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Η Novel μετα από 15 χρόνια συνεχούς εξέλιξης και βελτίωσης των προϊόντων,
εξακολουθεί να αναζητά φρέσκιες ιδέες και μοντέρνες λύσεις για να καλύψει
τις ανάγκες κάθε σύγχρονου ανθρώπου.
Έχοντας διανύσει τη δική της πορεία στο χώρο του μπάνιου και μένοντας
πιστή στην υψηλή ποιότητα και αισθητική των προϊόντων προσπαθεί να φέρει
στο σπίτι σας έπιπλα μπάνιου, πρακτικά στη χρήση αλλά και έτσι σχεδιασμένα,
ώστε να ικανοποιούν τις ανάγκες μιας σύγχρονης εποχής και κάθε γούστου.
Τα έπιπλα της Novel συνδιάζουν λιτότητα γραμμής, κομψότητα στις λεπτομέρειες
αλλά και λειτουργικότητα. Δίνουν στο χώρο του μπάνιου ζεστασιά, γούστο,
αλλά και τη φινέτσα ενός πολύτιμου επίπλου.
Έτσι, φέτος όπως και κάθε χρόνο, έχει τη χαρά να σας παρουσιάζει έναν ολοκληρωμένο,
ανανεωμένο και ολοκαίνουργιο κατάλογο με προϊόντα που συνδιάζουν την υψηλή
αισθητική με την άριστη ποιότητα. Ανανεώστε το μπάνιο σας, με τα νέα έπιπλα της Novel
και δημιουργήστε έναν ξεχωριστό χώρο για εσάς και την οικογένεια σας.
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NATURAL ΞΥΛΟ ΜΑΣΙΦ
Το ξύλο, ως φυσικό προϊόν, δεν έχει μία συγκεκριμένη και επαναλαμβανόμενη μορφή, και το ίδιο δέντρο μπορεί να μας δώσει κομμάτια
πεντακάθαρα, χωρίς ρόζους και διχρωμίες, αλλά και κομμάτια με πολλούς ρόζους, μικρούς και μεγάλους. Εμείς με την σειρά μας αφού το
τρίψουμε και ανοίξουμε τους πόρους του, το περνάμε από την διαδικασία εμποτισμού με το βερνίκι ICRO NEUTRAL της ICRO Coating και
έτσι επιτυγχάνουμε την λεία του επιφάνεια χωρίς την αλλοίωση του
φυσικού χρώματος του ξύλου.
ΞΥΛΟ MDF
Το MDF αποτελείται από ίνες ξύλου που προέρχονται από κορμούς,
υπολείμματα υλοτομίας πριστηρίων κτλ. Οι ίνες αυτές περνούν από ειδικό καθαρισμό και αφού ξηραθούν αναμειγνύονται με ρητίνη ουρίας
φορμαλδεΰδης και στη συνέχεια πρεσσάρονται σε πολύ υψηλές
θερμοκρασίες. Οι λόγοι για τους οποίους χρησιμοποιείται το MDF αντί
του πλακάζ ή του κόντρα πλακέ είναι διότι δεν έχει κόκκους, είναι
πυκνό πάντα επίπεδο, επιτυγχάνοντας έτσι μια ομαλή επιφάνεια και
άριστη ποιότητα στη βαφή της λάκκας.
ΒΑΚΕΛΙΤΗΣ EGGER (MATRIX)
Η εταιρία EGGER είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στον χώρο του
ξύλου στην Ευρώπη, έχοντας συνολικά στο δυναμικό της 16 εργοστάσια
παραγωγής προϊόντων ξύλου.
Η πραγματική ονομασία αυτού του υλικού είναι high pressure laminate
(HPL) δηλαδή επένδυση επιφάνειας υψηλής πίεσης. Παρόλη την ευρεία
χρήση του πολλοί δε γνωρίζουν τι ακριβώς είναι και από τι αποτελείται.
Στην ουσία αποτελείται από στρώματα ‘χαρτιού’ (συνήθως δύο ή πέντε),
τα οποία επικολλούνται με φαινολική ρητίνη σε ένα φύλλο. Το πρώτο
φύλλο χαρτιού είναι το διακοσμητικό (αυτό δηλαδή που εμείς βλέπουμε
εξωτερικά) και κάτω από αυτό υπάρχουν τα υπόλοιπα στρώματα χαρτιού kraﬅ τα οποία και αποτελούν τον πυρήνα του HPL. Αφού διαποτιστούν τα χαρτιά με την ρητίνη, κολλιέται πάνω σε μοριοσανίδα (νοβοπάν)
και το προϊόν περνάει σε μια πρέσα προκειμένου να συμπιεστεί και

στην συνέχεια θερμαίνεται σε θερμοκρασία έως και 140οC και σε πίεση
τουλάχιστον 80-130 Atm. Η συγκόλληση των περιθωρίων γίνεται με
θερμοσκληρυνόμενες κόλλες πολυουρεθάνης που είναι άκρως ανθεκτικές στην θερμότητα και την υγρασία. Τα βασικά χαρακτηριστικά του
HPL είναι τα ακόλουθα: Αντοχή σε κρούση - Αντοχή στην τριβή - Ανθεκτικότητα στη δημιουργία βακτηριδίων και μικροοργανισμών - Σταθερότητα του χρώματος στο φως αλλά και σε τεχνητό φωτισμό - Αντοχή
σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες - Αντοχή σε λεκέδες.
Το HPL είναι ένα ανανεώσιμο προϊόν και πολύ φιλικό προς το περιβάλλον τόσο το ίδιο όσο και η τεχνολογία παραγωγής του. Επίσης, ο
κύκλος ζωής του είναι μεγάλος, αντέχει στο χρόνο χωρίς να χρειάζεται
αντικατάσταση.
ΚΑΠΛΑΜΑΣ ALPI
Η λέξη καπλαμάς αποτελεί την εμπορική ονομασία της έννοιας “διακοσμητικό ξυλόφυλλο”. Ο καπλαμάς είναι η αποτύπωση της φυσικής
ομορφιάς του ξύλου. Η τεχνολογία που χρησιμοποιείτε σήμερα μας
επιτρέπει να αποδώσουμε στο 100% την φυσική ομορφιά, αυτή που
χρόνια φυλάνε μέσα τους οι κορμοί των δέντρων.
Ο “καπλαμάς” σαν φυσικό προϊόν χρησιμοποιείτε σε εκατοντάδες “μορφές”, που βρίσκουν χρήση στην εσωτερική και εξωτερική διακόσμηση
χώρων, σε έπιπλα, σε κουζίνες κα. Η πολύπλευρη χρήση του καπλαμά
επιτυγχάνετε χάρη στο μεγάλο εύρος των διαφορετικών ειδών ξύλου
όπως επίσης στους διαφορετικούς τρόπους κοπής που δίνουν διαφορετικά αποτελέσματα στην επιφάνεια του, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο
σε κάθε διακοσμητή να διαλέξει το μοναδικό του μοτίβο.
Ο καπλαμάς κολλιέται πάνω σε MDF και το προιόν περνάει σε μια
πρέσα προκειμένου να συμπιεστεί και στην συνέχεια θερμαίνεται σε
θερμοκρασία έως και 140οC και σε πίεση τουλάχιστον 80-130 Atm.
Εμείς με την σειρά μας αφού το τρίψουμε και ανοίξουμε τους πόρους
του, το χρωματίζουμε και στην συνέχεια βάφεται με ακρυλικό βερνίκι
του Ιταλικού οίκου ICRO Coatings, και έτσι επιτυγχάνουμε την λεία του
επιφάνεια χωρίς την αλλοίωση του φυσικού χρώμα του ξύλου.

τα υλικά μας
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ΠΑΓΚΟΙ SOLID SURFACE
Το Solid Surface είναι ένα στέρεο και συμπαγές μη πορώδες υλικό,
χωρίς αρμούς και ορατές ενώσεις, φιλικό στο περιβάλλον (διότι δεν
περιέχει τοξικές ουσίες), αποτελείται από 75% φυσικά ορυκτά υλικά
με κυρίαρχο τον Υδρίτη Αλουμινίου και 25% από Ακρυλικές Ρητίνες.
Χάρη στην μη πολυεστερική του σύνθεση, έχει ανθεκτικότητα στη
θερμότητα και δεν αλλοιώνεται το χρώμα του σε βάθος χρόνου. Δίνει
απεριόριστες δυνατότητες καθώς είναι ένα από τα πιο ευπροσάρμοστα
υλικά. Το Solid Surface είναι εύκολο να καθαριστεί και δεν λεκιάζει.
Χρήση σαπουνόνερου ή καθαριστικό με βάση την αμμωνία είναι ότι
χρειάζεστε για την καθημερινή φροντίδα. Τέλος, εμποδίζει την ανάπτυξη μικροοργανισμών όπως μικρόβια και επισκευάζεται από οποιαδήποτε ζημιά.
ΧΑΛΑΖΙΑΚΟΙ ΠΑΓΚΟΙ PIANO FORTE
Οι πάγκοι Χαλαζία αποτελούνται κατά 95% από μάζα φυσικού πετρώματος (χαλαζίας) και 5% από ειδική πολυεστερική ρητίνη που ισχυροποιεί το πέτρωμα και προσδίδει βελτιωμένες φυσικές και μηχανικές
ιδιότητες. Τα πλεονεκτήματα της χρήσης πάγκου Piano Forte είναι η
αντοχή σε χάραξη, οξέα και θραύση, ενώ παρουσιάζει φυσική όψη και
αισθητική στην λεία επιφάνεια.
ΠΑΓΚΟΙ GRES PORCELANATO
Ένας ειδικός τύπου πλακιδίου το GRES PORCELANATO είναι μία κεραμική
μάζα εξαιρετικά υαλοποιημένη με συμπαγή δομή, έγχρωμη, ψημένη
στους (1200-1400° C). Έτσι επιτυνχάνεται η εξαιρετική αντοχή και η μεγάλη
σκληρότητα του υλικού καθώς και η μη πορώδες επιφάνεια του.
ΓΥΑΛΙΝΟΙ ΠΑΓΚΟΙ
Όλοι οι γυάλινοι πάγκοι έχουν πάχος 15 χιλιοστά, είναι αντιβακτηριδιακοί,
οικολογικοί και πλήρως ανακυκλώσιμοι. Είναι βαμμένοι με οικολογικά
χρώματα νερού.

CEMENTO
Το Cemento είναι μια απομίμηση του σκυροδέματος που δημιουργήθηκε από την μίξη σκόνης και ρητίνης. Στην συνέχεια καλύπτεται με
ένα κέρινο αδιάβροχο υλικό που το προστατεύει από τους λεκέδες και
έτσι η απορροφητικότητά του είναι μηδέν. Αν η επιφάνεια έρχεται σε
επαφή με οξείες ουσίες όπως καφές, κόλλα, λάδι, λεμόνι κ.λπ, συνιστάται
καθαρισμός με ένα υγρό πανί.
ΝΙΠΤΗΡΕΣ RESINA
Ο ακρυλικός νιπτήρας (RESINA) κατασκευάζεται από μίγμα ορυκτών
και πολυεστερικής ρητίνης. Η επιφάνεια επικαλύπτεται από ειδική
επίστρωση (gelcoat), πάχους τουλάχιστον 0,5 χιλιοστών, δίνοντας την
τελική γυαλιστερή εμφάνιση.
ΝΙΠΤΗΡΕΣ SOLID TOP
Ο νιπτήρας SOLID TOP κατασκευάζεται από μίγμα πολυεστέρα και
ανθρακικού ασβεστίου και επιστρώνεται με τη διαδικασία του
ψεκασμού με μίγμα τριυδρικού αλουμινίου και πολυεστέρα (iso)
πάχους τουλάχιστον 2 χιλιοστών, δίνοντας την τελική satine επιφάνεια.
ΧΡΩΜΑΤΑ ΞΥΛΟΥ
Τα χρώματα ξύλου είναι από νεροβαφή, οικολογικά και φιλικά προς το
περιβάλλον, ενώ η τελική επίστρωση είναι από ακρυλικό βερνίκι του
Ιταλικού οίκου ICRO Coatings.
ΛΑΚΕΣ
Τα χρώματα λάκας είναι του Ιταλικού οίκου ICRO Coatings. Είναι λάκα
δυο συστατικών, γυαλιστερή 100 Gloss ή Ματ.
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SMART
A7751107112
Έπιπλο
Rovere Lime 77
Dimensions:
L.60 x H.32 x P.35 cm
1 ντουλάπι
με πάγκο Solid Surface / νιπτήρα
410,00 euros
Β0046095103
Καθρέπτης
Dimensions:
L.40 x H.75 cm
με φωτιστικό διπλό 103
230V - 2x40W
140,00 euros
F1477030000
Ραφιέρα
Rovere Lime 77
Dimensions:
L.20 x H.75 x P.12 cm
150,00 euros

ROVERE BIANCO 47

ROVERE BIANCATO 05

ROVERE CASTAGNO 32

ROVERE OLIVE 35

ROVERE RINOKEROS 34

ROVERE WENGE 03

ROVERE MIST GREY 24

ROVERE BLU FOX 67

ROVERE DEEP PURPLE 30

ROVERE VIOLETA 55

ROVERE VIOLETA 55

ROVERE LIME 77

ROVERE GRIGIO 43

SOLID SURFACE

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΞΥΛΟ ΕΠΙΠΛΟΥ: MDF με επένδυση καπλαμά
BIANCO 51

χρωματολόγιο
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