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Belsőépítészeti tervezőknek, kivitelezőknek és bútorgyártóknak

Különleges színfurnérozott MDF lapok
Csomós tölgy
fűrészelt felülettel

Csomómentes tölgy
fűrészelt felülettel

Füstölt tölgy
fűrészelt felülettel

Cégbemutató

www.pannonfalap.hu

A Pannon Falap-Lemez Kft. meghatározó szereplője a hazai faipari piacnak, elsődlegesen a rétegelt
lemezek és a fa lap-lemezek forgalmazásának területén.
Termékeinket széles körben használják a belsőépítészeti kivitelezők, bútorgyártók, asztalosok valamint
kereskedői hálózatunkon keresztül az egész országban kaphatóak az általunk forgalmazott termékek.
A folyamatos áruellátást legfőképp Európa neves gyártói biztosítják, de kínálatunkban megtalálható
Latin-Amerika illetve Ázsia számos gyártójának terméke is.
A biatorbágyi raktárbázis 2007-ben történt megvalósítása egy fontos állomása annak az útnak,
melyet munkatársaimmal 2003-ban elkezdtünk, hiszen létrejött az a biztos háttér, ahonnan partnereink
és kereskedőink igényeit maximálisan ki tudjuk elégíteni magas szolgáltatási színvonalon.
					
											Mayer László

Pannon Falap-Lemez Kft.
2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 7.
www.pannonfalap.hu
pannonfalap@pannonfalap.hu
Tel.: 23/313-180
Fax: 23/313-181

Szolgáltatásaink
Országosan elérhető termékek

Kérje az Önhöz legközelebb lévő kereskedőnk
elérhetőségét.
Telefon: 23/313-180
E-mail: pannonfalap@pannonfalap.hu

Házhozszállítás

Heti rendszeres túrajáratok indítása az
ország minden területére.

Szaktanácsadás

Szakértõ kollégáink rendelkezésére állnak a rétegelt lemez és
fa lap-lemez termékekkel kapcsolatos kérdésekben.
Hétfőtől – Péntekig: 8:00 – 16:30 óra között
Telefon: 23/313-180
E-mail: pannonfalap@pannonfalap.hu

Lapszabászat

Kérje lapszabászatunk segítségét, ha a megadott táblaméreteken
kívül más méretű elemekre van szüksége.
Méretre vágási igényét jelezze a megrendeléskor.

Termékminták, termékbemutatók

Saját bemutatótermünkben és kereskedőinknél
lehetőséget biztosítunk, hogy megtekinthessék a fa
lap-lemez mintákat illetve bizonyos időnként részletes előadás
keretében prezentáljuk termékeinket.
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Ajánlatunk
Csomós tölgy fűrészelt felülettel
Különleges színfurnérozott MDF lap, amely modern belsőépítészeti
lehetőséget nyújt mind a bútor-, mind az épületasztalos kivitelezők
és tervezők számára. A régi idők fafeldolgozására emlékeztető,
fűrészelt felületi megjelenés a mostanában oly divatos vintage
„vintázs” hangulatot teremt a házak, épületek belső tereiben.
Válogatott, késelt, kiváló minőségű furnérok csomókat tartalmazó
fűrészelt felülettel.

Termék előnyei
•
•
•
•
•
•

Igényes, valódi fafelület
Kedvező ár-érték arány
Hőmérsékletváltozás esetén sem vetemedik
A hordozó lemez stabil, mérettartó MDF lap
A fa természetes látványa tartós használati értékkel párosul
Könnyen megmunkálható (általános faipari megmunkáló gépekkel)

Felhasználási területek
•
•
•

Bútorgyártás
Belsőépítészet /irodák, éttermek, magánházak, stb./
Igényes üzletben használatos berendezésekhez, bútorokhoz

Termékválaszték
A terméket megrendelésre tudjuk szállítani.
Részletekről érdeklődjön értékesítő kollégáinknál:
Tel.: 23/313-180
E-mail: pannonfalap@pannonfalap.hu

Méretek:

2440 x 1220 mm

Vastagság:

9, 19 mm

Segítjük munkáját, merítsen ötletet!
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Csomómentes tölgy fűrészelt felülettel
Sajátos, egyedi színfurnérozott MDF lap, amely az épített környezet
belső tereinek kialakításánál kínál opciót modern, igényes bútorok,
falburkolatok és egyéb belső berendezések megvalósításához.
Válogatott, késelt, kiváló minőségű furnérok csomómentes fűrészelt
felülettel.

Termék előnyei
•
•
•
•
•
•

Igényes, valódi fafelület
Egyszerű felhasználás, kedvező ár-érték arány
Hőmérsékletváltozás esetén sem vetemedik
A hordozó lemez stabil, mérettartó MDF lap
A fa természetes látványa tartós használati értékkel párosul
Könnyen megmunkálható (általános faipari megmunkáló gépekkel)

Felhasználási területek
•
•
•
•

Bútorgyártás
Épületek belső burkolata /magánházak, irodák, igényes üzletek/
Ajtóbetét
Frontok

Termékválaszték
A terméket megrendelésre tudjuk szállítani.
Részletekről érdeklődjön értékesítő kollégáinknál:
Tel.: 23/313-180
E-mail: pannonfalap@pannonfalap.hu

Méretek:

1800 x 1220 mm

Vastagság:

9, 19 mm

Segítjük munkáját, merítsen ötletet!
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Füstölt tölgy fűrészelt felülettel
A tölgyfa füstölésével lehetőség nyílik, a faanyag színének drasztikus megváltoztatására. A füstölt tölgy előnyös választás a sötét
színek, ill. a minimál design kedvelőinek. A füstölés hatására a
tölgy nem csupán sötét tónust ér el, hanem erezete is jobban kirajzolódik a felületen, mely esztétikusabb hatást kölcsönöz számára.
Az erősen igénybevett felületek burkolására kiválóan alkalmas.
Válogatott, késelt és hámozott, kiváló minőségű furnérok fűrészelt
felülettel.

Termék előnyei
•
•
•
•
•
•

Igényes, valódi fafelület
Egyszerű felhasználás, kedvező ár-érték arány
Hőmérsékletváltozás esetén sem vetemedik
A hordozó lemez stabil, mérettartó MDF lap
A fa természetes látványa tartós használati értékkel párosul
Könnyen megmunkálható (általános faipari megmunkáló gépekkel)

Felhasználási területek
•
•
•
•

Bútorgyártás
Épületek belső burkolata /magánházak, irodák, igényes üzletek/
Ajtóbetét
Frontok

Termékválaszték
A terméket megrendelésre tudjuk szállítani.
Részletekről érdeklődjön értékesítő kollégáinknál:
Tel.: 23/313-180
E-mail: pannonfalap@pannonfalap.hu

Méretek:

2440 x 1220 mm

Vastagság:

9, 19 mm

Segítjük munkáját, merítsen ötletet!
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További különleges színfurnérozott MDF lapok
Tex Top tölgy
2440 x 1220 mm
Vastagság: 20 mm

Kefélt, strukturált felületű tölgy
2440 x 1220 mm
Vastagság: 10 mm

Karcos, csomós tölgy
2440 x 1220 mm
Vastagság: 9 mm

Füstölt tölgy, különböző mintázatú furnérral
2440 x 1220 mm
Vastagság: 9 mm

Füstölt, kefélt, amerikai vöröstölgy
2440 x 1220 mm
Vastagság: 9 mm

5+1 érv, hogy miért válassza a Pannon Falap-Lemez Kft. termékeit:
• mert nagy hangsúlyt fektetünk termékeink minőségére
• mert vásárlóinkat feltétel nélkül tiszteljük, így Ön biztos lehet benne, hogy udvarias és
kedves kiszolgálásban lesz része
• mert rugalmasak vagyunk
• mert fontos számunkra a megrendelőinkkel fenntartott személyes kapcsolat
• mert szakértő kollégáink segítenek kiválasztani Önnek azokat az anyagokat, amelyek a
kitűzött célnak leginkább megfelelnek
• mert híresek vagyunk gyorsaságunkról, a megrendeléseket napokon belül eljuttatjuk Önnek
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