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SACA keskittyy etsimään ja kehittämään uusia ratkaisuja 
elämänlaadun parantamiseksi. 
SACA on kehittänyt innovatiivisen tavan pinnoittaa 
tuotteensa, hyödyntäen pohja- ja viimeistely-
maalauksessa vesipohjaista, ympäristöystävällistä 
maalia. Näin pinnoiteisiin on saatu aikaan todella 
alhainen VOC-päästötaso.



MAALATUT VARASTO-OVI MALLISTO

BASIC R2 
VALKOINEN RAL9003

SOFIA MATTA
VALKOINEN RAL9003

SIRENA MATTA
VALKOINEN RAL9003

SIRENA MATTA
HARMAA

INTEGRA MATTA
VALKOINEN RAL9003

TOIMITUSAIKA:
 Vakiomitat: 3 työpäivää tilauksesta
 Erikoismitat: BASIC, SOFIA, INTEGRA MATTA 

=> 20 työpäivää tilauksesta
SIRENA, CLASSIC
=> 25 työpäivä tilauksesta 

OVIRAKENNE:
 Runkolevy: Basic 16 mm MDF levy

Sofia, Integra, Sirena, Classic 19 mm MDF levy

 Pinta: Vesiohenteinen maali

 Tausta: Basic, Sirena, Classic mel pinta
Sofia, Integra maalattu pinta

 Reunamuoto: R = 2 mm
Sirena ovimallin kehys leveys 65 mm

CLASSIC
VALKOINEN RAL9003





ILCAM (Maailman suurin korkealaatuisten kalusteovien 
valmistaja) on työskennellyt erityisesti viimeisen vuoden 
aikana rakentamalla kumppanuuksia ja yhteistyötä 
toimittajien kanssa, jotka on pystynyt toimittamaan 
teollisuutemme tärkeimmät raaka-aineet, jotka 
perustuvat kierrätettyihin materiaaleihin ja jotka ovat 
määritelmänsä mukaan kierrätettäviä.
Esimerkkinä: 
 Lastulevy
 MDF levy 
 PET kalvo 
 ABS-PP reunanauha 



PET KALVO-OVI

OVIRAKENNE:
 Runko: 18 MDF levy
 Tausta: musta + antrasiitti pinnan 

värinen
muut värit mikrolaminaatti 
valkoinen

 reuna: 1 mm abs
TOIMITUSAIKA:
 Vakio- / erikoismitta: 10 työpäivä

PVC - vapaa
FTALAATITTOMAT 
tuotteet

Erittäin alhainen VOC- päästötasotFSC, TÜV ja CARB sertifiointi

PET KALVO-OVI MALLISTO





PLADOS komposiittialtaat, jotka puhdistavat ilmaa 
keittiössä!

Aktiivinen aine Ariapura tehoaa kolmella tavalla: 
 Sisäilmaa puhdistava 
 Antibakteerinen 
 Itsepuhdistuva

Plados komposiittialtaissa on uudenlaista patentoitua 
materiaalitekniikkaa. Innovatiivisessa allasmateriaalissa 
olevat titaanidioksidin nanopartikkelit aktivoivat 
prosessin, joka jäljittelee luonnonmukaista puiden 
fotosynteesiä. Prosessi muuntaa mm. altaan pinnassa 
olevat orgaaniset ja epäorgaaniset epäpuhtaudet 
vaarattomiksi mineraalisuoloiksi.



KOMPOSIITTIALLAS MALLISTO

ALLAS VÄRIT:ONE 1 altainen: ELEGANCE 1 altainen

ONE 1 altainen altak. ELEGANCE 1 ½ altainen

58 Valkoinen

42 Harmaa

44 Musta





Kestävä kehitys on kehitys, joka täyttää nykyajan tarpeet 
vaarantamatta tulevien sukupolvien tarvetta.

Yhdistämällä edistynyttä suunnittelua ja älykkäitä 
valmistusprosesseja on DEKKER pystynyt tuottamaan 
vääntymättömiä, ympäristöystävällisiä, kevyitä ja lujia 
työtasoja useisiin sovelluksiin.



GREENGRIDZ TYÖTASO

 Ympäristöystävällinen
 100% kierrätettävä 
 Kevyt 9 kg / m2
 Tasoilla Carb2 ja FSC sertifikaatti



GREENGRIDZ Co2 emission



 Uusi korkealaatuinen materiaali 
 100% kierrätettävästä materiaalista 
 Yhtä kova ja kestävä kuin kivi
 Kevyt materiaali / helppoa asentaa
 Pienempi energia- ja hiilijalanjälki 

kuin millään muulla olemassa olevalla 
mineraalipohjaisella työtasomateriaalilla

PET - TYÖTASO 



KIITOS !
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