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Vår nya Zenith-serie har allt – det är en lösning som ger dig en super-
tunn arbetsyta som kan formas och anpassas på plats tack vare dess 
massiva kärna, för att inte tala om Protect+-tekniken som gör den 
ännu mer slitstark än traditionella laminatytor.

Sortimentet omfattar en mängd fantastiska dekorer att välja mellan som alla har snyggt 
designade ytstrukturer och en vacker massiv svart kärna. Du får en arbetsyta utan  
begränsningar – så låt fantasin flöda!



Varför ska du välja en Ze-
nith-bänkyta?
•   Med sin nyskapande design ger den 12,5 mm supertunna skivan ett oerhört mod- 

 ernt intryck.

•   Den djupt svarta massiva kärnan ger dig frihet att utforma den hur du vill, inklusive  
 kurvor, utan att behöva behandla kanterna igen.

•   Den är fullständigt vattentät och gör det möjligt att installera en undermonterad  
 diskho och göra avrinningsspår.

•   Den dubbelsidiga dekorativa ytan gör den idealisk för att rama in köksunderskåp, till  
 en frukostbar med sidor med vattenfallseffekt eller samordnade hyllor.

•   Installationsklar på plats med standardverktyg, så du slipper komplex montering  
 vilket sparar tid och kostnader.

•   Protect+ ger en arbetsyta med överlägsen prestanda som är lika tillförlitlig som fan 
 tastisk att se på.

•    Verklighetstrogna och sensuella ytstrukturer för framhävd design.

•   Ett kostnadseffektivt alternativ till artificiell sten.



Vad är Zenith-arbetsytan tillverkad av?

•  Vinkelrät kant

•  Självbärande

•  Maskinbearbetningsbar genom hela tjockleken

•  12,5 mm arbetsyta av laminat med massiv kärna

Ytstrukturer

Ytstrukturen kan förvandla en inredning och ge den liv. Sortimentet 
omfattar tre fantastiska strukturer med dekorer som aldrig varit mer 
verklighetstrogna.

Roche (RO)

En struktur med samma djup som skiffer och betong, 

som accentueras av en präglad matt relief som ger den 

en ojämförlig sensuell känsla.

Granite (GR)

Karaktärsfyllda dekorer som får liv av en granitliknande, 

diskret sidenaktig struktur för en känsla av råmaterial.

Linimat (LM) 
Långa ådringar, ton i ton eller kontrasterade, som fram-

hävs av en linjär slät struktur som återskapar äktheten 

hos trä.

Slitstark ytbeläggning

Extra svart kärna av lager 
av kraftpapper

Dekorativt lager, identiskt på   
båda sidor



Skapa den skräddarsydda 
Zenith-looken
Förutom att Zenith har ett supertunt utförande som gör den till det 
mest moderna och banbrytande valet av arbetsyta har den också 
en mängd andra egenskaper som framhäver designen, så att du får 
full flexibilitet att skapa den design som passar din inredning. Och 
det bästa av allt är att allt kan göras på plats utan den kostnad och 
tid som mallutformning medför.

Undermonterade diskhoar
Zenith är det ideala materialet för installering av under-

monterade diskhoar tack vare dess totalt vattentäta och 

massiva kärna. Ett bra och praktiskt sätt att slutbearbeta 

looken är att lägga till avrinningsspår, som lätt kan fräsas 



Dubbelsidig dekorativ yta
Men Zenith kan också användas till annat än bänkskivor, 

tack vare sin dekorativa beläggning på båda sidorna. Lägg 

till en frukostbar med sidor med vattenfallseffekt, rama in 

dina basenheter eller lägg till några öppna hyllplan för att 



* De extra egenskaperna som Protect+ erbjuder ersätter inte normal skötsel och underhåll, och försiktighetsåtgärder bör fortfarande vidtas i form av värmeskydd och skärbrädor för att undvika skador på ytan.
 **Testad i enlighet med EN438-standarderna.

Enhanced Performance 
Technology
Protect+-tekniken ger överlägsen prestanda mot värme, slitage, vat-
ten och stötar* så att du får en arbetsyta som är lika pålitlig som den 
är vacker att se på.

Vattenfast**
100 % vattentät
Står emot vatten, ånga, stänk och kemiska 

produkter.

Slagtålig**
Stötar på 500 g
Klarar stötar på upp till 500 gram från högst 2 

m höjd (förutom vassa föremål).

Slitstark**
400 varv
Klarar nötning upp till 400 varv i Taber Abras-

er-testet.

Värmebeständig**
220 °C värme
Tål höga temperaturer upp till 220 °C (i 10 

min.).



* De extra egenskaperna som Protect+ erbjuder ersätter inte normal skötsel och underhåll, och försiktighetsåtgärder bör fortfarande vidtas i form av värmeskydd och skärbrädor för att undvika skador på ytan.
 **Testad i enlighet med EN438-standarderna.



Zenith-serien

Välj mellan en mängd fantastiska dekorer som alla har snyggt designade 
ytstrukturer och en vacker svart kärna. Du får en arbetsyta utan begräns-
ningar – så låt fantasin flöda!  

Tillgängliga format
Arbetsyta    2995 x 635 x 12.5 mm 

Frukostbardisk   2995 x 950 x 12.5 mm

Caldeira (RO)Woodstone Grey (GR)

Topia      (LM)

Lave     (RO)

Alaska  (LM)Pyla  (LM)



Sanitized®

Alla våra Zenith-arbetsytor är tekniskt avancerade och su-
perhygieniska. De är behandlade med den antibakteriella 
hygienfunktionen Sanitized® som avlägsnar mer än 99 % 
av bakterierna på bara 24 timmar.
*Detta ersätter inte normal rengöring eller livsmedelshygien. Aktiv biocid substans: silverjoner.

Kvalitet

Alla Zenith-ytor uppfyller EN-standarderna, genom affärsstyrningssystemet ISO 

9001:2008. Vår anläggning är en säker och hälsosam plats att arbeta på, i enlighet 

med BS EN ISO 19001:2007 via Occupational Health and Safety system (OHSAS). Vi 

stöds även av certifieringsorganet BM TRADA – en organisation som tillhandahåller 

oberoende certifiering, testning, inspektion, utbildning och tekniska tjänster runt  

om i världen.

”Arbetsytor som är 
lika pålitliga som de 
är fantastiska att se 

Med tanke på att vi har FIRA GOLD-

certifiering, ett certifikat för högsta 

kvalitet inom möbel- och köksbranschen, 

kan du vara säker på att din Zenith-

arbetsyta håller en hög och jämn kvalitet.

Alaska  (LM)
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