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XTEX

SUPER MAT RIDSEFAST FRONT
- 3 X HÅRDERE END HØJTRYKSLAMINAT
- MALET 6 GANGE
- SILKEBLØD OVERFLADE
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XTEX

NYHED 

   

XTEX RIDSEFAST FRONT
Et moderne og stilfuldt design med en super mat  
lakeret front i høj kvalitet. 

XTEX har en særlig ridsefast front, som har den særlige 
egenskab at den ikke ridses så nemt. Den er 3 gange 
hårdere end højtrykslaminat, og du får derfor en slid-
stærk og robust front.

Den unikke front har også anti-fingeraftryk, hvilket 
reducerer den nødvendige rengøring betydeligt. 

XTEX er en front i et tidsløst, funktionelt og 
gennemtænkt design som danner rammen i et rum 
hvor familien mødes.

XTEX Oliven Grøn



VÆLG MELLEM DISSE FARVER

305 Hvid 340 Mellem grå325 Sahara 345 Antrasit

350 Oliven grøn 360 Rosse 390 Sort

XTEX FRONTER I 7 FARVER
Du har mulighedhed for at vælge imellem flere farver, 
og dermed få den front som netop passer til dit hjem.

Fronten er malet 6 gange. Med UV-stabiliteten af pig-
menterne plus den farve resistente belægning bevarer 
fronterne sin farve gennem årene.

Fronten er en lakeret overflade, og giver derfor en flot 
finish. 

XTEX tilbydes som køkkenvis bestilling, efter ordre.

XTEX  tilbydes i 19 mm tykkelse med 1,0 mm ABS kanter som matcher farven.

XTEX overfladen er malet i en super soft glans 3 - 5. Bagsiden er i melamin i en matchende farve.



8 GODE GRUNDE
- TIL AT VÆLGE XTEX

1. ANTI-FINGERAFTRYK 
Overfladen er behandlet, så der stort set ikke efterlades 
aftryk efter berøring. 

2. SUPER MAT OVERFLADE 
Fronten har en super mat lakeret overflade, som føles 
silkeblød ved berøring. 
Bagside med matchende melamin farve.

3. HØJ RIDSEFASTHED 
Overfladen er slidstærk, robust og med meget høj 
ridsefasthed. 

4. HØJ KEMISK RESISTENS 
Overfladen har en høj kemisk resistens, i henhold til 
CATAS test UNI EN 12720:2013.

5. STABILE FARVER 
UV-stabiliteten af pigmenterne plus den farve resi-
stente belægning betyder, at fronten bevarer sin  
farve gennem årene.

6. FSC CERTIFICERING 
MDF´en er FSC certificeret

7. CAP2 OG TSCA GODKENDT 
Fronten er CAP2 og TSCA godkendt, hvilket sikre dig og 
miljøet mod kemiske risici.

8. EKSTREMT LAVE VOC-EMISSIONSNIVEAU 
Fronten har ekstremt lave VOC-emissionsniveauer.
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Super mat front
- Lakeret og silkeblød overflade

RENGØRING 
Overfladen rengøres med en ren klud hårdt opvredet i mild 
sæbevand. Efterfølgende aftørres med en ren og tør klud.  
Anvend aldrig slibende rengøringsmidler eller kraftige ren-
gøringsmidler såsom opløsningsmidler, alkohol, ammoniak 
mv. som kan beskadige overfladen.


