MADE IN GERMANY

AVVIATO. NOWY BIAŁY.
AVVIATO. the new white.

AV2015
solid white

JA SN E STWIERDZENIE

A CL E AR S TAT E M E NT

Biel jest najjaśniejszą z barw. Wyraża prostotę i purystyczny

White, the brightest of all colours. Conveying a simple and

urok. Biel jest kolorem odbijającym światło, akcentując jego

puristic appeal. White is the colour which is reflecting light,

jasność i przejrzystość.

transforming it clear and transparent.

Avviato, „Nowy Biały“ pasuje do każdej kuchni, każdej łazien-

Avviato, “the new white” fits in any bathroom, any kitchen,

ki, każdego pokoju. Innowacyjny , zaskakujący jakością i ceną

in any room. An innovative, cost-conscious material for time-

materiał dla ponadczasowych wnętrz. Materiał Solid Surface,

less interiors. A Solid Surface material which can be thermoformed.

który może być termoformowalny.
To właśnie przedstawia Avviato.

That’s what Avviato represents.

WŁAŚCIWOŚCI POWIERZCHNI
PRODUCT/SURFACE PROPERTIES

Płyty Avviato 10/12mm
Materiał mineralno-akrylowy Solid Surface, zgodnie z normą DIN EN ISO 19712,
powierzchnia wykończona na mokro (P240), lewa strona szlifowana na sucho (P80),
Wymiary Sizes

powierzchnia zabezpieczona folią.

4100 x 1250/615 x 10/12 mm |

2040 x 1250/615 x 10/12 mm

Avviato sheet material 10/12 mm
Acrylic resin bound Solid Surface material to DIN EN ISO 19712, 10/12 mm, surface

termoformowalny

wet sanded (P 240), reverse side dry sanded (P 80). Surface foil-protected.

thermoformable

bezpieczna w kontakcie z żywnością

bezszwowe łączenia

odnawialna powierzchnia

wg norm: EN 1186, EN 13130

seamless joints

can be repaired and touch sanded

odporny na chemię gospodarczą wg

odporny na światło

łatwy w czyszczeniu i pielęgnacji

normy ISO 19712

skala niebieska stopień 6

easy to clean

resistant to common household

light fast blue scale level 6 to

chemicals to DIN EN ISO 19712

ISO 4892, ISO 105-B02, ISO 105-A02

food safe to EN 1186 and EN 13130

odporny na temperatury do 180°C

odporny na uderzenia wg normy

wg normy ISO19712

ciepły i przyjemny w dotyku

DIN EN ISO 19712

heat resistant up to 180° C to DIN

warm to the touch

impact resistant acc. to

EN ISO 19712

DIN EN ISO 19712

