
›Topan colour FF
Az innovatív, teljes keresztmetszetében színezett,
formaldehidmentes ragasztású MDF Topan legújabb
termékei gazdag színvilágukkal új dimenziókat
nyitnak a kreatív ötletek megvalósítására. A PUR-
ragasztás garanciát nyújt a hosszú távú megoldásokra
– míg az egyedülálló pigmentszerkezet a felhasznált
BASF-színekkel biztosítja a termék színtartását. A
hagyományos fekete szín még intenzívebben, míg az
új színek briliánsabban hatnak, mint más hétköznapi
kötőanyagok. Mint környezetbarát építőanyag a
belsőépítészeti kivitelezések számos lehetőségét
biztosítja.

›Klasszikus színek
A PUR ragasztás egységes, homogén színezettséget
biztosít a fekete Topan colour termék teljes
keresztmetszetében. Kimondottan a bútor és
belsőépítészeti alkalmazások céljából fejlesztették ki
a barna tónusú lapot, amely jól illik olyan világos
fafajtákhoz, mint a nyír vagy a juhar.

›Színsokaság a kínálatban
A meleg hangulatú  téglavörös szín – Topan colour
FF piros – egyedülálló kifejező erőt nyújt a
bútoroknak, berendezéseknek. A Topan colour FF
kékkel egy markáns lappal, a legújabb design alkotó
megoldásait lehet megvalósítani. A kellemes
hangulat megteremtésére szolgál a Topan colour FF
sárga , a meleg tónusú sárga szín napos, fénnyel teli
árnyalatot nyújt a kiállítási installáció,
üzletberendezés vagy akár privát lakások bútorainak.
A helyiségek  egészséges atmoszférájának
megteremtésére kiválóan alkalmas a Topan colour FF
zöld lap, amely kihangsúlyozza a természet
mindennapi esztétikáját életünkben. A legaktuálisabb
szín a Topan colour FF narancssárga a
berendezésnek derült, felszabadult hangulatot
kölcsönöz.

›Most még hajlítható Form minőségben is
Teljes méreteiben színezett, sliccelt kivitelben e
Topan Form lemezek is megvásárolhatók.
Felhasználásukkal kecses ívek, körszeletek vagy akár
teljes körívek is kialakíthatóak. Ez a típusú termék
számos forma kifejezését teszi lehetővé, miközben
egy teljesen új dimenziót nyit azok megvalósítására.
Kezdjen új utakat, használja a színezett hajlítható
MDF-et!

›Kreatív alapanyag:
A sokrétű felhasználhatóságának köszönhetően a
színes MDF a legmerészebb design ötletek minden
területen történő megvalósításának ideális
alapanyaga. A PU ragasztás vizes bázisú lakkal
alkalmazása során is optimális eredményt biztosít.
Festve vagy viaszolva is gyorsan gazdaságosan lehet
a legsokrétűbb tárgyakat is, mint pl.: polcokat,
léceket, asztalokat, kép- vagy tükörkereteket, asztal
vagy állványlábakat, irodai berendezéseket (dobozok,
kosarak, tartók, CD állványok),  gyerek játékokat,
teljes üzletberendezéseket elkészíteni.

›Az anyag
A Topan colour FF, az első formaldehid mentesen
ragasztott tömegében színezett MDF, amely magas
hajlító-, szakítószilárdsággal és jó csavartartással
rendelkezik. A gondosan kéregtelenített tűlevelű
alapanyag, formaldehidmentes PU-ragasztó
hozzáadásával biztosítja a finom és tömör felületet. A
farostokból álló homogén felépítés valamint a
rendkívül alacsony ásványi anyag koncentráció
biztosítja a  megmunkálás során a szerszámok hosszú
élettartamát és a sokrétegű profil kialakítás
lehetőségét.

›A gyártás
Elsősorban kéregtelenített tűlevelű alapanyagot,
mint pl.: luc-, erdei-, vörösfenyőt használnak a
gyártás során. Ezt az alapanyagot felaprítják, majd
rostjaira őrlik. Vizes bázisú pigment adagolásával a
rostokat PU-ragasztóval keverik, majd száraz
eljárással hő és nyomás alatt homogén lappá préselik
A Topan colour színezése céljából  hozzáadott vizes
bázisú BASF pigmentek szilárdan kötnek a
farostokban is tartós marad.

›Minőség
A Topan colour FF a Glunz AG terméke, melyet
szigorú irányelvek alapján gyártanak és államilag
hitelesített vizsgáló intézetek minősítenek. Az
állandó minőségellenőrzés a gyártó laboratóriumában
történik. A rendkívüli tulajdonságainak köszönhetően
a Topan colour FF a tömörfa vagy más hagyományos
alapanyagok alkalmazási korlátain túli lehetőséget
biztosít a design ötletek professzionális
megvalósítására.

›Minőségbiztosítás EN ISO 9001
A gyártó üzemek ISO 9001 szerinti minősítéssel
rendelkeznek. Így a fejlesztéstől a kiszállításig
minden fázist egyértelműen rögzítenek és
ellenőriznek. Ily módon biztosítják a termékek
állandó minőségét.
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