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OPTIEK EN HAPTIEK PERFECT GECOMBINEERD:
HET NIEUWE PROGRAMMA F 45
Overtuigend wat betreft het optische materiaaleffect en de haptische beleving, robuust en veelzijdig
inzetbaar, voor een perfecte planning tot in het kleinste detail – F 45 voldoet met het supermatte Fenix-oppervlak en de in een hoek van 45° afgeschuinde kant perfect aan al deze hedendaagse eisen.
Het nieuwe programma fascineert behalve door een verfijnde uitstraling in het bijzonder door een
aangename haptiek en geperfectioneerd anti-fingerprint effect. F 45 laat zich dankzij de robuuste
materiaaleigenschappen in de meest uiteenlopende toepassingen realiseren, rondt het betreffende
concept af door de combinatie van materiaal, kleur en oppervlaktestructuur en zorgt dankzij de contouren van de 45°-kant voor een sierlijk grafisch totaalbeeld. In combinatie met edele houtsoorten,
hoogwaardig fineer, natuursteen of ruw beton komt de zachte, hoogwaardige Fenix-materiaalwerking
bijzonder goed naar voren – zowel als kamerhoog kastenfront alsook in de vorm van werkvlakken.
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Fenix – een nieuwe generatie compositiemateriaal
Het nieuwe LEICHT-programma F 45 bestaat wat zijn kernstructuur betreft net als alle Fenix-producten
uit meer dan 60 % papier en wordt met thermisch hardende harsen als compositiemateriaal vervaardigd
en geïmpregneerd. In een persproces dat warmte en druk tegelijkertijd toepast, ontstaat een homogeen,
porievrij materiaal. Met een robuuste basisstructuur en de mogelijkheid tot thermische reparatie van
oppervlakkige microkrasjes is dit product ideaal voor een hoogwaardige en duurzame keukenplanning.
Het buitenoppervlak wordt behandeld met innovatieve acrylharsen die worden uitgehard en gefixeerd in
een elektronenstraalproces.
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Dit geeft het oppervlak een lage lichtreflectie, waardoor het extreem ondoorzichtig is – wat resulteert in
een aangenaam zachte haptiek met een supermatte optiek en praktische anti-fingerprint eigenschap.

45°-precisie met contouren
Perfectie tot in het kleinste detail: Met F 45 voldoet LEICHT aan deze overkoepelende eis en wordt het
productportfolio uitgebreid met een nieuw programma, dat naast de indrukwekkende oppervlaktekwaliteiten overtuigt door de in een hoek van 45° afgeschuinde kant. Deze extra verfijning van de nagetrokken
contouren zorgt voor een grafisch, lineair effect. Daarmee is het programma optimaal geschikt voor vormsluitende architectonisch hoogwaardige keukenscenario‘s en plaatst het discrete maar toch effectieve
accenten in de meest uiteenlopende toepassingen – van klassieke kastfronten tot werkbladen. Met
F 45 biedt LEICHT ontwerpers een extra mogelijkheid om elegante en holistische ruimteconcepten consequent te realiseren.

Wij stellen het op prijs wanneer u ons in geval van publicatie een bewijsexemplaar toezendt.
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