
PAINÉIS PARA
MOBILIÁRIO
ESCOLAR
G-COMPACTO

02 ELEVADA RESISTÊNCIA
À HUMIDADE

04 TAMBÉM PRODUZIDO 
COM A QUALIDADE DE 
RETARDANTE DE FOGO03 DISPÕE DE PADRÕES 

DECORATIVOS  EXCLUSIVOS

G-LAMINADO

Bordeaux 
3158 (HG)

Vermelho
3129 (HG)(VL)

Amarelo
3128 (VL)

Preto
3190 (HG)(VL)
(PX)

Branco
3097 (HG)(VL)
(PX)

Cinza 
Antracite
3155 (HG)(VL)

Verde
3144 (VL)

Cinza Claro
3153 (HG)(VL)

Azul
3137 (VL)

Laranja
3138 (VL)

Castanho
Escuro
3164 (HG)

Creme
3243 (VL)

Castanho
Claro
3159 (HG)

Acabamentos
(HG) - High Gloss - Brilho  |  (VL) - Velur - Mate Texturado  |  (PX) - Pixell - Pixel  |  (MT) - Matt - Mate Liso  |  (GR) - Grain - Listado

Pinho 
Oregão
4442 (GR)

Alumínio
Escuro 
6150 (MT)

Alumínio
Claro
6010 (MT)

G-COM® - compactos de HPL de 
interior, são fornecidos em painéis 
e são os materiais mais adequa-
dos para as zonas especiais, que 
são particularmente húmidas e 
sujeitas a um alto desgaste ambi-
ental. Especialmente para as 
carteiras escolares, o uso dos 
painéis compactos nas escolas 
tem aumentado de dia para dia, 
desde as escolas primárias às uni-
versidades. Pela sua alta quali-
dade, facilidade de limpeza e 

higiene, estes painéis melhoram a 
estrutura do mobiliário escolar. 
Têm ainda elevada resistência ao 
impacto, aos riscos e ao fogo, 
devido à sua elevada densidade. 
Além disso, não se decompõe e é 
resistente a bactérias.
Este produto apresenta uma 
grande variedade de alternativas 
para projeto graças à gama de 
decors disponíveis, e às diferentes 
opções de acabamento de 
superfície.

G-Lam® é produzido em 2 manei-
ras - HPL e CPL e em 3 tipos de 
qualidade: standard, postforming 
e retardante ao fogo.
Uma ampla seleção de opções de 
cores de alta qualidade estão 
disponíveis, que juntamente com 
a nossa técnica de produção nos 
permitem oferecer os melhores 
termolaminados a nível mundial.
O termolaminado, assemblado a 
um material de suporte, é o ideal 
para a decoração de interiores, 
móveis de casa e escritório, coz-
inhas e casas de banho, hotéis, 
escolas, e em quase todos os edi-
fícios onde existe um maior des-
gaste dos materiais. Já é bastante 
utilizado para carteiras escolares e 
quadros de escrita e inter-activos.
G-Lam® HPL é produzido pela 
impregnação de papéis sob alta 

pressão e temperatura, na ordem 
dos 100-120 kg / m2 e 160°C, 
durante 60-70 minutos. Por isso, a 
sua superfície laminada é não 
porosa e não permite o surgimen-
to de bactérias.
G-Lam® CPL é produzido por um 
método de produção contínua; as 
folhas de papel kraft impregnadas 
são pressionadas entre os cilindros 
e conduzidas através de duas tiras 
de aço sob alta pressão e a 170°C 
temperatura. Por esse facto, 
também não permite o apareci-
mento de bacterias graças à sua 
superfície não porosa.
É também fornecido em quali-
dade postforming  em rolo, com 
espessuras entre 0,40 e 0,90 mm e 
pode ser cortado no seu compri-
mento, permitindo assim obter 
um mínimo desperdício.

01 ELEVADA RESISTÊNCIA 
MECÂNICA

02 PERMITE UMA 
FÁCIL LIMPEZA

04 GRANDE DURABILIDADE03 BASTANTE HIGIÉNICO

01 TERMOLAMINADO 
COM RESISTÊNCIA

PAINÉIS PARA
MOBILIÁRIO

Acabamentos
(VL) - Velur - Mate Texturado 

Cinza 
Claro 
9674 (VL)

Azul
9667(VL)

Vermelho
9670 (VL)

Amarelo
3128 (VL)

Preto
3190 (VL)

Laranja
3138 (VL)

Cinza 
Antracite
9668 (VL)

Branco
3096 (VL)
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