
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Compact on demand

H.P.L, Compact, Ho.re.ca Table Tops ON DEMAND
Η ELTOP σας προσφέρει την δυνατότητα να δηµιουργήσετε προιόντα έξω από τα
στενά πλαίσια των 24 χρωµάτων Ho.re.ca Table Tops που διατηρεί και επεξεργάζεται από στοκ. Σας προσφέρει την δυνατότητα να επιλέξετε κάποιο άλλο χρώµα
επιφάνειας τραπεζιού από τις on stock συλλογές των βασικών της προµηθευτών
Formica & Arpa ή ακόµα on demand να ζητήσετε απόχρωση από τις πλήρες
συλλογές τους. Για όποιο µικρό ή µεγάλο έργο.

COMPACT COLLECTION ON DEMAND

http://www.formica.com/en/uk/products/washroom-collection#swatchesTab

http://www.arpaindustriale.com/en/aps/athlon
http://www.formica.com/en/uk/products/licensed-design
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Τα πρωτοποριακά συµπαγή πάνελ της συλλογής ELCOMP έχουν εξαιρετικά
χαρακτηριστικά, είναι ευέλικτα και έχουν απλή εγκατάσταση και συντήρηση.
Έρχονται να καλύψουν µε επιτυχία κάθε σας ανάγκη για κάλυψη πρόσοψης,
βελτιώνοντας την εµφάνιση, την απόδοση και την ανθεκτικότητα οποιοδήποτε κτιρίου.
Τα πάνελ ELCOMP έχουν διακοσµητική επιφάνεια 2 όψεων, είναι πολύ ανθεκτικά στην κρούση και στην τριβή, είναι άκαµπτα και έχουν µηχανικές και
χηµικές ιδιότητες αµετάβλητες σε πολύ υψηλές τιµές. Πληρούν τα πρότυπα
πυρασφάλειας, είναι αντιστατικά και λειτουργούν ως φράγµα αντίστασης καιρού.

entypo_eltop:Layout 1

4/17/19

8:18 AM

Page 25

Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η πολύ ισχυρή
προδιαγραφή ανθεκτικότητας που έχουν στην
υπεριώδη ακτινοβολία και στις καιρικές συνθήκες (έλεγχος για σκληρή χρήση σύµφωνα µε τα
πρότυπα ΕΝ 438-6 και 7)
Μία καινοτόµος λύση που αποτελείται από υλικό
ισχυρό παραγόµε νο από θερµοσκληρυνόµενε ς
ρητίνες µε ενίσχυση ινών κυτταρίνης.
Η εξαιρετική πλούσια συλλογή των χρωµάτων
και µοτίβων τους προσαρµόζεται πλήρως σε
κάθε αρχιτεκτονικό σχεδιασµό. Τα πάνελ είναι
ελαφρυά, επεξεργάζονται εύκολα, µπορούν να
κοπούν σε µεγάλη ποικιλία σχηµάτων και µεγεθών, έχουν εύκολη συντήρηση (απαιτούν απλό
καθαρισµό) και αποτελούν αισθητική, πρακτική
και ανθεκτική λύση όταν ο σχεδιασµός έχει
ανάγκη την εξωτερική επένδυση.
Είναι φιλικά προς το περιβάλλον (ISO 9001, ISO
14021, ISO 14001, FSC®), αξιόπιστα, συµβάλουν στη θερµική, ενεργειακή και στην απόδοση
υγρασίας ενός κτιρίου και φέρουν ισχυρές πιστοποιήσεις (όπως Green Guard Enviroment Institute για χαµηλή εκποµπή, EuroCl B-s1 d0 EN
13501-1 κ.α)
Όλες οι χρωστικές ουσίες τους είναι απαλλαγµένες από βαρέα µέταλλα και διαλύτες, έχουν
υποβληθεί σε αυστηρές δοκιµές ως προς την
σταθερότητα UV για το χρώµα και τις καιρικές
συνθήκες (EN 438-2) και έχουν µοναδική αναπαραγωγή- αληθινή κλίµακα απεικόνισης (TRUE
SCALE®) όταν το σχέδιο έχει νερά ή πλούσιες
χρωµατικές παραλλαγές όπως το ξύλο.
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Τα ELCOMP προσφέρονται σε δύο εναλλακτικές εκδοχές:
-Αυτοφερόµενα VIVIX® της FORMICA® σε 6mm, 8mm & 10mm. Το πιο έγκυρο υλικό στο χώρο των facades.
-Επενδεδυµένο H.P.L εξωτερικής χρήσης σε εναλλακτικούς πυρήνες όπως HONEYCOMP κ.α επιλογής ELTOP.
Μεταµορφώστε τα έργα σας, προχωρήστε σε σύγχρονη ευρηµατική
Εxterior διακόσµηση!
Με την µοναδική υπηρεσία Υounique® της FORMICA® τα πάνελ ELCOMP µπορούν να ενσωµατώσουν πλήρως στο υλικό οποιοδήποτε
σχέδιο, εικόνα, λογότυπο, οποιαδήποτε φωτογραφία, σχεδιαστική σκέψη/αρχιτεκτονική σας ιδέα προσφέροντας ατελείωτες δυνατότητες,
µε το υλικό να διατηρεί πάντα όλες τις προδιαγραφές του.
Χρώµατα ζωντανά, πραγµατική µορφή και αληθινή κλίµακα, λεπτοµέρεια και ανθεκτικότητα εικόνας.
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LOCKER SYSTEMS
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LOCKE R SYS T EMS

ΣΕΙΡΑ WET
Compact/Compact

Εξοπλίζουµε τους πιο απαιτητικούς χώρους µε lockers απαράµιλλης αισθητικής και εξαιρετικής αντοχής.
Για χώρους µε αυξηµένες απαιτήσεις υγιεινής όπως γυµναστήρια και αθλητικές εγκαταστάσεις, προτείνουµε lockers
της σειράς WET, κατασκευασµένα εξ ολοκλήρου από H.P.L
(High Pressure Laminate) της FORMICA®, πλαισιωµένα µε
σκελετό αλουµινίου έτσι ώστε η τελική κατασκευή να είναι
τυποποιηµένη, επεκτάσιµη ανά πάσα στιγµή και ιδιαίτερα ανθεκτική. Ο σκελετός αλουµινίου µας δίνει τη δυνατότητα να
δηµιουργήσουµε πληθώρα συνδυασµών κάθετων στηλών και
διαφορετικής διαµερισµατοποίησης.
H σειρά WET παράγεται µε σώµα από λευκό COMPACT H.P.L
ενώ οι πόρτες µπορούν να επιλεχθούν ή από µια µεγάλη συλλογή ετοιµοπαράδοτων χρωµάτων σε 10mm ή 12mm COMPACT H.P.L, ή από την πλήρη συλλογή της FORMICA express
collection µε παράδοση 15 ηµερών. Lockers υψηλών απαιτήσεων, η απόλυτη λύση για κάθε µικρό ή µεγάλο έργο.
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ΣΕΙΡΑ STANDARD
MFC/Compact
Για χώρους αποδυτηρίων (σχολεία, εργοστάσια κλπ)
προτείνουµε την σειρά Lockers STANDARD, συµβατικής κατασκευής µε πορτάκι COMPACT HPL και
σώµα µελαµίνης. Είναι οικονοµικά και προσφέρονται σε ποικιλία διαστάσεων, χωρίς καµία έκπτωση
στην αισθητική και στην αντοχή (σε χώρους όπου η
αντοχή στην υγρασία δεν είναι ζητούµενο).
Η σειρά STANDARD παράγεται µε σώµα από λευκή
µελαµίνη ενώ οι πόρτες µπορούν να επιλεχθούν είτε
από µια µεγάλη συλλογή ετοιµοπαράδοτων χρωµάτων σε 10mm ή 12mm COMPACT HPL είτε από την
πλήρη συλλογή της FORMICA express collection µε
15 µέρες παράδοση. Η απόλυτη λύση για συνηθισµένες απαιτήσεις είναι εδώ!
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ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΧΡΩΜAΤΩΝ
COMPACT COLORS ON STOCK

4565-brown core

4399-brown core

4239-brown core

4208-brown core

3190-black core

3155-black core

3153-black core

3104 black core

3103 black core

COMPACT COLORS ON DEMAND
http://www.formica.com/en/uk/products/washroom-collection#swatchesTab
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ΤΥΠΟΙ ∆ΟΜΩΝ
LOCKERS
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CUBICLE SYSTEMS
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HPL COMPACT CUBICLES

Τα τυποποιηµένα χωρίσµατα WC της συλλογής ELCUBE από την ELTOP αποτελούνται από συµπαγή πανέλα COMPACT H.P.L (High Pressure Laminate) της
FORMICA®, σκελετό αλουµινίου ηλεκτροστατικά
βαµµένο και εξαρτήµατα από ανοξείδωτο ατσάλι. Η
FORMICA® θεωρείται leader στο χώρο των παραγωγών H.P.L διεθνώς (100 έτη λειτουργίας)
Το Laminate υψηλής πίεσης της FORMICA® είναι ένα
υλικό που αποτελείται από πολλαπλά στρώµατα χαρτιού, κορεσµένα µε θερµοσκληρυνόµενες ρητίνες που
µέσω της συνδυασµένης δράσης υψηλής πίεσης (>7
MPa) και θερµοκρασίας (140-150 οC) κατά το στάδιο
της παραγωγής, δίνουν ένα απόλυτα συµπαγές προϊόν
µε εξαιρετικές ιδιότητες και κατάλληλο για χρήση σε
χώρους υγρούς και µε υψηλή απαίτηση υγιεινής (αποδυτήρια, χωρίσµατα WC, ντουσιέρες κλπ). Το προιόν
συνοδεύουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά υγειονοµικού ενδιαφέροντας και ποιότητας από τη
FORMICA®.
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Accessories

Μια καµπίνα WC αποτελείται από:
Πανέλα HPL FORMICA 2 όψεων, πάχους 12mm σε πλούσια επιλογή χρωµάτων.
Προφίλ στέψης, κάσας πόρτας, & λοιπά προφίλ στήριξης (“full frame”) αλουµινίου, ηλεκτροστατικά βαµµένα σε οποιαδήποτε απόχρωση RAL ή σε ανοδίωση απόχρωσης INOX MAT.
Ρυθµιζόµενα ποδαρικά στήριξης στο δάπεδο (ρύθµιση στο 130mm έως 170mm), µεντεσέδες self closing και κλειδαριά µε ένδειξη
«χωρίς κλειδί» µε δυνατότητα ανοίγµατος απ’ έξω. Τα εξαρτήµατα προσφέρονται σε κλασική έκδοση S.STEEL AISI 304, ή σε S.STEEL
AISI 316 κατόπιν παραγγελίας.
Οι καµπίνες/ CUBICLE έχουν standard διαστάση το 1,00µ πλάτος Χ 1.525 βάθος.
Η κατασκευή τους από την ELTOP, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της Ελευσίνας παρέχει την δυνατότητα πραγµατοποίησης και ειδικών παραγγελιών, σε οποιαδήποτε διάσταση, on demand µε οδηγό το project.
Οι παραδόσεις πραγµατοποιούνται είτε ως έτοιµο προιόν, διαστασιολογηµένο, σε ειδικό κιτ τοποθέτησης και εφαρµογή από τον ίδιο τον
πελάτη ή µε δυνατότητα τοποθέτησης από τα εξειδικευµένα συνεργεία της ELTOP.
Χωρίς τα ποδαράκια αποτελούν ένα άριστο χώρισµα αποθηκευτικού χώρου, υψηλού αισθητικού αποτελέσµατος, χωρίς απαιτήσεις για
πρόσθετες στηρίξεις, βάψιµο κ.α
Τα CUBICLE µπορούν επίσης να παραχθούν από πανέλα COMPACT µε την µοναδική υπηρεσία YOUNIQUE της FORMICA όπου αντί για
κάποια µονόχρωµη απόχρωση την επιφάνεια διακοσµούν digiform εικόνες, προσαρµοσµένου και εξειδικευµένου σχεδίου, φωτογραφίας,
logo κ.α
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Όταν ο σχεδιασµός που απαιτείται είναι πολύ υψηλών standards, η χρήση του γυαλιού
είναι µονόδροµος. Με κρύσταλλο 10 mm TSG (toughened
safety glass), έγχρωµο ή αµµοβολή µε εξαρτήµατα και προφίλ
S.STEEL AISI 316 το αποτέλεσµα δικαιώνει τις υψηλότερες
απαιτήσεις υγιεινής και αισθητικής.
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HPL COMPACT CUBICLES
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΧΡΩΜAΤΩΝ

ΣΤΟΚ COMPACT

COMPACT ON ORDER
http://www.formica.com/en/uk/products/washroom-collection#swatchesTab

COMPACT ON ORDER
http://www.arpaindustriale.com/en/aps/athlon

http://www.formica.com/en/uk/products/licensed-design

GLASS CUBICLES
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΧΡΩΜAΤΩΝ
GLASS ON ORDER
http://www.ralcolor.com/
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Ξύλινες Πυράντοχες - Ηχοαπορροφητικές Πόρτες
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Ξύλινες Πυράντοχες Πόρτες

H ELTOP υποστηρίζοντας πάντα την διανοµή και
προώθηση προιόντων που συνδυάζουν την ισχυρή
αισθητική δύναµη και όλες τις ειδικές πιστοποιήσεις (ασφαλείας, ποιότητας, υγιεινής, ηχοµόνωσης κ.α πάντα κατά τα σύγχρονα πρότυπα),
εντάσσει στην γκάµα των προιόντων της µία σειρά
πιστοποιηµένων ξύλινων πορτών πυρασφαλείας
και πορτών ηχοµόνωσης.
Προσφέρει λοιπόν την µοναδική λύση πιστοποιηµένων πυράντοχων θυρών σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1634-1 για κατηγορία 30,60 ή
90 λεπτών µε οποιονδήποτε συνδυασµό υλικών.
Με τελικό φινίρισµα από πολυστρωµατικά υλικά
όλων των τύπων (MDF, C.P.L, H.P.L) ή φυσικό καπλαµά ξύλου, µε κάσα postforming από µασίφ
ξύλο ή µεταλλική, µε αξεσουάρ απλά, ξενοδοχειακά (καρταναγνώστες κ.α) ή ειδικά (µπάρες πανικού κ.α)
και σε πληθώρα τυποποιηµένων
διαστάσεων καλύπτει οποιαδήποτε νέα κατασκευή
ή ανακαίνιση, κάθε µικρό ή µεγάλο έργο.
Και στις ηχοµονωτικές η πιστοποίηση κάνει τη
διαφορά. Οι λύσεις µας ακολουθούν το πρότυπο
EN Iso 10140-2: 2001 είτε για απλή ηχοµόνωση 30
dB ή 34 dB, είτε για πιο απαιτητική των 47 dB. Και
στις ηχοµονωτικές οι λύσεις του φινιρίσµατος καλύπτουν κάθε απαίτηση, ενώ οι ειδικές καταφραγές κάνουν και την πιο απλή λύση λειτουργική και
αποτελεσµατική.
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Ξύλινες
Hχοµονωτικές
Πόρτες

Πιστοποιηµένη ξύλινη πόρτα πυρασφαλείας 30 ή 60 λεπτών και ηχοµόνωσης
31db.
Η τέλεια λύση για δωµάτια ξενοδοχείων.
Το θυρόφυλλο κατασκευάζεται από πολλαπλές στρώσεις MDF για την επίτευξη συνολικού πάχους 50 ή 60 mm µε οποιαδήποτε επίστρωση. Με ξύλινο
σόκορο περιµετρικά και πηχάκι από αδιάβροχο MDF και επίστρωση ίδια µε
αυτήν του φύλου µε µηχανική κατεργασία για κλειδαριά κάρτας ή κλειδαριά
πανικού. Η κάσα κατασκευάζεται από αδιάβροχο MDF µε τεχνολογία postforming & έχει ηχοµονωτικό ελαστικό παρέµβυσµα στεγανοποίησης από
πυράντοχο νεοπρένιο.
Την πόρτα συνοδεύουν αξεσουάρ στερέωσης και κλεισίµατος σύµφωνα µε τα
ισχύοντα πρότυπα που περιλαµβάνουν µεντεσέδες διαστάσεων 100 x 86
mm, µηχανισµό επαναφοράς σύµφωνα µε το πρότυπο UNE-EN 1154 και φυσικά ηχοµονωτικό ιδιαίτερα ανθεκτικό µηχανισµός σφράγισης συρταρωτού
τύπου.
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Ξύλινες Πυράντοχες Hχοµονωτικές Πόρτες

Πιστοποιηµένη ξύλινη πόρτα πυρασφ αλείας 60 λεπτών και ηχοµόνωσης 47 db Η ναυ αρχίδα της προσφερόµενης γκάµας. Θυρόφυλλο συνολικού πάχους
75 mm, µε εσωτερική επένδυση από πολλαπλές
στρώσεις διαφόρων ηχοµονωτικών στοιχείων και περιµετρικό πλαίσιο από µασίφ ξύλο. Επιστρώσεις, σόκορα, πηχάκια, κάσα και αξεσουάρ ανάλογαµε τις
απαιτήσεις του έργου.

Ολες οι πόρτες παράγονται σύµφωνα µε την
ΕΝ Standards από την
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Νέο καινοτόµο σύστηµα πάνελ τοίχου µπάνιου ELBATH, δηµιουργηµένο
αποκλειστικά για τα ντους & για τα υγρά σηµεία γύρω από το µπάνιο. Τα
σχέδια δεν δηµιουργούν µόνο ένα υψηλό αισθητικό αποτέλεσµα αλλά προσφέρουν υψηλή ποιότητα, λειτουργικότητα, πολυτέλεια και εύκολη συντήρηση. Έχουν σύσταση από µοναδικές πρώτες ύλες µε 100% αδιάβροχη
εγγύηση.
Μία πρωτοποριακή λύση που περίµεναν όλα τα µπάνια.
Η βραβευµένη σειρά της γκάµας ELBATH προσφέρει πάνελ τοίχου και επιφάνειες εργασίας σε µία ευρεία επιλογή σχεδίων και υφών, που µπορούν
να δηµιουργήσουν εξατοµικευµένους εσωτερικούς χώρους. Είναι ότι πιο
σύγχρονο στο χώρο της ευρηµατικής διακόσµησης.
Κατάλληλο για όλα τα στυλ!
Είτε η εµφάνιση που θέλετε να δώσετε είναι παραδοσιακή, είτε µοντέρνα
και σύγχρονη υπάρχει ένα κατάλληλο σχέδιο για το χώρο του µπάνιου σας.
Από µεγάλης κλίµακας πολυτελείς γρανίτες εως ουδέτερους φυσικούς,
µπορείτε να δηµιουργήσετε ένα µπάνιο µε στυλ και αντοχές µακράς διαρκείας.
Τα ELBATH πάνελ ταιριάζουν σε όλα τα στυλ διακόσµησης και καλύπτουν
κάθε ανάγκη.
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Μία ιδανική εναλλακτική λύση αντί για πλακάκι
Η επένδυση των πάνελ ELBATH είναι µία ιδανική εναλλακτική λύση για τα πλακάκια. ∆εν υπάρχουν αρµοί-γραµµές που δυσκολεύουν το
καθάρισµα, και η καθηµερινή φροντίδα δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα απλό σκούπισµα.
Τα πάνελ είναι τόσο ευπροσάρµοστα ώστε µπορείτε να τα χρησιµοποιήσετε για να δηµιουργήσετε ένα ολόκληρο δωµάτιο, να τοποθετήσετε
ντους, να τα περάσετε γύρω από το λουτρό ή ακόµα και γύρω από το νιπτήρα.
Αποτελεί ιδανικό υλικό για τους εσωτερικούς χώρους του µπάνιου λόγω του ότι συνδυάζει µια απόλυτα λειτουργική επιφάνεια συντήρησης και πάρα πολύ κοµψά και διαχρονικά σχέδια.
Τα ELBATH µπορούν να προσαρµοστούν και να εγκατασταθούν σε λίγες ώρες. Έτσι εάν σχεδιάζετε ένα έργο που έχει κατασκευή µπάνιου,
µπορείτε τώρα να µειώσετε το χρόνο που απαιτείται, σε σύγκριση µε το να χρησιµοποιούσατε πλακάκι.
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100% Αδιάβροχα πάνελ µπάνιου
Με το σύστηµα ELBATH µπορείτε να είστε 100% σίγουροι ότι
τα πάνελ σας θα είναι πλήρως αδιάβροχα. Τα πάνελ κατασκευάζονται από ειδικό πυρήνα αδιαπέραστο 100% από το
νερό (κόντρα πλακέ θαλάσσης) και έχουν εξωτερική επένδυση από Βακελίτη H.P.L (High Pressure Laminate) πάχους
1mm. Η εγκατάστασή τους γίνεται µε την αδιάβροχη κόλλα
και το στεγανωτικό UNICA colorjoint.
Έχετε λοιπόν στα χέρια σας ένα µπάνιο που είναι εγγυηµένο
για 15 χρόνια και ικανό να αντιµετωπίσει χιλιάδες ώρες
ντους!
Εµπνευστείτε από τις λύσεις που προτείνει η ELTOP για το
µπάνιο σας!
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Συλλογή Elbath Panels
Η Eltop σας προσφέρει την δυνατότητα για elbath panels on demand, σε χρώµατα εκτός των στενών πλαισίων της βασικής της
συλλογής από τις on stock συλλογές των βασικών της προµηθευτών όπως σε φυσικές αποχρώσεις ξύλου, σε πλούσια συλλογή
µονόχρωµων, σε πέτρες κ.α.

F3460

F9482

F9485

F3480

F3478

F3457

F3426
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wooden walls
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wooden walls
∆ιασκεδάστε και διακοσµήστε τους τοίχους και
κάθε σας επιφάνεια εσωτερικού χώρου µε τα
σύγχρονα και πολυτελή ξύλινα πάνελ της TARA.
Τα επεξεργασµένα πάνελ TARA παράγονται µε
σεβασµό στο ξύλο, χαρακτηρίζονται από vintage
αλλά και µοντέρνες γραµµές, δηµιουργούν έπιπλο, κεφάλι κρεβατιού, ντύνουν τοίχους, διακοσµούν ως επένδυση συµπληρώνοντας άλλα υλικά
και δηµιουργούν πολύ ιδιαίτερα οπτικά παιχνιδίσµατα λόγω της ιδιαιτερότητας του σχεδιασµού
τους.
Τα TARA από την ELTOP έχουν γρήγορους χρόνους παράδοσης, διατηρούνται σε στοκ µε διάσταση λωρίδας 0.18cm X 0.90cm και έχουν πολύ
εύκολη συναρµολόγηση.

walnut square L

old oak linera

oak fosil linear
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∆ιαθέσιµες συλλογές:
• Old Oak Linear (vintage σχέδιο φυσικών σανίδων και δοκών µε εναλλαγές στο συνδυασµό
απόχρωσης)
• Oak Cleaved (σύγχρονο σχέδιο λωρίδων φυσικής βελανιδιάς slavonija, επεξεργασµένο µε το
χέρι, από ξυλουργούς, κάθε κοµµάτι µοναδικό)
• Oak Fossil Linear & Oak Fossil (γραµµικά και
κοµψά σχέδια µε εναλλαγές καφέ γκρί τόνου
από την επεξεργασία κορµών Slavonia oak, χιλιάδων ετών, από τον πυθµένα ποταµών)
• Poplar Mazer (retro στυλ αλλά σοφιστικέ αποτέλεσµα µε κοµψό οµοιόµορφο χρωµατικό
τόνο από burl poplareasily)
• Walnut Eaves (σχέδιο έντονης προσωπικότητας, από το εξωτερικό τµήµα του ευρωπαικού
φύλλου καρυδιάς, που αναπαράγει την όψη
ακατέργαστων πασσάλων)
• Walnut Cleaved (σχέδιο από κοµψά χειροποίητα κοµµάτια ξύλου καρυδιάς, λεπτά κοµµάτια
κοµµάτια)
• Walnut Square (2 σχέδια που εκπέµπουν κίνηση και κοµψότητα, από λεπτεπίλεπτα κοµµατάκια ευρωπαικής καρυδιάς µε παιχνίδισµα
στο πάχος και την διαφορετικού µεγέθους επιφάνεια)

oak cleaved

oak fosil

walnut square S
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walnut eaves

walnut cleaved

poplar mazer
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3D Panels

Syncronized Panels
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3D Panels
Τα τρισδιάστατα ανάγλυφα panel της ιταλικής
εταιρίας Sm’Art παρουσιάζουν µεγάλο αρχιτεκτονικό και διακοσµητικό ενδιαφέρον.
Έχουν µοναδική αφή και µεγάλη γκάµα κυµατοειδών δοµών και γεωµετρικών υφών. Είναι
ότι πιο σύγχρονο στο χώρο της ευρηµατικής
διακόσµησης.
Εκτός από τον ιδιωτικό χώρο υψηλών απαιτήσεων έχουν καθολική εφαρµογή στον χώρο
του εξοπλισµού καταστήµατος, των showroom, των συνεδριακών και ξενοδοχειακών
µονάδων, των χώρων εστίασης, των εσωτερικών πορτών κ.α
Βασική α΄ ύλη έχουν το M.D.F που ως υλικό
ισχυρής πυκνότητας διασφαλίζει κατά την
επεξεργασία που θα τους προσδώσει το σχέδιο-σκάλισµα, ότι θα υπάρχει άψογο φινίρισµα, ώστε να αποφεύγεται το ξέφτισµα των
ακµών. Εναλλακτικά υπάρχει η δυνατότητα η
α΄ύλη να είναι έγχρωµο, µασίφ έγχρωµο MDF
σε όλη του τη µάζα, και να είναι ακόµα µεγαλύτερης πυκνότητας & µηχανικής αντοχής,
δηλαδή H.D.F, από την εταιρία VALCHROMAT.
∆ιάσταση φύλλου 3,05Χ1,22 και πάχος 18mm.
Η ELTOP καλύπτει µε στοκ κάθε µικρό ή µεγάλο έργο και παραδίδει µε πολύ σύντοµους
χρόνους παράδοσης.

Mar Nero

3050x1220 mm

Mar Rosso

3050x1220 mm

Mar Caspio

3050x1220 mm

Dedalo

3050x1220 mm
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Τα Sm’Art 3d panels παραδίδονται ανεπεξέργαστα στη φυσική τους µορφή και επιµελείται του φινιρίσµατος τοπικά ο πελάτης.
Λόγω της ιδιαίτερης αισθητικά σκαλιστής τους επιφάνειας τα πάνελ καλύπτουν την ανάγκη χώρων όπου χρίζουν συχνής ανακαίνισης, βάφονται εύκολα και επιδέχονται όλων των ειδών τις βαφές αφού προηγηθεί πάντα primer. Έχουν απλή µεταφορά
και τοποθέτηση.
Η 3d διάσταση αποτελεί τάση ερχόµενη από το εξωτερικό. ∆ηµιουργεί ενδιαφέροντα εφέ, προσδίδει ατµόσφαιρα στο χώρο και
για πρώτη φορά στο παιχνίδι της διακόσµησης λειτουργεί και η αίσθηση της αφής. Πλην του διακοσµητικού στοιχείου τα panels λειτουργούν και εναλλακτικά προσφέροντας ηχοµόνωση και βελτιώνοντας την ακουστική του χώρου. ∆ηµιουργούν έργα αισθητικά αναλλοίωτα στο χρόνο. Ο φωτισµός όταν επιλεγεί από ψηλά και κάθετα του 3d panel εντείνει το εφέ του γεωµετρικού
σχεδίου και προτιµάται. Κατά την επιλογή των πιο ήσυχων σχεδίων δεν αποκλείουµε και το συνολικό φωτισµό χώρου. Τέλος για
τα τρισδιάστατα µε φινίρισµα µεταλλική βαφή επιλέγεται συνήθως περιµετρικά ψυχρός φωτισµός.

Tortuga

3050x1220 mm

Mosaico

3050x1220 mm

Pop

3050x1220 mm

Puzzle

3050x1220 mm
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Syncronized Panels

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).

malibu

tutti frutti

vintage

era ora
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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).

soho

wow

aniline

timber
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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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Η ολοκαίνουργια συνεργασία της Eltop µε την Ιταλική εταιρία CementoNonCemento αγκαλιάζει το σύγχρονο αρχιτεκτονικό σχεδιασµό
για την κατασκευή έργων πρωτοποριακής προσέγγισης.
Τα Concreo® και Conclad® είναι πάνελ µε χαρακτηριστικά αισθητικής ελκυστικότητας. Επιτρέπουν την ρεαλιστική αναπαράσταση επιστρώσεων πανοµοιότυπων του ριχτού τσιµέντου και διακρίνονται για την εύκολη διαχείριση, µεταφορά και επεξεργασία. Τα πρωτοποριακά
πάνελ τσιµέντου δουλεύονται µε τα ίδια ακριβώς εργαλεία, τα ίδια κοπτικά ,τους ίδιους µηχανολογικούς εξοπλισµούς, τις βίδες και όλα
τα υλικά κιγκαλερίας όπως οποιαδήποτε επιφάνεια βιοµηχανικής ξυλείας.
Το Concover®, το διάσηµο τσιµέντο όχι τσιµέντο, υλικό νέας τεχνολογίας, προσδίδει την φινιτούρα του τσιµέντου πάνω σε οποιαδήποτε
επιφάνεια, ψεκασµένο ή εφαρµοσµένο µε ρολό ή ακόµα και µε τη µορφή έτοιµου πάνελ. Μεταµορφώνει έτσι έξυπνα, αντικείµενα οποιασδήποτε φόρµας, καθορίζοντας την αισθητική τους ταυτότητα και προσφέροντας δηµιουργικό σχεδιασµό µε απλό τρόπο.
Η χρήση της νέας τεχνολογίας του επαναστατικού συστήµατος όψης τσιµέντου CNƆ CEMENTO NON CEMENTO: Concreo®, Conclad®
και Concover®
σας εξασφαλίζει την ποιοτική και αισθητική υπεροχή για κάθε µικρό ή µεγάλο σας έργο και σας εναρµονίζει απόλυτα µε τις διεθνείς τάσεις που φέρουν την όψη τσιµέντου στην κορυφή της λίστας των κορυφαίων interior designers.
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Το Slate_lite είναι φλούδα καπλαµά αληθινής πέτρας σε πάχος 2-3mm. Η 100% φυσική πέτρινη επιφάνεια ενισχύεται στη πίσω πλευρά
µε fiberglass για µεγαλύτερη σταθερότητα αλλά και ευκολία επεξεργασίας.
Για να παραχθεί το Slate Lite επιλέγονται τα πιο όµορφα µετρώµατα από όλο τον κόσµο. Με την πρωτοποριακή τεχνολογία της η εταιρία
είναι σε θέση να παράξει εξαιρετικά λεπτά φύλλα πέτρας από αρχικούς όγκους µέχρι και 5 τόνους.
Κατά τη διαδικασία της παραγωγής η πίσω όψη από Fiberglass εφορµόζεται σε ρευστή µορφή στον ογκόλιθο και στη συνέχεια σχίζεται
η λεπτή φλούδα πετρώµατος.
Η εξαιρετικά λεπτή φλούδα Slate-Lite δεν χαρακτηρίζεται µόνο από τα µοναδικής οµορφιάς χρώµατα και υφές αλλά και από τα τεχνικά
της χαρακτηριστικά:
Το Slate-Lite λόφω του πάχους του είναι εξαιρετικά εύκαµπτο
To Slate-Lite είναι επίσης και τροµερά ελαφρύ: ζυγίζει µόνο 1,5Kgr/m2, κάτι που µειώνει επίσης και το κόστος µεταφοράς σε σύγκριση
µε τα ατόφια κοµµάτια πετρωµάτων ενώ συµβάλει και στην προστασία των φυσικών µας πόρων.
Όλα τα χηµικά στοιχεία του Slate-Lite είναι ακίνδυνα για την υγεία και ανταποκρίνονται στα υψηλότερα στάνταρτς.
Τα διαφορετικά προϊόντα του Slate-Lite είναι τα παρακάτω:
SLATE-LITE καπλαµάς πέτρας
https://www.slate-lite.com/en/slate-lite_paperthin_stone_veneer_real_stone.php#!
ECOSTONE 3D εύκαµπτος καπλαµάς πέτρας
https://www.slate-lite.com/en/ecostone_realstone_3d_formable.php
TRANSLUCENT διάφανος καπλαµάς πέτρας
https://www.slate-lite.com/en/translucent_paperthin_stone_veneer_lightobjects.php
ECOSTONE TRANSLUCENT διάφανος καπλαµάς πέτρας εύκαµπτος για 3D
https://www.slate-lite.com/en/ecostone_translucent_paperthin_stone_veneer_lightobjects.php
FACADES πάνελ µε καπλαµά πέτρας για προσώψεις κτιρίων
https://www.slate-lite.com/en/slatelite_facade-system_exterior_cladding.php
3D PANELS από καπλαµά πέτρας
https://www.slate-lite.com/en/slatelite_3d-panels.php
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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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Surfacing your world

ΑΦΟΙ ΤΡΟΚΟΥ∆Η - ELTOP ΑΒΕΕ
Θέση Πικροδάφνη, Καλιµπάκι, 19200 Ελευσίνα
Τηλ.: 210 55 49 006, 210 55 42 195, Fax: 210 55 42 195
email:info@eltop.gr
www.eltop.gr

