
3D Panels



Mar Caspio 3050x1220 mm Dedalo 3050x1220 mmMar Nero 3050x1220 mm Mar Rosso 3050x1220 mm

3D Panels
Τα τρισδιάστατα ανάγλυφα panel της ιταλικής
εταιρίας Sm’Art παρουσιάζουν µεγάλο αρχι-
τεκτονικό και διακοσµητικό ενδιαφέρον.
Έχουν µοναδική αφή και µεγάλη γκάµα κυµα-
τοειδών δοµών και γεωµετρικών υφών. Είναι
ότι πιο σύγχρονο στο χώρο της ευρηµατικής
διακόσµησης.
Εκτός από τον ιδιωτικό χώρο υψηλών απαιτή-
σεων έχουν καθολική εφαρµογή στον χώρο
του εξοπλισµού καταστήµατος, των show-
room, των συνεδριακών και ξενοδοχειακών
µονάδων, των χώρων εστίασης, των εσωτερι-
κών πορτών κ.α

Βασική α΄ ύλη έχουν το M.D.F που ως υλικό
ισχυρής πυκνότητας διασφαλίζει κατά την
επεξεργασία που θα τους προσδώσει το σχέ-
διο-σκάλισµα, ότι θα υπάρχει άψογο φινίρι-
σµα, ώστε να αποφεύγεται το ξέφτισµα των
ακµών. Εναλλακτικά υπάρχει η δυνατότητα η
α΄ύλη να είναι έγχρωµο, µασίφ έγχρωµο MDF
σε όλη του τη µάζα, και να είναι ακόµα µεγα-
λύτερης πυκνότητας & µηχανικής αντοχής,
δηλαδή H.D.F, από την εταιρία VALCHROMAT.
∆ιάσταση φύλλου 3,05Χ1,22 και πάχος 18mm.
Η ELTOP καλύπτει µε στοκ κάθε µικρό ή µε-
γάλο έργο και παραδίδει µε πολύ σύντοµους
χρόνους παράδοσης.



Pop 3050x1220 mm Puzzle 3050x1220 mTortuga 3050x1220 mm Mosaico 3050x1220 mm

Τα Sm’Art 3d panels παραδίδονται ανεπεξέργαστα στη φυσική τους µορφή και επιµελείται του φινιρίσµατος τοπικά ο πελάτης.
Λόγω της ιδιαίτερης αισθητικά σκαλιστής τους επιφάνειας τα πάνελ καλύπτουν την ανάγκη χώρων όπου χρίζουν συχνής ανα-
καίνισης, βάφονται εύκολα και επιδέχονται όλων των ειδών τις βαφές αφού προηγηθεί πάντα primer. Έχουν απλή µεταφορά
και τοποθέτηση.

Η 3d διάσταση αποτελεί τάση ερχόµενη από το εξωτερικό. ∆ηµιουργεί ενδιαφέροντα εφέ, προσδίδει ατµόσφαιρα στο χώρο και
για πρώτη φορά στο παιχνίδι της διακόσµησης λειτουργεί και η αίσθηση της αφής. Πλην του διακοσµητικού στοιχείου τα pan-
els λειτουργούν και εναλλακτικά προσφέροντας ηχοµόνωση και βελτιώνοντας την ακουστική του χώρου. ∆ηµιουργούν έργα αι-
σθητικά αναλλοίωτα στο χρόνο. Ο φωτισµός όταν επιλεγεί από ψηλά και κάθετα του 3d panel εντείνει το εφέ του γεωµετρικού
σχεδίου και προτιµάται. Κατά την επιλογή των πιο ήσυχων σχεδίων δεν αποκλείουµε και το συνολικό φωτισµό χώρου. Τέλος για
τα τρισδιάστατα µε φινίρισµα µεταλλική βαφή επιλέγεται συνήθως περιµετρικά ψυχρός φωτισµός.
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