Τα πρωτοποριακά συµπαγή πάνελ της συλλογής ELCOMP έχουν εξαιρετικά
χαρακτηριστικά, είναι ευέλικτα και έχουν απλή εγκατάσταση και συντήρηση.
Έρχονται να καλύψουν µε επιτυχία κάθε σας ανάγκη για κάλυψη πρόσοψης,
βελτιώνοντας την εµφάνιση, την απόδοση και την ανθεκτικότητα οποιοδήποτε κτιρίου.
Τα πάνελ ELCOMP έχουν διακοσµητική επιφάνεια 2 όψεων, είναι πολύ ανθεκτικά στην κρούση και στην τριβή, είναι άκαµπτα και έχουν µηχανικές και
χηµικές ιδιότητες αµετάβλητες σε πολύ υψηλές τιµές. Πληρούν τα πρότυπα
πυρασφάλειας, είναι αντιστατικά και λειτουργούν ως φράγµα αντίστασης καιρού.

Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η πολύ ισχυρή
προδιαγραφή ανθεκτικότητας που έχουν στην
υπεριώδη ακτινοβολία και στις καιρικές συνθήκες (έλεγχος για σκληρή χρήση σύµφωνα µε τα
πρότυπα ΕΝ 438-6 και 7)
Μία καινοτόµος λύση που αποτελείται από υλικό
ισχυρό παραγόµενο από θερµοσκληρυνόµενες
ρητίνες µε ενίσχυση ινών κυτταρίνης.
Η εξαιρετική πλούσια συλλογή των χρωµάτων
και µοτίβων τους προσαρµόζεται πλήρως σε
κάθε αρχιτεκτονικό σχεδιασµό. Τα πάνελ είναι
ελαφρυά, επεξεργάζονται εύκολα, µπορούν να
κοπούν σε µεγάλη ποικιλία σχηµάτων και µεγεθών, έχουν εύκολη συντήρηση (απαιτούν απλό
καθαρισµό) και αποτελούν αισθητική, πρακτική
και ανθεκτική λύση όταν ο σχεδιασµός έχει
ανάγκη την εξωτερική επένδυση.
Είναι φιλικά προς το περιβάλλον (ISO 9001, ISO
14021, ISO 14001, FSC®), αξιόπιστα, συµβάλουν στη θερµική, ενεργειακή και στην απόδοση
υγρασίας ενός κτιρίου και φέρουν ισχυρές πιστοποιήσεις (όπως Green Guard Enviroment Institute για χαµηλή εκποµπή, EuroCl B-s1 d0 EN
13501-1 κ.α)
Όλες οι χρωστικές ουσίες τους είναι απαλλαγµένες από βαρέα µέταλλα και διαλύτες, έχουν
υποβληθεί σε αυστηρές δοκιµές ως προς την
σταθερότητα UV για το χρώµα και τις καιρικές
συνθήκες (EN 438-2) και έχουν µοναδική αναπαραγωγή- αληθινή κλίµακα απεικόνισης (TRUE
SCALE®) όταν το σχέδιο έχει νερά ή πλούσιες
χρωµατικές παραλλαγές όπως το ξύλο.

Τα ELCOMP προσφέρονται σε δύο εναλλακτικές εκδοχές:
-Αυτοφερόµενα VIVIX® της FORMICA® σε 6mm, 8mm & 10mm. Το πιο έγκυρο υλικό στο χώρο των facades.
-Επενδεδυµένο H.P.L εξωτερικής χρήσης σε εναλλακτικούς πυρήνες όπως ALUCOBOND κ.α επιλογής ELTOP.
Μεταµορφώστε τα έργα σας, προχωρήστε σε σύγχρονη ευρηµατική
Εxterior διακόσµηση!
Με την µοναδική υπηρεσία Υounique® της FORMICA® τα πάνελ ELCOMP µπορούν να ενσωµατώσουν πλήρως στο υλικό οποιοδήποτε
σχέδιο, εικόνα, λογότυπο, οποιαδήποτε φωτογραφία, σχεδιαστική σκέψη/αρχιτεκτονική σας ιδέα προσφέροντας ατελείωτες δυνατότητες,
µε το υλικό να διατηρεί πάντα όλες τις προδιαγραφές του.
Χρώµατα ζωντανά, πραγµατική µορφή και αληθινή κλίµακα, λεπτοµέρεια και ανθεκτικότητα εικόνας.
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