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Toteuta uuden vuoden unelmat 
uusilla laminaattipinnoilla!

KEITTIÖT

TOIMISTOT

JULKISET TILAT

CARBON & LAB TOP



Samettisen mattapintainen laminaatti

CARBON Pinnan ainutlaatuisen koristekerroksen ansiosta Car-
bon-tuote tuntuu silkkisen sileältä. Se kestää hyvin mikro-
naarmuja ja hankausta, joten pinta säilyy eheänä pitkään. 
Jos naarmut eivät ole syviä, ne lähtevät pois pehmeällä 
kangasliinalla pyyhkimällä. Carbon-tuotteen mattapinta 

• Kestää mikronaarmuja 

• Antistaattinen

• Torjuu bakteereja

• Helppo puhdistaa

• Kestää lämpöä

• Kestää kosteutta

• Elintarvikestandardien mukainen

• Vähäinen kiilto
KEITTIÖN PINNAT: 
Paksuudeltaan 12-, 18- ja 20-millimetriset tuotteet sopivat hyvin keit-
tiötasoiksi ja antavat keittiölle puhtaan ilmeen. Pinnat tuovat keittiöön 
kauneutta ja ylellisyyttä, ja lisäksi ne kestävät hyvin kulutusta.

TOIMISTOT: 
Koska ASD Carbon tuotteet kestävät hyvin naarmuun-
tumista, ne sopivat hyvin toimistojen tapaisiin korkean käyttöasteen 
tiloihin.

HYGIEENISET YMPÄRISTÖT: 
Koska Carbon tuotteet torjuvat bakteereja ja mikrobeja, ne estävät 
terveydelle vaarallisten bakteerien ja mikrobien leviämisen. Tuotteet 
sopivat hyvin tiloihin, joita on pidettävä jatkuvasti puhtaana.
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Raaka-aineet ovat peräisin laitoksilta, joilla on FSC™-
sertifikaatti. Kansainväliset FSC™standardit takaavat, 
että raaka-aineet toimitetaan kestävän metsätalou-
den edellytysten mukaisesti.

Tuotemitat 

• 1 220 mm x 2 440 mm
• 1 300 mm x 3 050 mm
• 1 400 mm x 4 200 mm



LAADUKAS JA TURVALLINEN

ASD Lab Top on erinomainen valinta laboratorioihin ja muihin ympäristöihin, joissa pintojen on kestet-
tävä kemikaaleja ja tahroja. Paneelit ovat iskun- ja kosteudenkestäviä, ja ne on helppo asentaa.  Tuote 
on tehty hartsista erityisellä valmistusmenetelmällä, ja sen pinnassa on käytetty elektronisäteilytettyä 
koristepaperia, mikä takaa sen kemiallisen kestävyyden. ASD Lab Top levyt valmistetaan vähintään 1 000 
psi:n paineella 149 °C:n lämpötilassa, minkä vuoksi ne kestävät hyvin kemikaaleja ja bakteereja.

• Kemiallisesti kestävä 
• Turvallinen ja kulutusta kestävä
• Naarmuuntumaton ja tahrankestävä

Tuotteen rakenne
Melamiiniformaldehydillä 
kyllästetty ja elektronisäteilyllä 
vahvistettu koristepaperi kestää 
erittäin hyvin kemikaaleja.

Fenoliformaldehydillä kyllästetyt 
voimapaperikerrokset lisäävät 
kestävyyttä iskuja ja kemikaaleja 
vastaan.

LabTop 
valkoinen

LabTop 
musta
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harmaa

Torjuu bakteereja ja 
mikrobeja

Kestää kosteutta

Torjuu sienikasvustoja

Kestää hyvin iskuja

Turvallinen elintarvike-
kosketuksessa

ASD Lab Top tuotteet soveltuvat pitkäaikaiseen käyttöön laboratorioissa, sairaaloissa ja muissa lääketie-
teellisissä ympäristöissä, joissa on paljon kemiallisia käyttökohteita. Ominaisuuksiensa ansiosta niitä voi 
käyttää myös kouluissa, ravintoloissa, urheilutiloissa ja muissa liiketoimintatiloissa, joissa on bakteerien 
leviämisen vaara.

Helppo puhdistaa

LAB TOP
COLLECTIONS
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Ollaan yhteydessä!

Instagram: @hiipakkateollisuus

LinkedIn: E J Hiipakka Oy

YouTube: Hiipakka teollisuus

Nähdään myös somessa!


