
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

STANDS

COCINAS HOGAR BAÑOS OFICINA EXPOSITOR
/ STAND

CONTRACT
/ RETAIL

COCINAS HOGAR BAÑOS OFICINA EXPOSITOR RETAIL

COCINAS HOGAR BAÑOS OFICINA EXPOSITOR
/ STAND

CONTRACT
/ RETAIL



PREMITE CURVATURAS 
DE RAIO REDUZIDO 

Mediante a ranhuragem da contra-face 
permite construir peças curvas. 

ACABAMENTO E   
AJUSTES EM OBRA   
PERFEITOS

Os pequenos ajustes, remates, cortes com 
serra manual saem perfeitos, como se fossem 
realizados com as ferramentas disponíveis em 
fábrica. 

FUNÇÃO ESTRUTURAL

As versões superPan Tech para uso estrutural, permitem a 
construção de paredes, pisos sobre-elevados, estruturas para 
suportar pesos, etc.

A composição exclusiva do superPan torna-o 
extremamente resistente quando tem de 
suportar esforços.

As suas faces em fibra de alta densidade 
ajudam a que possa suportar mais pesos na 
vertical, como por exemplo cabides.

O superPan está também disponível nas 
versões para uso estrutural P4, P5 e P6

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.

ESTRUTURAS 
E STANDS  
SÓLIDOS

MAIS PRODUTIVIDADE E 
QUALIDADE NO FABRICO DE 
STANDS E EXPOSITORES 

MAIS RESISTENCIA  
AO USO INTENSIVO 

A alta densidade da camada externa de fibra 
confere uma resistência extra aos impactos 
derivados do uso.

ELEVADA RESISTENCIA   
NAS ESQUINAS

As arestas efetuadas à meia esquadria são mais 
resistentes devido à compacta camada de fibra do 
superPan, o que proporciona uma maior proteção face 
aos pequenos impactos quotidianos. 

CORTES E MECANIZACÕES  
PERFEITAS

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. 

ESTABIL IDADE E  RESISTÊNCIA NAS 
F IXAÇÕES 

As furações são estáveis permitindo que as montagens com 
cavilhas, parafusos, excêntricas e dobradiças sejam altamente 
resistentes e sólidas. Esta resistência, transmite-se ás diversas 
estruturas, tais como bases para pavimentos, prateleiras, 
expositores para produtos pesados.

RECICLAGEM FÁCIL

REVESTIMENTOS, P INTURAS 
E OUTROS ACABAMENTOS 
PROFISSIONAIS

O superPan está apto para revestimentos exigentes 
tais como: alto brilho, HPL ou papel de parede. Permite 
pintura com rolo e tem excelente aderência para a 
aplicação de vinis ou impressão direta.

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


