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AluSplash®

AluSplash®

RedeFINIM PANOuRILe ANTISTROP

vă prezentăm AluSplash®!

Un panou triplustrat pe bază de aluminiu - o soluție elegantă și modernă, alternativă a panourilor antistrop din sticlă, materiale ceramice (faianță), acrilice sau din HPL.  

Este un produs extrem de versatil, putând fi  utilizat atât ca panou antistrop pentru bucătărie, cât și ca panou pentru placarea zonelor pentru baie, expuse apei: 
cabine duș, lavoar etc. De asemenea, poate fi  utilizat pentru placarea zonelor din interior, precum spații de lucru și recepții, sau integrat în aplicații pentru mobilier și 
arhitecturale - uși dressing batante și mai ales culisante - datorită rezistenței la impact și a greutății reduse, comparativ cu sticla. 

Suprafața perfect netedă, fi nisajul lucios și selecția de culori vor face să iasă în evidență atât bucătăria cât și alte spații placate cu Alusplash, adaugând stil și 
eleganță, conferind un aspect curat și modern.
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AluSplash®

AluSplash®

RedeFINIM PANOuRILe ANTISTROP

•   Sigur și igienic
•   Ușor de curățat și întreținut
•   Rezistent și durabil
•   Cost efi cient
•   Rapid și ușor de prelucrat si de  montat (D.I.Y.)
•   Ecologic
•   Nu se sparge și nu se crapă la impact

•   Poate fi  pliat și îndoit la colțuri, fără îmbinări
•   Grosime 4mm - perfect pentru acoperirea unui perete deja acoperit cu faianță
•   Greutate 7 kg/mp
•   Suprafață vopsită lucioasă, refl ectivitate similară cu sticla
•   Rezistent la UV
•   Rezistent la apă și abur
•   Miez mineral ignifug, adecvat pentru instalare în spatele plitelor cu gaz

de ce AluSplash®?

•   Panouri antistrop în bucătărie
•   Panouri spate insulă de bucătărie și bar
•   Panouri pereți duș și cabină duș
•   Panouri decorative
•   Oglinzi
•   Panouri antistrop pentru spălătorie

•   Pereți decorativi
•   Mediu Spa
•   Instalare și vitrine magazine
•   Dotări comerciale
•   Sistem de uși pentru dulapuri glisante

Aplicații

Panou ignifug        EN-13501, BS 476 P6 & P7; ASTM E-84, AS/NZ 1530.3Panou ignifug        EN-13501, BS 476 P6 & P7; ASTM E-84, AS/NZ 1530.3Panou ignifug        EN-13501, BS 476 P6 & P7; ASTM E-84, AS/NZ 1530.3Panou ignifug        EN-13501, BS 476 P6 & P7; ASTM E-84, AS/NZ 1530.3Panou ignifug        EN-13501, BS 476 P6 & P7; ASTM E-84, AS/NZ 1530.3

CARACTeRISTICI

Rapid şi uşor de instalatecologicSigur, igienic şi cu 
 întreținere redusă

Compatibil cu toate 
maşinile de  gătit (Ignifug)Rezistent la aburi şi apă

•	 Fără praf și neporos
•	 Impuritățile și depunerile pot 

fi șterse și curățate  ușor cu o 
cârpă cu microfibre

•	 Suprafața vopsită  este 
netoxică și fără plumb

•	 Nu se sparge și nu se crapă 
ca sticla

•	 Ușor de curățat și întreținut

•	 100% reciclabil după utilizare
•	 NU contine substante toxice, 

inclusiv plumb
•	 Necesită mai puțină energie 

pentru a fi produs decât 
 panourile antistrop din sticlă

•	 Fără emisii de gaze cu efect 
de seră în timpul producției

•	 Nu sunt necesare  servicii de 
montaj profesionale

•	 Prelucrarile se pot face cu 
unelte normale de  prelucrare 
a lemnului

•	 Poate fi montat de 3 ori 
mai rapid decât panourile 
 antistrop din sticlă

•	 Poate fi îndoit la colțuri, 
oferind un finisaj neted și fără 
îmbinări

•	 Ușor de prelucrat, îndoit, pliat 
și tăiat

•	 Ușor de realizat decupaje 
pentru prize

•	 Gamă completă de profile 
de margine și colț,  pentru un 
finisaj curat

•	 Ignifug, poate fi utilizat în 
siguranță în spatele plitelor 
cu gaz,  spre deosebire de 
panourile antistropi acrilice

•	 Adecvat pentru a fi utilizat în 
spatele tuturor plitelor 

•	 Trebuie păstrată o distanță 
minimă de 30mm de la 
 marginea plitei

•	 Panoul este  ideal pentru 
baie, duș și decorativ

1.   Folie de protecție
2.   Strat lucios vopsea, 
      rezistent UV
3.   Grund pretratare
4.   Folie de aluminiu
5.   Miez mineral ignifug
6.   Folie de aluminiu
7.   Grund pretratare
8.   Strat lucios vopsea, 
      rezistent UV
9.   Folie de protecție

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Structură panou
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Împachetare: 1 bucată
Notă: Din cauza limitărilor din tipar, culorile de mai sus pot prezenta diferenţe față de realitate. Vă rugăm solicitaţi mostre reprezentanţilor noștri de vanzări.

Finisaj
dimensiune 

4100 x 750mm
dimensiune 

2050 x 750mm

Olive Green / Arctic White 564.64.000 • 564.64.001 •

Finisaj
dimensiune

4100 x 750mm
dimensiune

2050 x 750mm

Juicy Red / Space Silver 564.64.020 • 564.64.021 •

Finisaj
dimensiune

4100 x 750mm
dimensiune 

2050 x 750mm

Arctic White / Sandy Steps 564.64.030 • 564.64.031 •

Finisaj
dimensiune 

4100 x 750mm
dimensiune 

2050 x 750mm

Ocean Wave / Ash Brown 564.64.040 • 564.64.041 •

Finisaj
dimensiune 

4100 x 750mm
dimensiune 

2050 x 750mm

Stardust Black / First Frost 564.64.050 • 564.64.051 •

Finisaj
dimensiune 

4100 x 750mm
dimensiune 

2050 x 750mm

Champagne Brushed / Primer 564.64.070 • 564.64.071 •

Finisaj
dimensiune 

4100 x 750mm
dimensiune 

2050 x 750mm

Graphite Grey / Space Silver 564.64.080 • 564.64.081 •

Finisaj
dimensiune 

4100 x 750mm
dimensiune 

2050 x 750mm

Silver Brushed / Winter Dreams 564.64.090 • 564.64.091 •

AluSplash®

Panouri şi profile AluSplash®

PANOuRI ALuSPLASH®

NOU!
NOU!
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denumire
Lungime profi l 
mm

Nr. Art.

Profi l imbinare 90° tip "deschis"
4100 mm 564.53.898 •
800 mm 564.53.893 •

denumire
Lungime profi l 
mm

Nr. Art.

Profi l pentru blat 4100 mm 564.53.598 •
Împachetare: 1 bucată

Împachetare: 1 bucată

Împachetare: 1 bucată

Împachetare: 1 bucată

Împachetare: 1 bucată

denumire
Lungime profi l 
mm

Nr. Art.

Profi l imbinare 90° tip "inchis"
4100 mm 564.53.498 •
800 mm 564.59.993 •

denumire
Lungime profi l 
mm

Nr. Art.

Profi l imbinare tip "H" 4100 mm 564.53.398 •

denumire
Lungime profi l 
mm

Nr. Art.

Profi l inchidere tip "L" 4100 mm 564.53.798 •

PROFILe ALuSPLASH®

Pentru fiecare panou Alusplash® achiziționat - indiferent de finisaj sau dimensiune - Häfele România vă 
oferă bonus 1 profil pentru blat şi 1 flacon de vuplex® 50g.

AluSplash®

Panouri şi profi le AluSplash®

ALuSPLASH® BONuS de 10 BONUSANIVERSAR!
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denumire Nr. Art.

VuPlex®  200 gr + labetă microfibră 007.32.139 •
Împachetare: 1 set

VuPlex® este un produs dezvoltat pentru curățarea și intreținerea suprafețelor lucioase (atât vopsite cât și lustruite), putând fi utilizat de asemenea și în cazul 
suprafețelor din sticlâ, granit, marmurâ, panouri compozite și acrilice. Acest produs a fost creat pentru utilizarea în cadrul industriei aeronautice în vederea curâțării și 
intreținerii suprafețelor vitrate din interiorul avioanelor -  geamuri de cabină și parbrize din sticlă sau materiale compozite, dovedindu-se a fi o soluție excelentă și într-o 
gamă largă de alte aplicații. În timp ce majoritatea produselor de curățenie pot deterioara suprafețele din plastic (prin mătuirea acestora) VuPlex® curăță, protejează și 
păstrează aspectul inițial al acestora.

•	 aplicare prin pulverizare și cu ajutorul lavetei cu microfibră se intinde uniform pe suprafață, obținându-se un efect imediat de curățare și protejare a suprafeței.
•	 crește rezistețta finisajului prin depozitarea în microfisurile de suprafață.
•	 menține gradul de luciu inițial al suprafeței.
•	 puternic efect anti-static, protejează împotriva aderenței petelor de grăsime dar și a apei.

dOMeNII de uTILIzARe:

•	 îngrijirea casei: curățarea și protejarea suprafețelor confecționate din PVC, inox, blaturi de 
lucru (granit, marmură, sticlă, panouri compozite și acrilice etc.)   

•	 Auto: curățarea și întreținerea suprafețelor interioare din plastic și în special al bordului, 
îngrijirea inserțiilor din lemn lăcuite; a suprafețelor cromate etc.;    

•	 Rulote: curățarea și îngrijirea suprafețelor transparente din plastic (trape de lumină); 
•	 Moto: curâțarea și protejarea întregii suprafețe a căștii de protecție dar și pentru întrțtinerea 

suprafțtelor metalice vopsite și a celor cromate; 
•	 Naval: curățarea și protejarea suprafețelor transparente din policarbonat (parbriz, ferestre, 

trape de lumină).        
 

AluSplash®

Panouri şi profile AluSplash®

vuPLeX® ACCeSORII de ÎNTRețINeRe
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AluSplash®

AluSplash®

eXeMPLe de uTILIzARe


