
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

STANDS

COCINAS HOGAR BAÑOS OFICINA EXPOSITOR
/ STAND

CONTRACT
/ RETAIL

COCINAS HOGAR BAÑOS OFICINA EXPOSITOR RETAIL

COCINAS HOGAR BAÑOS OFICINA EXPOSITOR
/ STAND
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/ RETAIL



GEBOGEN VORMEN 

Door het inzagen van de tegenzijde 
kunnen licht gebogen vormen 
gerealiseerd worden. 

PERFECTE  
AANPASSINGEN  
IN  HET WERK

In het werk zijn kleine aanpassingen aan het 
materiaal perfect uit te voeren dankzij de 
SuperPan basisplaat, ook met handgereedschap. 

BETER BESTAND  
TEGEN INTENSIEF 
GEBRUIK 

De hoge dichtheid van het HDF oppervlak geeft 
de plaat een extra resistentie tegen impact door 
intensief gebruik.

ROBUUSTE  
KANTEN

Dankzij de HDF-toplaag zijn zelfs in verstek 
gezaagde kanten beter bestand tegen 
impact door stoten bij dagelijks gebruik.

De exclusieve samenstelling van  
SuperPan maakt de plaat extreem  
geschikt om gewicht te verwerken.

Zo zorgt het HDF-oppervlak ervoor dat 
plankdragers beter bevestigd kunnen 
worden, waardoor planken zwaardere lasten 
kunnen dragen zonder dat de plankdragers 
uitbreken.

SuperPan is ook verkrijgbaar in de 
constructieve varianten P4, P5 en P6.

Het gebruik van SuperPan staat gelijk aan 
garantie en duurzaamheid.

STANDS

CONSTRUCTIEVE FUNCTIONALITE IT

De verschillende uitvoeringen van SuperPan TECH zijn bedoeld 
voor constructieve doeleinden, zoals entresolvloeren, wanden, 
zwaarbelaste constructies, etc.

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.

HOGERE PRODUCTIVITEIT EN 
KWALITEIT BIJ HET MAKEN  
VAN STANDS EN DISPLAYS. 

PERFECTE ZAAGSNEDE EN 
ANDERE BEWERKINGEN

De samenstelling van SuperPan vermindert het uitbreken van 
melamine, wat een hoge kwaliteit kantenbewerking mogelijk 
maakt, zelfs aan kanten in het zicht. Bovendien kun je meer 
meters zagen voordat de gereedschappen geslepen moeten 
worden.

STABIELE EN STERKE  
VERBINDINGEN 

De boorgaten zijn zeer precies en stabiel, wat bevestiging met 
deuvels of schroeven sterker maakt. Dit helpt bij het monteren van 
standvloeren, legplanken of displays voor zware objecten.

EENVOUDIG TE RECYCLEN

BEPLAKKEN, LAKKEN OF 
ANDERE PROFESSIONELE 
AFWERKINGEN

SuperPan is geschikt om te worden afgewerkt op een 
professionele manier: hoogglans, HPL, behang. Direct 
overschilderbaar met een roller. Tevens een goede 
hechting voor vinyl en direct printing. 

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


