Formica® Magnetic Laminate is een decoratief laminaat met alle voordelen en de gegarandeerde
kwaliteit van het traditionele Formica® laminaat, maar met extra eigenschappen die het geschikt
maken voor communicatie- of uitstalfuncties.

Kies voor Formica Magnetic Laminate en ervaar de aantrekkingskracht van creativiteit en design.

Code

Naam

M2022

Brushed Aluminium

Structuur Toepassing

BRM

M2253

Diamond Black

MNL

Magnetisch schoolbord

M3091

Crystal White

MGL

Magnetisch schrijfbord

M3091

Crystal White

MNL

Magnetisch projectie / presentatiebord

M4702

Magnetisch bord
UNS
Beide Zijden Geschuurd

Magnetisch bord (niet-decoratief) om aan de achterzijde
van bijna alle Formica® Laminaten te verlijmen

M7927

Folkestone

MGL

Magnetisch schrijfbord

M7967

Hunter Green

MNL

Magnetisch schoolbord

Magnetisch presentatiebord

M4702 is een magnetische plaat die kan worden gebruikt om magnetische eigenschappen toe te voegen aan bijna
alle dunne decoratieve laminaten uit de Formica® Collectie. De plaat wordt gewoon aan de achterzijde van de
decoratieve laminaat verlijmt, volgens de aanbevolen verwerkingsvoorschriften.

Formaat Plaatmaat (alle items): 3050 x 1220 mm
Nominale dikte: 1,0 mm, behalve M2022 deze is 1,3 mm
Let op: alle Formica Magnetic Laminates worden afgeleverd met een beschermfolie (behalve M4702)
Codes Oppervlaktestructuren

Kwaliteit

Beschrijving
Magnetic Gloss
Magnetic Matt
Unspecified Finish
Brushed Metallic

Beschrijving
Magnetic Laminate Standard

Benaming
MGL
MNL
UNS
BRM

Code
MG
MN
99
J1

Benaming
MLB

Code
M5

Formica® Magnetic Laminate is verkrijgbaar in decoren die aansluiten bij de series Formica® Colors
en DecoMetal®. Vanwege de speciale eigenschappen van dit product, is het niet altijd mogelijk om
tussen de serie magnetische decors en de producten van Formica Colors en DecoMetal exact
corresponderende kleuren of structuren te vinden. Wij adviseren om echte kleurstalen met elkaar te
vergelijken, voorafgaand aan de definitieve voorschrijving, verwerking of installatie.
Vanwege het productieproces kunnen tussen de platen kleine glansgraad verschillen optreden, dat is
onvermijdelijk. Om beschadigingen aan het oppervlak te voorkomen, moeten de platen vlak worden
vervoerd en opgeslagen.
Formica Magnetic Laminaten bevatten speciale ijzerfolies en bieden een krachtig magnetisch resultaat.
Tijdens de verwerking kunnen er vonkjes van afspringen.
De platen worden beschermd door een dunne gemakkelijk te verwijderen beschermfolie (behalve
M4702). Na het verwijderen van de folie en voordat het product voor de eerste keer wordt gebruikt,
dient het oppervlak grondig te worden schoongemaakt met een gewone spiritus (ethylalcohol). Gebruik
geen reinigingsproducten, zoals afwasmiddelen.
Het is belangrijk om te weten dat sommige afwerklagen niet goed droog kunnen worden schoongewreven,
en dat regelmatig reinigen dus mogelijk noodzakelijk is. Het is aan te bevelen dat gebruikers zich ervan
te verzekeren dat het product geschikt is voor het voorgenomen gebruik.
Op www.formica.com kunt u alle noodzakelijke informatie vinden met betrekking tot de volledige
technische informatie voor verwerking, reiniging en onderhoud.

België
Tel: +32 2 705 18 18
contact.belgie@formica.com
Denemarken
Tel: +45 43 58 82 00
info.danmark@formica.com
Duitsland
Tel: +49 (0) 180 367 64 22
kontakt.deutschland@formica.com
Finland
Tel: +358 3 5800 200
info.finland@formica.com
Frankrijk
Tel: +33 (0) 3 87 29 10 13
service.echantillons@formica.com
Groot Brittannië
Tel: +44 191 259 3100
Samples tel: +44 191 259 3512
samples.uk@formica.com
Ierland
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Tel: +971 4 3219791
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Nederland
Tel: +31 (0) 70 413 48 20
contact.nederland@formica.com
Noorwegen
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Samples tel: +8 800 333 11 63
russia@formica.com
Spanje
Tel: +34 902 11 47 73
muestras@formica.com
Zweden
Tel: +46 42 38 48 30
info.sverige@formica.com
Zwitserland
Tel: +41 44 818 88 18
schweiz@formica.com

formica.com

Formica and the Formica Anvil Device are registered trademarks of The Diller Corporation.

Allen bieden een zeer hoog magnetisch effect. Er kan op worden geschreven met krijt of speciale
markeerstiften en ze zijn daarom prima te gebruiken om iets te tonen of te presenteren, of voor
informatieborden. Ze kunnen ook de perfecte achtergrond vormen voor een visuele beeldprojectie.
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Zorgvuldig geselecteerde kleuren en een combinatie van oppervlakteafwerkingen, bieden samen
een breed spectrum aan mogelijkheden en toepassingen in winkelruimtes en scholen, maar ook
voor woon- en werkplekken.
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Dankzij Formica Magnetic Laminate kunnen praktische, leuke en functionele plekken worden
gecreëerd in huizen, scholen en werkplekken.

M2022 Brushed Aluminium

BRM

M7927 Folkestone

MGL

M7967 Hunter Green

MNL

M2253 Diamond Black

MNL

M3091 Crystal White

MNL

M3091 Crystal White

MGL

