
Laminált bútorlap:

Vandálbiztos asztallap:

Dekorit lap: Kompakt lemez lap:

Bútoraink asztalosipari része legtöbb-
ször laminált bútorlapból készül,
amelyet modern nagyipari technoló-giá-
val gyártanak műgyantakötésű-
faforgácslapból, különböző mintázatú 
melamingyantás papír-dekorfelület 
rálaminálásával.
A felület lehet egyöntetű sima,
vagy a színmintázatnak megfelelő
faerezetes. A vágott széleket szegé-
lyezni kell, melynek anyaga speciális 
műanyag (ABS). Az ilyen lapok hő-
és vízállósága korlátozott.

Magas kopás és vízállóság jellemzi.
Az asztallap vastagsága16 mm.
Gyártási információk: hordozó
B/BB bükk rétegelt lemez, a felső
lapon szindekor kerül, alul fehér színű 
ellenhúzó dekorit. Az asztallapokat 
mart, lakkozott élekkel gyártjuk.
Jóllehet drágábbak, viszont nagy
előnyük, hogy mivel nincs élzárás,
a tanulók nem tudják eltávolítani
az asztallapok széleit,
nem rongálódnak. 

Mire figyeljen
megrendeléskor?

Ahhoz, hogy az Önnek leginkább megfelelő
bútorokra készíthessük ajánlatunkat,

kérjük válasszon modelltől függően asztallap- és 
vázszínt, 1 vagy 2 személyes asztaltípust, váz- és 
lábszerkezetet, asztallap típust. Fontos megadni

a tanulói korcsoportot, amihez a lenti táblázat 
nyújt segítséget. Kérjük megrendeléskor

az átvételre jogosult személy elérhetőségeit is
biztosítsa a gyors és hatékony egyeztetésekhez.

A lap műgyantakötésű-faforgácslap, 
amelyre vékony, hőre keményedő típusú, 
rendkívül ellenálló, dekoratív megjele-
nésű HPL réteget ragasztunk. A lapok 
szegélyezése 2 mm vastag ABS-sel
történik, aminek segítségével akár leke-
rekített asztallapokat is lehet gyártani.
Dekorit f elületet rétegelt lemezre,
vagy MDF lapra is lehet ragasztani,
ez esetben az éllezárás az élek
lakkozásából áll. Ezen lapok a hőnek
jól ellenállnak, az élek vízállósága
azonban nem engedi meg
a folyamatos kültéri alkalmazást.

A Kompakt lemez duroplasztikus anyag, 
mely valójában melamin gyantával 
teljesen telített cellulóz rostokból áll, 
melyeket magas hőmérsékleten és nagy 
nyomással préselnek teljesen tömör és 
homogén anyaggá. A kompakt lemez 
munkafelületek a melamin gyanta 
alapanyag miatt valóban jó vegyi és 
hőállóságúak, a gyártástechnológia 
révén  jó kopásállóságúak és nehe-
zen gyúlékonyak, a hordozó celluloid 
szálszerkezet révén kemények és nem 
repedés érzékenyek, felületük tömör és 
karcálló. Mindezek mellett a legelegán-
sabb esztétikai megjelenést is képesek 
biztosítani. Ideális felületet biztosítanak 
a tanulóasztaloknak és a laboratóriumi 
munkához használt asztal felületére is 
alkalmasak.

Bútorlap típusok
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sarkos
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farforgácslap

sarkos
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A BÚTORMÉRETEK MEGOSZLÁSA AZ OSZTÁLYOK SZINTJÉN
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3. korcsoport 119-142 cm 34 cm 58 cm 90 % 80 % 70 % 30 %

4. korcsoport 136-152 cm 38 cm 64 cm 20 % 30% 60 % 60 % 40 % 10 %

5. korcsoport 152-168 cm 42 cm 70 cm 10 % 40 % 60 % 70 % 60 % 40 % 20 %

6. korcsoport 168-184 cm 46 cm 76 cm 20 % 40 % 60 % 75 %

7. korcsoport 184 cm feletti 50 cm 82 cm 5 %


