Trwały mat
Obrzeża o wysokiej odporności
RAUKANTEX scratch.protect
www.rehau.pl/raukantex-sp   

Matowe. Wytrzymałe.
Odporne.
Odejście od powierzchni o wysokim połysku w stronę
wyrafinowanych wykończeń matowych można
zaobserwować w całej branży meblowej. Mat znajdziemy
już wszędzie: w mieszkaniach, biurach, kuchniach
i łazienkach, w aranżacjach wnętrz sklepów czy hoteli.

Właśnie w przypadku matowych powierzchni widać wyraźnie, na czym polegają różnice w jakości
materiałów i ich obróbce. Na uszkodzenia narażone są przede wszystkim obrzeża. Rozpoczyna się
to już podczas produkcji komponentów, gdy obrzeża podlegają obróbce, i nie zmienia się później,
gdy obrzeżom zagrażają różne niebezpieczeństwa wynikające z codziennego użytkowania.
Innowacyjne rozwiązanie tego problemu stanowi RAUKANTEX scratch.protect.

Zestawienie
zalet
Jakość
▪
▪
▪
▪

Trwała jakość przez całe życie produktu
Wysoka odporność na zarysowania
Łatwość pielęgnacji i odporność na zabrudzenia
Powierzchnia przyjemna w dotyku

Design
▪
▪
▪
▪

Trwały mat, brak wizualnych efektów starzenia
Delikatna i równomierna struktura
Powierzchnia bez odcisków palców
Brak lśnienia nawet pod dużym kątem

Proces
▪ Brak "wygładzania" powierzchni obrzeży przez
czujniki krawędziowe
▪ Niepotrzebna folia ochronna
▪ Stabilna i uproszczona produkcja
▪ Możliwość wykorzystania w każdej technologii obróbki

Stopnie połysku stanowią istotną różnicę
Znane już pozytywne właściwości powierzchni noble mat są teraz dostępne również w wersjach obrzeży
cechujących się innym stopniem połysku. Wszystkie obrzeża z polipropylenu i ABS linii Uni, Dekor i Designo
są dostępne w wersji scratch.protect.
Dostępne są następujące stopnie połysku:
▪
▪
▪
▪
▪

noble mat SP
stopień połysku 06 SP
stopień połysku 08 SP
stopień połysku 10 SP
stopień połysku 12 SP

Ilustracja prezentuje dotychczasową jakość lakieru w zestawieniu
z nową jakością RAUKANTEX scratch.protect.
Na wzorach 2, 4 i 6 nie występują widoczne odbicia.
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Niniejszy dokument jest chroniony przez prawo autorskie.
Powstałe w ten sposób prawa, w szczególności prawo do
tłumaczenia, przedruku, pobierania rysunków, przesyłania
drogą radiową, powielania na drodze fotomechanicznej lub
podobnej, a także zapisywania danych w formie elektronicznej
są zastrzeżone.
Nasze doradztwo w zakresie zastosowania - zarówno w
formie ustnej, jak i pisemnej - oparte jest na wieloletnim
doświadczeniu i wypracowanych standardach i udzielane
jest zgodnie z najlepszą wiedzą. Zakres zastosowania
produktów REHAU jest ostatecznie i wyczerpująco opisany
w informacji technicznej o danym produkcie. Obowiązująca
aktualna wersja dostępna jest w internecie na stronie
www.rehau.com/TI. Zastosowanie, przeznaczenie i

przetwarzanie naszych produktów wykracza poza nasze
możliwości kontroli i tym samym pozostaje wyłącznie w
zakresie odpowiedzialności danego odbiorcy/użytkownika/
przetwórcy. Jeżeli jednak dojdzie do odpowiedzialności
cywilnej, to podlega ona wyłącznie naszym warunkom
dostawy i płatności, które są dostępne na stronie
www.rehau.com/conditions, o ile nie było innych ustaleń
pisemnych z REHAU. Dotyczy to również ewentualnych
roszczeń z tytułu rękojmi, przy czym rękojmia odnosi się
do niezmiennej jakości naszych produktów zgodnie z
naszą specyfikacją. Zastrzegamy sobie prawo do zmian
technicznych.
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