


Orlas com superfície

alto brilho efeito espelho

"MIRROR GLOSS"



A procura de superfícies alto brilho

está para continuar, em linha com

a procura de superfícies ultra

mate. 

 SUPERFÍCIES ALTO BRILHO



Após o sucesso da linha de orlas

ultra mate PROMATT, a PROADEC

lança o homólogo perfeito em

alto brilho:

PREMIUM
PROHIGLOSS



O mercado das placas/laminados de alto brilho e o espectro dos níveis de brilho correspondentes são vastos.

A PROADEC oferece três linhas distintas de orlas de alto brilho (PROGLOSS, PROHIGLOSS e PROHIGLOSS PREMIUM), com níveis

de brilho que variam entre 75UB e >90UB, para corresponder aos níveis de brilho e características de superfície das diferentes

placas MFC, MDF e HPL disponíveis no mercado.

GAMA ALTO BRILHO

As nova gama de orlas PROADEC PROHIGLOSS PREMIUM foi desenvolvida para combinar superfícies de alto brilho de qualidade

superior em designs de interiores de luxo, mobiliário de casa e escritório, cozinhas, casas de banho e espaços comerciais.





PROPRIEDADES 

Brilho >90UB        

Brilho efeito espelho

Superfície absolutamente uniforme e homogénea

Resistente à luz (a cor não desvanece quando exposto à luz natural ou artificial)

Cores: Lisos, madeiras e fantasias

Acabamentos de superfície: 01 Perfect Smooth para cores lisas e 09 Ultra

Smooth para madeiras e fantasías

ABS

PROHIGLOSS PREMIUM apresenta as seguintes propriedades:

Com película protectora

Espessuras: 0.80 mm até 1.3 mm



DIMENSÕES DO PRODUTO

Espessuras: 0,80 mm até 1,2 mm

Larguras: 14 - 275 mm

Produzido segundo o processo de calandragem, é possível fornecer larguras diferentes na mesma

encomenda a partir de rolos jumbo.

ORLA FINA

Espessura: 1,3 mm

Larguras: 16 - 260 mm

ORLA GROSSA

DIMENSÕES 



CODIFICAÇÃO
PROHIGLOSS PREMIUM é uma nova família de produto: P

No final, o código do produto será assim:

Exemplo de um pedido de PROHIGLOSS PREMIUM:

2.P.01.2110.M.023.110

Cor

Material

Largura

Espessura

 Película protectora

2110 (preto)

ABS

23 mm (cortado)

1 mm

COM película



Dado o seu material de base ABS, as orlas PROHIGLOSS PREMIUM apresentam

excelentes características de processamento.

Recomenda-se que o polimento da junta seja o mais suave possível.

Se a junta ficar demasiado polida, torna-se baça e logo mais visível.

Os rolos de limpeza devem ser ajustados a um ângulo de 90º em relação à

placa.

APLICAÇÃO





Não se trata apenas de brilho, mas de perfeição e resistência.

PREMIUM
PROHIGLOSS
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PROADEC Portugal, S.A.

4486-851 Mindelo, Vila do Conde

Portugal

https://www.facebook.com/proadecportugal/

PEDIDO DE AMOSTRAS: por favor, envie email para: proedge@gmail.com

Clique no código QR para obter mais

informações sobre a certificação da

PROADEC Portugal CARBON

NEUTRAL COMPANY.

https://www.facebook.com/proadecportugal/
mailto:proedge@gmail.com

