
E ADICONALMENTE, 
SUSTENTÁVEL E RECICLÁVEL
POLÍT ICA MEIO-AMBIENTAL 
RESPONSÁVEL

Na Finsa pensamos de maneira responsável, pelo 
todos os nossos produtos são fabricados tendo 
em conta o estrito cumprimento das normativas e 
certificações meio-ambientais mais exigentes.

SOLUÇÕES DECORATIVAS
Potencia ao máximo a capacidade decorativa do superPan 

com as nossas gamas de revestimentos:

O S  D E T A L H E S 
M A R C A M  A 
D I F E R E N Ç A

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

www.superpan.finsa.com

COZINHAS

COCINAS HOGAR BAÑOS OFICINA EXPOSITOR
/ STAND

CONTRACT
/ RETAIL

COCINAS HOGAR BAÑOS OFICINA EXPOSITOR RETAIL

COCINAS HOGAR BAÑOS OFICINA EXPOSITOR
/ STAND

CONTRACT
/ RETAIL



CORTES E MECANIZADOS  
PERFEITOS

Devido à sua composição, o superPan reduz 
consideravelmente a ocorrência do esmilhamento 
da melamina, permitindo cortes de qualidade e uma 
orlagem perfeita. Adicionalmente, permite cortar mais 
metros lineares entre afiagens de ferramentas.

GRANDE RESISTÊNCIA   
NAS F IXAÇÕES

As furações saem perfeitas e estáveis, 
permitindo que as montagens com 
cavilhas, parafusos, excêntricas e 
dobradiças sejam altamente resistentes. 
Esta resistência, transmite-se a toda a 
estrutura tal como prateleiras e ilhargas.

ACABAMENTOS 
PERFEITOS EM OBRA

Os acabamentos e pequenos ajustes em 
obra com superPan resultam perfeitos, 
inclusivamente com ferramentas portáteis.

APTO PARA   
REVESTIMENTOS EXIGENTES

Tanto em móveis lacados, como em revestimentos com 
filmes (PET, Finishfoil, HPL…), o superPan proporciona 
uma planeza e estabilidade na superfície que se 
mantem ao longo do tempo. 

Apresentamos um painel de altas 
prestações e diferenciador: superPan. Um 
painel de última geração que abre novas 
possibilidades ao sector de decoração de 
interiores. 

O uso de superPan é sinónimo de garantia 
e durabilidade.

O potencial do superPan reflete-se no seu comportamento quando submetido 
aos diversos processos industriais, resultando sempre numa excelente relação 
entre custo e benefício que proporciona aos utilizadores.

UM MÓVEL   
DE COZINHA  
DE MELHOR  
QUALIDADE  
E MAIS   
DURADOURO

ALTO RENDIMENTO NO 
FABRICO DE COZINHAS

EXCELENTE  
ACABAMENTO   
NA SUPERFÍC IE

O superPan foi desenvolvido para suportar melhor 
as alterações de humidade e temperatura sem 
afetar a sua superfície, pelo que, desde que 
revestido adequadamente, torna-se o painel ideal 
para manter as frentes das portas de cozinha com 
a perfeição e qualidade ao longo do tempo.

PRATELEIRAS COM   
MAIOR CAPACIDADE  
DE CARGA

Graças às suas excelentes propriedades 
técnicas, as prateleiras fabricadas com superPan, 
podem suportar mais peso sem empenar, o que 
é especialmente útil nas zonas de armazenagem 
de louças pesadas e na despensa.

SUPERFÍC IES  
DURAVEIS

As faces do painel apresentam uma grande 
resistência ao impacto, minimizando 
pequenos danos provocados pela queda de 
objetos nas superfícies horizontais. 

O superPan Plus Decor supera o ensaio 
para uso geral em cozinhas segundo a UNE 
56875:14 V2.

ARESTAS MAIS  
RESISTENTES

As arestas (esquinas) dos móveis, 
quando construídas em meia esquadria, 
devido à camada externa de MDF, 
apresentam uma proteção extra face 
aos pequenos impactos derivados do 
uso quotidiano.

DESCUBRA MAIS
Através dos códigos QR 
disponíveis, aceda a todos os 
vídeos que explicam em detalhe 
as propriedades do superPan.


