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Avonite Solid Surface
						

-

för en modern design när varje
detalj är viktig...
Bänkskivor, köksinredning, badrumsinredning, butiksinredning,
receptionsdiskar, skyltar, displays, tvättställ, diskhoar, badrumsväggar, hissväggar etc tillverkade i solid surface från Avonite är så långt
från det alldagliga som man kan komma.
Detta kompaktlaminat från Avonite besitter egenskaper som t.ex:
slagtåligt, värmebeständigt, marknadens bredaste sortiment av
färger, kombinerar naturstenens skönhet med plastens formbarhet.
Avonite Solid Surface finns i följande utföranden:
Avonite Foundations
är en akryl solid surface i storlek 3660 x 762 x 12,7 mm
(kan fås upp till 1524 mm bredd).
Finns i 51 olika färger.
Avonite Studio
är en polyester solid surface i storlek 3050 x 915 x 12,7
mm. Finns i ”glasslook” och metallic färger som ger
unika effekter. Totalt finns 61 olika färger
Swanstone
är en förstärkt akryl solid surface med en rad goda
egenskaper. Finns i 28 olika färger.
Swancore
förfabricerade bänkskivor i Swanstone.
Lyric
är en prisvärd och likvärdig produkt till Avonite Foundations, dock i ett begränsat urval av färger (11 kompakta
färger).
Avonite Recycle
recyclad Avonite som finns i 12 olika färger, men här går
utvecklingen snabbt framåt.
Diskhoar & Tvättställ
marknadens bredaste sortiment av förfabricerade diskhoar och tvättställ i ett urval av ovanstående kvaliteter.
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Projekt med Avonite...
Allt sedan starten 1983 har Avonite stått för design som sticker
ut - på hotell, i butiksinredningar, på restauranter, i receptioner
och exklusiva kök och badrum världen över..

Passion for plastics...
Vi är leverantör av kvalitetsprodukter från ledande
producenter i Europa. Tillsammans med vår erfarenhet
betyder det att vi kan bistå med professionell vägledning
i alla faser av projektet - från idé till färdig produkt.
När du väljer Vink, väljer du en stark samarbetspartner som
kan vara med och optimera projektet i alla led.
Vink kan leverera lösningar till ditt projekt - Vi har erfarenheten och kompetensen att vara med från idé till genomförande...
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