


Η Eltop προσφέρει στην ελληνική αγορά µία πλούσια συλλογή επιφανειών µασίφ βακελίτη (HPL Compact) την CompacTop Kitchen
& την CompacTop Horeca Table Tops.
Με τα καπάκια τραπεζιών HO.RE.CA Table Tops Collection η εταιρία εµπλουτίζει και επεκτείνει την προιοντική της σειρά των Com-
pacTop προσφέροντας µία ολοκληρωµένη λύση για το χώρο των Hotel.Restaurant.Cafeteria. Η νέα προιοντική σειρά διαθέτει κα-
πάκια τραπεζιών έτοιµα διαστασιολογηµένα σε 24 χρώµατα από πυρήνα HPL Compact, σε µόνιµο στοκ, σε 12 standard διαστάσεις
και 5 εναλλακτικά προφίλ τελειώµατος. Παράλληλα προσφέρει τη δυνατότητα παραγγελίας digital σχεδίων- σειρά digital printing
Younique της Formica, και εξειδικευµένων κοπών ειδικών διαστάσεων εκτός από τις standard τυποποιηµένες επιλογές.

Ο πυρήνας HPL Compact (High Pressure Laminate) αποτελεί µία εξαιρετικά αναβαθµισµένη πρώτη ύλη µε ιδιότητες που την καθι-
στούν ως το καταλληλότερο υλικό όπου η σκληρή χρήση θεωρείται δεδοµένη. Είναι υλικό µη πορώδες, µε απόλυτα πυράντοχες και
υδροφοβικές ιδιότητες, εύκολο να καθαριστεί, ανθεκτικό στην δράση µικροοργανισµών και απόλυτα κατάλληλο για τρόφιµα. Λόγω
ειδικών φίλτρων και ρητινών το υλικό έχει ισχυρή αντίσταση στις UV ακτίνες, δεν αποχρωµατίζεται, και στις κλιµατικές αλλαγές. Γι
αυτό και θεωρείται το απόλυτα κατάλληλο υλικό για επιφάνειες τραπεζιών και κουζίνας.
Ανακαλύψτε σήµερα τις ανά χρήση εξειδικευµένες συλλογές που δηµιούργησε η ELTOP για εσάς CompacTop Horeca Table Tops
και CompacTop Kitchen WorkTops.
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ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ
*Εντός 2 εβδοµάδων για τα χρώµατα που βρίσκονται σε στόκ στην αποθήκη µας και κατόπιν συννενόησης για τα υπόλοιπα χρώµατα
*Για τις ειδικές διαστάσεις συµβουλευτείτε µας πριν την παραγγελία σας για το χρόνο παράδοσης
*Παράδοση εντός Αττικής µε ιδιόκτητα φορτηγά και σε πρακτορείο µεταφοράς για την υπόλοιπη Ελλάδα
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
*Όλα τα φαινοπλαστικά φύλλα High Pressure Laminate που χρησιµοποιούνται για καπάκια τραπεζιών συµµορφώνονται πλήρως µε το Ευρωπαικό Πρότυπο En-438-4CGS
*Συµµόρφωση µε τον κανονισµό REACH για τις χηµικές ουσίες 
*Συµµόρφωση µε τον κανονισµό CE (σήµανση κατόπιν αιτήµατος)
*Συµµόρφωση µε τον κανονισµό FSC (σήµανση κατόπιν αιτήµατος)
*Πιστοποίηση κατά IMO ή κατά EN 13501 (B-s1,d0) κατόπιν ειδικής παραγγελίας
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-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 συλλογές των 180fx.
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ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ
*Εντός 2 εβδοµάδων για τα χρώµατα που βρίσκονται σε στόκ στην αποθήκη µας και κατόπιν συννενόησης για τα υπόλοιπα χρώµατα
*Για τις ειδικές διαστάσεις συµβουλευτείτε µας πριν την παραγγελία σας για το χρόνο παράδοσης
*Παράδοση εντός Αττικής µε ιδιόκτητα φορτηγά και σε πρακτορείο µεταφοράς για την υπόλοιπη Ελλάδα
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
*Όλα τα φαινοπλαστικά φύλλα High Pressure Laminate που χρησιµοποιούνται για καπάκια τραπεζιών συµµορφώνονται πλήρως µε το Ευρωπαικό Πρότυπο En-438-4CGS
*Συµµόρφωση µε τον κανονισµό REACH για τις χηµικές ουσίες 
*Συµµόρφωση µε τον κανονισµό CE (σήµανση κατόπιν αιτήµατος)
*Συµµόρφωση µε τον κανονισµό FSC (σήµανση κατόπιν αιτήµατος)
*Πιστοποίηση κατά IMO ή κατά EN 13501 (B-s1,d0) κατόπιν ειδικής παραγγελίας



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

H Eltop παράγει Horeca Table Tops από FENIX NTM Matt NanoTeck Material.

Το FENIX NTM είναι τεχνολογικά κορυφαίο προιόν, ένα επαναστατικό υλικό για την εσωτερική διακόσµηση, µε επιφάνεια εξαι-
ρετικά 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.



ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ
*Εντός 2 εβδοµάδων για τα χρώµατα που βρίσκονται σε στόκ στην αποθήκη µας και κατόπιν συννενόησης για τα υπόλοιπα χρώµατα
*Για τις ειδικές διαστάσεις συµβουλευτείτε µας πριν την παραγγελία σας για το χρόνο παράδοσης
*Παράδοση εντός Αττικής µε ιδιόκτητα φορτηγά και σε πρακτορείο µεταφοράς για την υπόλοιπη Ελλάδα
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
*Όλα τα φαινοπλαστικά φύλλα High Pressure Laminate που χρησιµοποιούνται για καπάκια τραπεζιών συµµορφώνονται πλήρως µε το Ευρωπαικό Πρότυπο En-438-4CGS
*Συµµόρφωση µε τον κανονισµό REACH για τις χηµικές ουσίες 
*Συµµόρφωση µε τον κανονισµό CE (σήµανση κατόπιν αιτήµατος)
*Συµµόρφωση µε τον κανονισµό FSC (σήµανση κατόπιν αιτήµατος)
*Πιστοποίηση κατά IMO ή κατά EN 13501 (B-s1,d0) κατόπιν ειδικής παραγγελίας
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DIGITAL PRINTING

Η υπηρεσία Formica Younique® σας προσφέρει ατελείωτες λύσεις για να δηµιουργήσετε προσαρµοσµένα και εξατοµικευµένα προ-
ιόντα, µε όλα τα πλεονεκτήµατα της Formica® Laminate. Μια εµπνευσµένη φωτογραφία, διασκεδαστικά σχέδια, προσαρµοσµένα µη-
νύµατα ή λογότυπο µάρκας µπορούν να γίνουν HPL, Compact HPL και Horeca Table Top από την ELTOP.
Για εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, για εφαρµογή σε κάθετες αλλά & σε οριζόντιες επιφάνειες, για δηµιουργία επίπλων, για τρα-
πεζάκια, όµοια επένδυση τοίχου…χάρη στο Younique® οποιαδήποτε έµπνευση είναι δυνατή..
Το Younique® σας επιτρέπει να συνδυάσετε την απεριόριστη δηµιουργικότητα µε όλες τις ιδιότητες υψηλής απόδοσης του Laminate
Formica®.
� Υψηλή αντοχή σε κρούση, τριβή, σκληρή χρήση
� Θερµική αντίσταση
� Υψηλή αντοχή στην υγρασία
� Αντοχή στη φωτιά
� Αντοχή στο χρωµατικό ξεθώριασµα, αναλλοίωτη επιφάνεια
� Ευκολία καθαριότητας και συντήρησης
� Εξαιρετική σχέση ποιότητας τιµής µε µεγάλη διάρκεια ζωής,
υψηλή ποιότητα και ανθεκτική λύση.

Η τυπωµένη εικόνα της υπηρεσίας Younique ενσωµατώνεται στη δοµή του H.P.L, στη δοµή του COMPACT και όχι απλά τυπώνεται στην
επιφάνεια. Η εκτύπωση µπορεί να είναι µονόπλευρα, στο λεπτό φύλλο υψηλής πίεσης H.P.L, ή στο συµπαγές, στο COMPACT, σε
µορφή µονής όψης ή διπλής όψης σε διαφορετικά πάχη και υφές.
H Formica συνεργάζεται µε την SURFACE VIEW για να σας παρουσιάσει πολλές εναλλακτικές προτάσεις Younique® εκτύπωσης.

http://www.formica.com/en/uk/products/licensed-design



Compact on demand

H.P.L, Compact, Ho.re.ca Table Tops ON DEMAND

Η ELTOP σας προσφέρει την δυνατότητα να δηµιουργήσετε προιόντα έξω από τα
στενά πλαίσια των 24 χρωµάτων Ho.re.ca Table Tops που διατηρεί και επεξεργά-
ζεται από στοκ. Σας προσφέρει την δυνατότητα να επιλέξετε κάποιο άλλο χρώµα
επιφάνειας τραπεζιού από τις on stock συλλογές των βασικών της προµηθευτών
Formica & Arpa ή ακόµα on demand να ζητήσετε απόχρωση από τις πλήρες
συλλογές τους. Για όποιο µικρό ή µεγάλο έργο.

http://www.formica.com/en/uk/products/washroom-collection#swatchesTab

http://www.arpaindustriale.com/en/aps/athlon
http://www.formica.com/en/uk/products/licensed-design

COMPACT COLLECTION ON DEMAND



Surfacing your world

ΑΦΟΙ ΤΡΟΚΟΥ∆Η - ELTOP ΑΒΕΕ
Θέση Πικροδάφνη, Καλιµπάκι, 19200 Ελευσίνα

Τηλ.: 801 11 805 805, 210 55 49 006, 210 55 46 195 Fax: 210 55 42 195
www.eltop.gr • email:eltop@hol.gr




