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Mi is a HPL lemez?

A HPL lemez nem más, mint a fa és mûanyag ötvözete. A gyártás 
során több réteg különbözõ típusú papír és mûanyag fóliát 
melamin gyanta hozzáadásával magas hõfokon, nagy nyomás alatt 
préselnek egybe. A technológia eredményeként a környezeti 
hatásokkal szemben rendkívül jól ellenálló felületet kapunk.
A GETALIT HPL lemezek széles színválasztékban és 0,5  0,8 - 1,2  
2,0 mm vastagságban készülnek.

Technikai tulajdonságok

A GETALIT a WESTAG & GETALIT AG. 
által gyártott HPL lemez márkaneve. A 
WESTAG 1956 óta gyártja a terméket, 
mely kategóriájában a legjobb minõ-
séget garantálja. Errõl DIN szabvány 
szerinti minõsítések tanúskodnak.

Kopásállóság Karcállóság

Cigaretta parázs UV-stabilitás

Tisztíthatóság Hõmérséklet

Ütésállóság Vízgõz

GETALIT    HPL-laminát ajtó

Végtelen lehetõségek!

A GETALIT ajtó az építészet 
területén a legszélesebb 
körben alkalmazható típus. 
Színben, kivitelben és szer-
kezeti megoldásaiban a leg-
változatosabb lehetõsé-
geket kínálja.
Sokrétû megjelenési for-
máinak köszönhetõen kitû-
nõen illeszkedik mind privát 
környezetünkbe, mind 
középületekbe, irodákba, 
szállodákba, iskolákba, 
egészségügyi intézmé-
nyekbe, ahol lényegesen 
nagyobb igénybevételnek 
van kitéve.

Szín- és dekorválaszték

Mûszaki adatok:

Típus:
GETALIT
Felület:
GETALIT HPL laminátum
Lemezvastagság: 0,5,  0,8,  1,2  és 
2,0 mm, aktuális dekorválaszték 
szerint
Lapszerkezet:
Papírrács/furatos forgácslap/tömör 
forgácslap betét
Méretezés: 
DIN szabvány szerint vagy egyedi
Lapvastagság:
40/50/60 mm
Élkiképzés:
GETAFORM,élkeményfa/mûanyag/
furnér rátét/betét,
Pánt:
Standard V3420 ill.V4426 
nikkelezett/egyedi
csak elõkészítve vagy készre szerelve
Zár:
BB/PZ/WC zár/egyedi
Cak elõkészítve vagy készre szerelve
Kiegészítõk:
Kitekintõ optika, szellõzõrács, süllyedõ 
küszöb,  üvegkivágások
Klímaosztály:
 I,  II,  III,
Funkció:
Hanggát ló ,  tûzgát ló ,  be járat i -
biztonsági

A GETALIT ajtók felületének két fõ 
jellemzõje a szín és a struktúra. A 
színek színcsoportokba sorolhatók, 
melyek között megtalálhatók az un. 
UNI vagyis általános és a fautánzatú 
színek. A felület struktúráltsága 
ugyanazon színnél más-más hatást 
eredményez.
A GETALIT lapok rendelhetõk matt 
fényû,  enyhén domború és 
egyenetlen, csillogó, finoman 
struktúrált vagy faerezetet utánzó 
felületekkel.

A tok és a lap konstrukciójában a GETALIT rendkívül 
változatos megoldásokat kínál.

GETAFORM él

Élkeményfa betét falcolt

Élkeményfa rátét falolt

Élkeményfa rátét falcnélküli

GETASOFT tok

GETALIT tok

GETALIT objekt tok

Blokktok


