
EN BOVENDIEN, DUURZAAM  
EN RECYCLEBAAR
VERANTWOORD 
MIL IEUBELEID

Ons beleid bij FINSA is gericht op een verantwoord 
gebruik van onze grondstoffen, waarbij wij al onze 
producten fabriceren volgens de strenge milieueisen.  

DECORATIEVE OPLOSSINGEN

SuperPan is de dragerplaat voor al onze decoratieve oplossingen:

H E T 
V E R S C H I L 

Z I T  ‘ M  I N  D E 
D E T A I L S

O N T D E K  S U P E R P A N  I N  5 
M I N U T E N .

www.superpan.finsa.com

COCINAS HOGAR BAÑOS OFICINA EXPOSITOR
/ STAND

CONTRACT
/ RETAIL

COCINAS HOGAR BAÑOS OFICINA EXPOSITOR RETAIL

COCINAS HOGAR BAÑOS OFICINA EXPOSITOR
/ STAND

CONTRACT
/ RETAIL

KASTEN EN MEUBELS



RESISTENTERE  
MEUBELS

Dankzij de HDF-toplaag zijn in verstek gezaagde kanten 
beter bestand tegen impact door stoten bij dagelijks 
gebruik. Hierdoor is de levensduur van meubels langer. 

PERFECTE  
AFWERKING

De binnenkant van de kast is voorzien 
van meerdere bewerkingen en boorgaten 
om de planken naar wens te kunnen 
plaatsen. Dankzij de SuperPan-drager zijn 
uitgebroken boorgaatjes of een minder 
fraaie afwerking definitief verleden tijd.

BREDERE 
OVERSPANNINGEN

Bij kasten is het gebruiksgemak van 
doorslaggevend belang. Dankzij de hoge 
doorbuigwaarden van SuperPan kunnen bredere 
legplanken worden gemaakt zonder aan 
draagkracht in te boeten.

UITSTEKENDE 
OPPERVLAKTE- 
AFWERKING

SuperPan is ontwikkeld met als doel om 
meer weerstand te bieden aan temperatuur- 
en luchtvochtigheidsschommelingen. 
Daardoor blijven de fronten met de juiste 
afwerking langer als nieuw.

PERFECTE MACHINALE 
BEWERKING

De samenstelling van SuperPan vermindert het 
uitbreken van de kanten aanzienlijk, wat een 
superieure kwaliteit bekanting mogelijk maakt. Zelfs 
in het zicht. Dit maakt de kwaliteitsbeleving van een 
meubelstuk aanzienlijk groter. Bovendien kunnen meer 
meters gezaagd worden voordat het zaagblad geslepen 
moet worden.

GROTE 
UITTREKSTERKTE VAN 
BEVESTIG INGSMATERIAAL

Boorgaten zijn zeer nauwkeurig en stabiel waardoor 
de uittreksterkte bij bevestiging van scharnieren, 
plankdragers, etc. zeer hoog is. Dit vertaalt zich in 
de robuustheid van de bevestiging van deuren en 
legplanken.

GESCHIKT VOOR HOOGWAARDIGE 
OPPERVLAKTEAFWERKING

Zowel voor gelakte als voor in folie omhulde fronten (PET, Finish 
Foil, HPL) garandeert SuperPan een rust in het oppervlak dat ook 
na verloop van tijd haar uitstraling behoudt.

De kracht van SuperPan ligt in de manier waarop de plaat zich laat gebruiken 
in verschillende industriële processen, waarbij de verhouding tussen de kosten 
en de waarde die de plaat toevoegt voor de eindgebruiker de doorslag geeft.

HOOG RENDEMENT VOOR  
DE KASTENPRODUCENT

Wij presenteren een plaat met uitstekende 
eigenschappen en onderscheidend 
vermogen: SuperPan. Plaatmateriaal 
van de nieuwste generatie die nieuwe 
mogelijkheden creëert in interieurbouw.  

Het gebruik van SuperPan staat synoniem 
voor duurzaamheid.

EEN KAST  
VAN HOGERE 
KWALITEIT EN 
DUURZAAMHEID 

ONTDEK MEER
Bekijk de video’s voor meer 
details over de eigenschappen 
van dit innovatieve 
plaatmateriaal door de QR-
code te scannen.


