Met WAVES
krijgt u méér tijd
voor andere zaken !

Bespaar in tijd en budget
Herkent u dit ? Uw project loopt op wieltjes en enkel uw meubel, maatkast of corpus
nog moet afgelakt worden. Dat is vaak het moment dat er kink in de kabel komt:
uw spuitcabine is nog bezet, er is een vertraging bij de lakkerij of u heeft het net even
moeilijk een gekwalificeerde medewerker beschikbaar te vinden.
Met Waves sluit u deze ‘bottleneck’ in uw productie uit: deze kant-en-klare fineerplaat
maakt het zelf aflakken overbodig. Uiteraard een aardige besparing in tijd én budget !
De hoogtechnologische lakstraat waar de Waves fineerplaten van af rollen, staat
garant voor een permanente kleuruniformiteit en hoge afwerkingsnorm. U bent
dan ook steeds zeker van de juiste kleur, ongeacht de duur van het project of aantal
bijbestellingen.

Waterwerend
Waves is uitsluitend verkrijgbaar op een waterwerende MDF (‘MR’), voorzien van
een gepaste waterwerende verlijming en met een gelakte afwerking, waardoor deze
fineerplaten uitermate geschikt zijn voor uw projecten in vochtige binnenomgevingen
(badkamers, keukens,…).
Deze afwerking zorgt voor een uitstekende bescherming van uw meubel bij alledaags
gebruik.
Iets wat uw klant zeker zal weten te appreciëren.
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Eigentijdse oplossing
Uw eindklant kan met Waves kiezen uit 5 eigentijdse kleurtinten:
Van de natuurlijke uitstraling in Eik ‘Natural’en Notelaar ‘Natural’, over een Eik ‘Dune’
in een zandgele nuance dat doet denken aan een warm zandstrand en een Eik ‘Steam’
met grijs-beige tinten die misschien wel verwijzen naar een mysterieus meer in de
ochtend tot de verwarmende Eik ‘Ristretto’ die zijn inspiratie haalt in een dampende
kop donkere koffie.
Uw klant zal behalve de voorgestelde kleuren ook de prachtige golvende beweging
in de houttekening kunnen smaken.

Eik Natural

Met Waves biedt u voldoende eigentijdse keuzemogelijkheden om uw project naar
de wensen van uw klant te personaliseren.

Technisch uitgekiend & compleet
WAVES onderscheidt zich op de markt met de specifieke toepassingsmogelijkheden,
het formaat (3050mm x 1220mm) en de keuze van het fineer, met een selectie van
vals kwartier en halve dosse, speciaal geplankt gevoegde Eiken- en Walnoot fineer.

Eik Dune

De beschermfolie op de twee A-zijden (bij 19mm) reduceert de kans op beschadigingen
bij transport en bewerkingen aanzienlijk.
Beschikbare varianten: Eik natuur gelakt, Notelaar natuur gelakt, Eik Dune, Eik Steam
en Eik Ristretto
Het Waves assortiment bestaat verder uit speciale accessoires zoals aangepaste
lakstiften, kantenboorden en afzonderlijk verkrijgbare lak.
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5 decors

Eik
Natural

Eik
Dune

Eik
Steam

Eik
Ristretto

Eik Steam

Notelaar
Natural

Voegpatroon

geplankt gevoegd, met evenwichtige selectie van vals kwartier
en halve dosse fineer

Formaat

3050 x 1220 mm

Basisplaat

MDF MR

Dikte

10mm A/R en 19mm A/A

Verlijming

Watervaste verlijming

Afwerking

mat gelakt (5% glansgraad)
en 2-zijdig voorzien van beschermfolie (19mm)

Kantenafwerking

Fineerkanten zonder lijm in 24mm en 44mm
(rollen van 50 lopende meter), passend mat gelakt

Lakstiften

beschikbaar voor alle kleurvarianten

Lak (afzonderlijk)

beschikbaar in individuele verpakkingen (1 liter blik) voor Dune,
Steam en Ristretto

Fineervellen

Gelakt fineer op vlies (2500 x 1220mm)

Eik Ristretto

Notelaar Natural
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