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VALCHROMAT® Engineered Coloured Wood 

повече от 30 години иновации и рационални решения 

VALCHROMAT® е следващо поколение материал от дървесни 

частици, създаден с грижа за безопасността и здравето на 

човека.

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:

Панели VALCHROMAT® оцветени в целия си обем в цветова 

гама от десет внимателно подбрани цвята, размери  до 

3660/2440 мм и дебелина до 30 мм.

Създаден изцяло от безвредни за здравето компоненти, 

VALCHROMAT се предлага и в разновидност неподдържаща 

горенето.

VALCHROMAT КОНЦЕПЦИЯ:

Valchromat® е иновативен продукт, който съчетава 

естествените свойства на дървото с яркостта на цветовете и 

благодарение на своята уникална гъвкавост позволява 

изследването на третото измерение

Добавената стойност на Valchromat® идва не само от цвета, но 

и от отличителния му състав и производствен процес.

Това е панел от дървесни влакна, оцветен навсякъде, където 

влакната са оцветени поотделно, импрегнирани с органични 

багрила и свързани заедно със специална смола, което е 

предпоставка за уникални физически и механични 

характеристики.



Предимства

Нетоксичeн 

Напълно цветени

панели

Устойчив на тежест

Лесен монтаж

Негорим

Лесна работа 

с машини

Устойчив на влага





Приложения
Някои от честите предпочитания на 

ценителите на панелите VALCHROMAT са 

изграждането на декоративни интериорни 

облицовки и структури, мебели, 

декоративни панели, изграждане на 

магазини, акустични панели, изложбени 

щандове, изложби и музеи, играчки, подови 

настилки, хотели и ресторанти, врати, кухни, 

бани.

Внимателно подбраната цветова гама както и 

практически безкрайните възможни 

геометрични комбинации на панелите 

VALCHROMAT създават с лекота търсеното 

въздействие при съвременните 

архитектурни решения. Предлага се и в 

разновидност не поддържаща горенето, 

класифицирана като B-s2, d0 според EN 13501

СЕРТИФИКАТИ:

Сертификат от изпитания за емисии на 

Формалдехид № 12/MDF/173/TPC-15 - 

AIDIMME Technology institute, Испания

Сертификат за съответствие на строителните 

материали № CE 1328-CPD-0188 / 

27.04.2011CERTIF – Associação para a Certi�-

cação, Португалия

Сертификат за съответствие на строителните 

материали № APCE/2010/CDR.0022 - APCER 

Certi�cation, Португалия





Цветове

Светло сив

Сив

Черен

Шоколад

Жълт

Оранжев

Червен

Виолетов

Син

Зелен
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