
HPL SURFACE COLORS



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 εβδοµα-
διαίες ανταποκρίσεις από τις αποθήκες της εται-
ρίας 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 διάρ-
κειας! 
Για την προδιαγραφή έργων αναλλοίωτων στο
χρόνο, χώρων και αντικειµένων µοναδικής έκ-
φρασης.



Η συλλογή αποτελείται από:
-τα Colors h.p.l, τη πιο πλούσια χρωµατική παλέτα µονό-
χρωµων χρωµάτων βακελίτη που καλύπτει όλους τους
χρωµατικούς τόνους και δηµιουργεί εµπνευσµένες κατα-
σκευές.
-τα Premium h.p.l, µία σειρά από εξειδικευµένα µονό-
χρωµα χρώµατα µε πολύ ιδιαίτερες φινιτούρες (rigato,
sculpted, microdot, λαµπερό γυαλιστερό και πιστοποι-
ηµένα αχάρακτο από τον οργανισµό LGA ARplus, plex,
ColorCore® µασίφ σε όλη την µάζα το ίδιο χρώµα)
-τα Patterns h.p.l, µε µοτίβα ιδιαίτερου διακοσµητικού
ενδιαφέροντος, σε συνδυασµό κλασικών µοντέλων  ψη-
φιακής εποχής που εξατοµικεύουν µέσα από µία γκάµα
εµπνευσµένων αρχιτεκτονικά σχηµάτων την κάθε κατα-
σκευή, επένδυση, το κάθε σας έργο. Ιδανικά για το ξενο-
δοχείο, το χώρο εστίασης, το κατάστηµα, το σχολείο όπου
ο σχεδιασµός λειτουργεί ελεύθερα..
-τα Woods h.p.l, συλλογή χρωµάτων ξύλου, µε νέα εµ-
φάνιση και νέο χαρακτήρα 
για δηµιουργία µε έντονη έµφαση φυσικού και σεβασµό
στο ξύλο. Εξαιρετικές υφές, µαλακή ευχάριστη αφή, φυ-
σικές ξύλινες αποχρώσεις κατάλληλες για κάθε κατα-
σκευή. 
-τα DecoMetal h.p.l, πραγµατικές µεταλλικές επιφάνειες
σε απόχρωση του χρυσού, του µπρούντζου, του αλουµι-
νίου, 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 επι-
τρέπει την συµπύκνωση της οποιαδήποτε έµπνευσης, λο-
γότυπου, 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 προδιαγρα-
φές τόσο για εσωτερικό όσο και για εξωτερικό χώρο, δια-
τηρώντας την αληθινή κλίµακα της εικόνας, τα χρώµατα
ζωντανά και την επιφάνεια αναλλοίωτη!



-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 επι-
στροφή των µαρµάρων κλασικής οµορφιάς στο προσκήνιο προβάλει τις κοµψές συλ-
λογές των 180fx µε AR+TM extra γυαλιστερή επιφάνεια και αχάρακτη, προσφέροντας
έµπνευση σε µεγάλη κλίµακα.
-το Ligna h.p.l, µε επίστρωση φλούδας αληθινού καπλαµά (έτοιµου φινιρισµένου προς
τοποθέτηση) και όλες τις προδιαγραφές, ευκολίες τοποθέτησης και αντοχές του lam-
inate (finegrain, straight grain, crown, exotic)
-το 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 σχο-
λείου, στο σπίτι σας, στην εταιρία, σε κάθε χώρο. 



-το 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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