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LamiThin
LamiThin är Lamirocs tunna högtryckslaminat av norrländsk kvalitet.  

Produkten är framtagen för att appliceras på exempelvis dörrar, hissar och dylikt.  
LamiThin är det självklara valet för dig som, på ett enkelt och billigt sätt, vill renovera  

eller ändra färg på dörrar eller hissar. LamiThin produceras i enlighet med den  
europeiska standarden EN 438.
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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.

Vi producerar skivorna efter era önskemål med en maxlängd på 2700 millimeter och med en 
maxbredd på 1250 millimeter. Tack vare eget snickeri kan vi limma LamiThin på en bärare och 
sedan kapa eller fräsa skivorna till de mått och mönster ni önskar. Tjockleken på LamiThin är 0,8 
till 3,0 millimeter, beroende på användningsområde.

 Skivorna har låg vikt och är beständiga mot smuts, fukt, repor, kemikalier med mera. Dessutom 
är de brandklassade och miljövänliga. Produkten har egenskaper som lämpar sig för flera 
användningsområden. LamiThin kan levereras i en uppsjö av färger och mönster. Väl anpassade 
till modern arkitektur och design. Läs mer om våra standardkulörer på webben.

Du kan även få LamiThin med LamiGraphiq-anpassning. Det innebär att skivan kan fås med ett 
önskat mönster, egen vald bild eller varför inte din egen logotyp direkt pressat in i skivan.

Allt material är certifierat i enlighet med FCS och PEFC.

LamiThin

Produktfakta

• Maxmått: 1250 x 2750 mm
• Tjocklek: 0,8-3,0 mm

Användningsområden

• Ytrenovering av Dörrar
• Ytrenovering av Hissar
• Bordsskivor
• Skåpsluckor
• Skåp
• Bänkskivor


