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NANO HØJTRYKSLAMINAT



EKSTREM MAT OVERFLADE MED MEGET LIDT GENSKIN
Slip for irriterende genskin i bordoverfladen. Nutidens lyse 
og åbne kontormiljøer lukker solen ind på arbejdspladsen, men 
geskin i bordpladen kan være hårdt ved øjnene. Øg effektiviteten 
med nano højtrykslaminatet og undgå træthed og hovedpine. 



UTROLIG RENGØRINGSVENLIG OG HYGIEJNISK
De mikroskopiske nano partikler lukker overfladen på bordpladen 
i en sådan grad, at snavs ikke kan trække ned i porerne, hvor 
de er svære at fjerne. Alle de uønskede partikler lægger sig 
på overfladen uden at binde sig fast, så de er meget nemme at 
aftørre igen.



RIDSEFAST OG MODSTANDSDYGTIG OVER FOR SLAG
Den meget tætte overflade på nano laminatet gør den enormt 
slidstærk og modstandsdygtig. I sammenligning med andre 
overflader såsom linoleum og melamin, er nano højtrykslaminatet 
langt mere holdbar. Især en fordel på overflader med meget 
aktivitet, såsom skrive- og kantineborde mv. 



RIDSEFAST OG MODSTANDSDYGTIG OVER FOR SLAG
Meget sværere at ridse og skade end konventionelle overflader, 
samtidig er den sværere at “bule” og beskadige. 

ØGEDE ANTI-BAKTERIELLE EGENSKABER
Den tætte overflade skaber dårlige vækstmuligheder for bakterier, 
hvilket er med til at forhindre f. eks. sygdomme og maveonder

MEGET NEMT AT RENGØRE OG VEDLIGEHOLDE
Snavs, væske ol. lægger sig på overfladen, så de er nemme at 
fjerne igen

VANDAFVISENDE
Den tætlukkede struktur gør det stort set umuligt for væsker at 
trænge igennem og beskadige elementet

RESISTENT OVER FOR STORE TEMPERATURUDSVING
Spildt kaffe, varmt stearin, isterninger eller andet med høje 
eller lave temperaturer beskadiger ikke overfladen 

UV FILTER SOM MODVIRKER MATNING AF FARVER
Solens stråler beskadigere med tiden de farvede overflader og 
gør dem matte. Nanolaminatet forhindrer dette med sit UV filter. 

MODSTÅR DE FLESTE KEMIKALIER OG RENGØRINGSMIDLER
Man kan rengøre nano behandlede overflader uden den store omtanke. 
Nano højtrykslamitet tåler de fleste rengøringsmidler og kemikalier. 



ANVENDELSE, BRUGBARHED OG RELEVANS
Nano laminat er meget brugbar i det moderne kontormiljø, med 
store krav til komfort, holdbarhed og udtryk. 
Et skrivebord med nano højtrykslaminat har markant forlænget 
levetid, samt den lave reflektans gør komforten i en klasse for 
sig selv. 
I kantinen, hvor slitage og hygiejne er de daglige udfordringer, 
er nano højtrykslaminatet især relevant. Den slidstærke og 
samtidig meget tætte overflade øger levetiden samtidig med, 
at overfladerne er meget nemme at rengøre grundigt, da snavs, 
væsker og partikler blot ligger på overfladen, frem for at 
fæstne sig i strukturen. 
I receptionen, hvor mange mennesker har deres berøring, undgås 
fedtede fingre, ridsede overflader og hvad der ellers er med 
til at give et nedsat førstehåndsindtryk.
Anvendelsesmulighederne er mange - kun fantasien sætter grænser.  



For yderligere info, kontakt venligst:
Dencon A/S
Skyttevej 21
DK-7800 Skive
T. +45 9752 1722
F. +45 9751 0575


