LamiCompact
LamiCompact är Lamirocs högtryckskompaktlaminat av norrländsk kvalitet.
LamiCompact är ett högtryckslaminat pressat i ett homogent stycke utan
kombination av annan stomme. LamiCompact produceras i enlighet med den
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LamiCompact
LamiCompact har många användningsområden, allt från bordsskivor till skyltar. Produktens unika
egenskaper gör att den är beständig mot smuts, fukt, repor, kemikalier samt väderpåverkan.
Dessutom är den brandklassad och miljövänlig.
Materialet kan levereras i en uppsjö av färger och mönster. Väl anpassade till modern arkitektur
och design. LamiCompacts inbyggda egenskaper gör dem närmast underhållsfria. Läs mer om
våra standardkulörer på webben.
Tåligheten innebär att vi kan erbjuda er en högkvalitativ och miljövänlig produkt som håller
för tuffa miljöer. LamiCompact tål värme, kyla, klotter, slag och en mängd olika kemikalier.
Reptåligheten innebär att produkten är lätt att hålla ren och hygienisk.
Allt material är certifierat i enlighet med FCS och PEFC.
Tack vare eget snickeri kan vi kapa eller bearbeta materialet till de mått eller den form ni önskar.
Beroende på användningsområde kan vi leverera tjocklekar mellan 3 och 22 millimeter.

Produktfakta

Användningsområden

• Maxmått: 1250 x 2750 mm

Inomhus

• Tjocklek: 1-22 mm

Skåp, Bordsskivor, Fönsterbänkar,
Väggpaneler, Bänkskivor, Grytunderlägg,
Sänggavlar, Stänkskydd, Sittbänkar, Ytskikt för
dörr renoveringar ”LamiThin”.
Utomhus
Fasadskivor ”LamiFacade”, Utrustningar för
lekplatser, Vindskivor, Skyltar ”LamiGraphiq”,
Bordsskivor, Sittbänkar, Vindskydd.

Skandinaviens enda tillverkare av högtryckslaminat. Förutom våra egna produkter legotillverkar vi en rad
produkter som bordsskivor, bänkskivor, fasadskivor, grafiskt laminat, paneler, skyltar, skåp och skärmsystem till
interiörer med mera. Vi kan med hänsyn till våra maxmått tillverka allt inom högtryckslaminat.
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