Декоративні ламінати високого тиску (HPL)
для оформлення інтер'єру

АСОРТИМЕНТ МАСИВНИХ ДЕКОРАТИВНИХ
ЛАМІНАТІВ ВИСОКОГО ТИСКУ ДЛЯ ІНТЕР'ЄРІВ
ІЗ ПРОГРАМОЮ ШВИДКОЇ ДОСТАВКИ.
«Athlon»: масивні ламінати високого тиску (HPL), у наявності розміром 4300×1850 мм,
товщиною 6 мм у фінішній обробці «Erre».
Виріб з Італії, створений для того, щоби надихати на творчість.
Його міцні двосторонні декоративні панелі задовольняють найвищі вимоги,
що висуваються до матеріалів для оздоблення інтер'єрів.
Панелі «Athlon» поставляються з розмірами 4300×1850 мм і товщиною 6 (4-6-8-10-12,7-14 мм)
у широкій гамі класичних, сучасних і модних кольорів.
Асортимент «Athlon» придатний для роздрібного застосування,
а також для контрактних та інтер'єрних робіт.

X

COLORSINTENSI (УНІКОЛЬОРИ)
Код
0001
0201
0204
0211
0218
0234
0249
0254
0273
0509
0517
0527
0561
0564
0569
0571
0593
0594
0605
0607
0619
0623
0638
0641
0644
0647
0660
0670
0682
0711

Назва
Bianco (Білий)
Sabbia (Пісок)
Magnolia (Магнолія)
Grigio Perla (Перлинно-сірий)
Beige (Бежевий)
Grafite (Графітовий)
Bianco Decò (Білий Деко)
Grigio Gabbiano (Сіра чайка)
Azzurro Ice (Крижаний синій)
Nero (Чорний)
Verde Malva (Лілово-зелений)
Grigio Argento (Срібно-сірий)
Rosso Devil (Диявол-й червоний)
Giallo Mais (Жовта кукурудза)
Blu Valencia (Синя Валенсія)
Rosso Oriente (Орієнтальний червоний)
Blu Faenza (Синій океан)
Fucsia (Фуксія)
Glicine (Гліцинія)
Lavanda (Лаванда)
Blu Artico (Арктичний синій)
Grigio Ferro (Сталевий сірий)
Rosso Fragola (Полунично-червоний)
Crocus (Крокус)
Turchese Pastello (Пастельно-бірюзовий)
Giallo Bisanzio (Жовта Візантія)
Verde Acido (Кислотно-зелений)
Giallo Altamira (Жовта Альтаміра)
Arancio (Апельсин)
Blu Baia (Синя бухта)

RAL
9016
1013
7035
1015
7004
9004
6019
7047
3020
1003
3011
5010
4006
-

Pantone
428 U
4685 U
429 U
Black
7485 U
427 U
186 U
7408 U
2995 U
287 U
7748 U
2099 U
645 U
661 U
2336 U
2155 U
7405 U
375 U
603 U
150 U
-

NCS (Система натуральних кольорів
S 0500-N
S 1005-Y10R
S 0505-Y20R
S 2502-B
S 1010-Y30R
S 4502-B
S 0502-R50B
S 9000-N
S 1020-G40Y
S 1500-N
S 1080-Y90R
S 1070-Y20R
S 1060-B
S 2570-R
S 4050-R80B
S 2060-R30B
S 2020-R50B
S 2030-R90B
S 2060-R70B
S 7502-G
S 1020-R80B
S 1070-Y
S 0560-G30Y
S 0570-G90Y
S 0570-Y40R
-

Примітка: Для лінійки «Colorsintesi», посилання на RAL, NCS і Pantone є найближчим еквівалентом і підлягають візуальній перевірці.

WOODS (ДЕРЕВО)
Код
1852
4303
4325
4327
4342
4390
4456
4511
4519
4520
T202

Назва
Faggio Giapponese (Японський Бук)
Canaletto (Каннелюра)
Noce Coloniale (Колоніальний горіх)
Acero Italiano (Італійський клен)
Noce Domino (Горіх Доміно)
Zebrano Naturale (Зебрано натуральний)
Rovere Zadar (Дуб Задар)
Rovere Fumo (Димчастий дуб)
Rovere Asburgo (Габсбургський дуб)
Rovere Asburgo Naturale (Натуральний Габсбургський дуб)
W74-01 Oak (Дуб)

MATERIC EXPRESSIONS (ЕКСПРЕСІЯ)
Код
0997
1017
3192
3194
3283
9128
9131
9133
9134
9136
9137

Назва
Selenio Nero (Чорний селен)
Selenio Silver (Срібний селен)
Copperfield Grigio (Сірий Копперфільд)
Corlam Bianco (Білий Корлам)
Abstract Aluminium (Абстрактний Алюміній)
Spot Rosso Fragola (Червона полуниця)
Spot Lavanda (Лаванда)
Spot Turchese (Бірюзовий)
Spot Azzurro Ice (Крижаний синій)
Spot Grigio Perla (Перлинно-сірий)
Spot Bianco (Білий)

АСОРТИМЕНТ КОМПАКТ-ЛАМІНАТІВ
ВИСОКОГО ТИСКУДЛЯ ІНТЕР'ЄРНОГО
ЗАСТОСУВАННЯ
ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБІВ «ATHLON»
Найбільш важливі якісні характеристики декоративних ламінатів високого тиску відповідно до стандарту EN 438.

Папір

Термореактивні
смоли

Верхній шар
(тільки для друкованих декорів)
Декоративний папір

Чорна серцевина
Декоративний папір

Ударостійкість

Стійкість
до появи подряпин,
ношування

Низький
коефіцієнт
відбиття світла

Легко
очищується

Термостійкість

Гігієнічність

Придатні для
контакту з харчовими
продуктами

Не вимагають особливого догляду
Міцні, стійкі та довговічні панелі Athlon не вимагають додаткового захисту поверхні.
Завдяки закритим поверхням ламінатів високого тиску (HPL) запобігається накопичення
бруду й забезпечується легке очищення панелей.
Горючість
Представлені два класи ламінатів «Athlon»: Стандартний сорт (Євроклас С) з підвищеним класом
вогнезахисного складу (FR), сорт (Євроклас B) надається за запитом.
Максимальна універсальність
Можна легко комбінувати панелі з іншими будівельними матеріалами для досягнення унікальних ефектів.

Понад 60 років досліджень і технологій
Компанія «Arpa Industriale» з 1954 року займається конструюванням і виробництвом панелей із використанням високоякісної технології HPL, призначених для застосування в
будь-яких сферах інтер'єрного облаштування. Ламінати високого тиску «Arpa» виробляються на заводі площею 150 000 м2 в м. Бра, П'ємонт. Понад 60 років інвестицій у
дослідження, передових технологій і підготовки персоналу дали змогу «Arpa» завоювати світові ринки й заслужити стійку репутацію високонадійного учасника галузі, яка
виділяється професіоналізмом свого персоналу, досконалістю й різноманітністю запропонованих послуг, гнучкістю й оперативністю в обслуговуванні. «Arpa» прекрасно
усвідомлює свою соціальну відповідальність перед зацікавленими сторонами, а також перед суспільством і навколишнім середовищем. Саме тому у 2008 році нею був
прийнятий Кодекс етичних норм, що регламентує її спільну практику й орієнтований на такі цінності, як сумлінність, прозорість і стабільність. Компанія «Арпа» має сертифікати
ISO 9001 і OHSAS 18001. Вироби «Arpa» завоювали низку престижних міжнародних нагород, таких як «Interzum Best of the Best of the Best».
Для ознайомлення з інформацією про нашу торговельну мережу, завантаження технічної інформації та отримання доступу до послуг Arpa відвідайте наш вебсайт
arpaindustriale.com.

Arpa Industriale є товариством, що складається з однієї особи, під керівництвом і під координацією Broadview Industries B.V.
Відмова від відповідальності
Наведені нижче застереження про відмову від відповідальності є коротким викладом відповідного
повного застереження про відмову від відповідальності (з якою можна ознайомитися на сайті
arpaindustriale. com). Інформація, надана компанією «Arpa Industriale S.p.A.» («Arpa») у рамках цього
документа, є виключно орієнтовною. «Arpa» не може гарантувати точність і цілісність цієї інформації.
Надана інформація не може бути підставою для будь-яких прав; використання інформації є ризиком і
відповідальністю іншого боку. Цей документ не гарантує будь-яких властивостей виробів «Arpa».
Компанія «Arpa» не гарантує, що інформація, викладена в цьому документі, придатна для цілей, для яких
вона використовується іншою стороною. Цей документ не містить ніяких розробок, розрахунків
конструкції, кошторисів або інших гарантій або заяв, на які можуть покладатися замовники й треті особи.
Кольори, які використовуються в повідомленнях «Arpa» (включно з друкованими матеріалами) і в зразках
виробів «Arpa», можуть відрізнятися від кольорів виробів, що поставляються «Arpa». Вироби і зразки
«Arpa» виробляються в межах встановлених колірних допусків, а кольори (партій виробів) можуть
відрізнятися, навіть під час використання одного й того ж кольору. Крім того, на сприйняття кольору
також впливає кут огляду. Передбачається, що клієнти й треті особи повинні мати професійного

консультанта, який буде інформувати їх про (придатність) продукції Arpa до використання у всіх бажаних
місцях, а також інформацію про допустимі закони та нормативні акти. Компанія «Arpa» зберігає за собою
право на зміну (специфікації для) своїх виробів без попереднього повідомлення. У межах, дозволених
відповідно до чинного законодавства, «Arpa» не несе відповідальності (ні договірної, ні позадоговірної) за
будь-який збиток, що випливає з або пов'язаний з використанням цього документа, за винятком
випадків і тою мірою, в якій така шкода є результатом умисного порушення зобов'язань або грубої
недбалості з боку компанії «Arpa» і/або її керівництва. Усі усні та письмові заяви, пропозиції, цінові
пропозиції, продажі, постачання, доставки і/або угоди, а також усі пов'язані з ними види діяльності «Arpa»
регламентуються Загальними положеннями та умовами компанії «Arpa Industriale S.p.A.». Усі усні та
письмові заяви, пропозиції, цінові пропозиції, продажі, постачання, доставки і/або угоди, а також усі
пов'язані з ними види діяльності компанії «Arpa USA Inc.» («Arpa USA») регламентуються Загальними
положеннями та умовами продажу компанії «Arpa USA». Усі права на інтелектуальну власність та інші
права, що мають відношення до змісту цього документа (включно з логотипами, текстом і фотографіями), є власністю компанії «Arpa» і/або її ліцензіарів.

Arpa Industriale S.p.A.
Via Piumati, 91
12042 Bra (CN) - Italy
Тел. +39 0172 436111
E-mail: arpa@arpaindustriale.com
export@arpaindustriale.com

arpaindustriale.com

Слідкуйте за нами:

