
Thin & Solid HPL for Interior Design



Η ARPA Industriale σχεδιάζει και κατασκευάζει από το 1954 φύλλα H.P.L µε υψηλής ποιότητας τεχνολογία για την αρχιτεκτονική & την εσω-
τερική 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 κορυ-
φαίους 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, επε-
ξεργάζεται 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 ερ-
γαστήριο, το ιατρείο εως το σχολείο, από το σχεδιασµό επίπλου εως και την κουζίνα του σπιτιού σας. Τα πάνελ µπορούν εύκολα να συν-
δυαστούν 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



-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 
-WOODS, ότι πιο µοντέρνο χαρακτηρίζει τις τρέχουσες τάσεις
αποµίµησης φυσικού ξύλου 
-MATERIC EXPRESSIONS για δηµιουργία επιφανειών σχεδια-
σµού βιοµηχανικού τύπου (φύλλα H.P.L µε όψη και αφή τσι-
µέντο, 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 De-
sign, 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 χώ-
ρους µε έντονη χρήση και µε ισχυρή απαίτηση υγιεινής και κα-
θαρισµού. Η έλλειψη πόρων εξαλείφουν τη συσσώρευση ρύπων
και καθιστούν τα πάνελ εύκολα  να καθαριστούν. Καλύπτουν τις
πιο απαιτητικές προδιαγραφές και έχουν ευρεία γκάµα από κλα-
σικά, 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 ψήγ-
µατα αλουµινίου και όψη από ήσυχα µονόχρωµα χρώµατα κα-
τάλληλα για interior τύπου διακόσµηση (διατίθενται και σε
επιφάνεια merle).
-WOODS, solid πάνελς σε τρείς πολύ φυσικές αποµίµησης κλα-
σικού ξύλου µε εξαιρετική αίσθηση αφής και υφής, κατάλληλα
για κάθε χώρο.
-MATERIC 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 εφαρ-
µογή και σύµφωνα µε όλα τα πρότυπα και τις σύγχρονες πιστο-
ποιήσεις και κανονισµούς.



ΧΑΜΗΛΗ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗ ΦΩΤΟΣ
ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΜΑΤ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

LOW LIGHT REFLECTIVITY
EXTREMELY MATT SURFACE

ΔΕΝ ΑΠΟΤΥΠΩΝΕΙ
ΔΑΧΤΥΛΙΚΑ ΙΧΝΗ

ANTI-FINGERPRINT

ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ
ΜΙΚΡΟΓΡΑΤΖΟΥΝΙΩΝ
THERMAL HEALING 

OF MICROSCRATCHES

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

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.
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