
                              
 

 

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk 
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HPL Laminaat 
 

Een veel gebruikte en voorkomende afwerking is de Abet Laminati, kleur Walkprint 577. 
Ook wel bekend als de HPL Laminaat. HPL staat voor High Pressure Laminate ofwel 
hoogwaardige en duurzame hoge druk laminaat producten, die door hun uitzonderlijke 
karakteristieken als hardheid en weerstand bestand zijn tegen veel inwerkingen van 
buitenaf, en die gegarandeerd zijn conform de stringente Europese richtlijnen. 
 
Uitvoeringen: 
De afwerking is leverbaar in zowel een antistatische als een dissipatieve (DEST) 
uitvoering waarbij de doorgangsweerstand en de dikte het verschil maken. Qua uiterlijk is 
dit verschil niet waarneembaar. 
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HPL Laminaat, Abet Walkprint 577 
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