
Τα προϊόντα της εταιρίας Lechner διατίθενται κατόπιν παραγγελίας, στις τελικές διαστάσεις 
του πελάτη και δεν απαιτείται καμία πρόσθετη εργασία/ επεξεργασία από τον επιπλοποιό.   
Εξαιρείται η κατηγορία Elements - Ακρυλικός πάγκος όπου απαιτείται συγκόληση και λείανση
στις ενώσεις.

Παράδοση : 2- 5 εβδομάδες ανάλογα το υλικό

Διατίθονται : • Prospectus παρουσίασης
• Αναλυτικός λεπτομερής κατάλογος με τις αποχρώσεις, διαστάσεις,
  χρεώσεις και οδηγίες τοποθέτησης και συντήρησης
• Εκθεσιακά stand δειγματισμού
• Ειδικές τιμές για εκθεσιακούς πάγκους
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Τρεις διαφορετικές επιφάνειες: 
•  Gloss (12mm ) : Λεία γυαλιστερή  
•  Satin+ (12mm ) : Βελούδινη
•  Μezzo (10mm) : Μεταξένιο

LaVico : Γυάλινος πάγκος κουζίνας
• 12 αποχρώσεις • Με ή χωρίς πρόσθετο υλικό 
• Πάχος γυαλιού 10/12mm   υποστήριξης, με (όψη ALU ή INOX) 
• Διπλή στρώση κεραμικής βαφής στο πίσω μέρος   τελικό πάχος:10/12/30/40/60mm
• Ψημένο στους 650ο μαζί με τις βαφές

• Μέγιστο φάρδος 1,20m 
• Ανεπηρέαστο από ήλιο ή φως (UV resistant) • Μέγιστο μήκος 3,00m 
• Υψηλή αντοχή σε :       - Θερμοκρασία (heat resistant) 
               - Θερμικό σοκ (thermal shock)

   - Πρόσκρουση 
   - Εγκάρσια ρήξη
   - Καθημερινή χρήση (Satin+, Μezzo) Διαθέσιμο και ως επένδυση τοίχου σε 10/12mm

Τρεις διαφορετικές επιφάνειες
αναλόγως την απόχρωση : 
•  Λεία γυαλιστερή  
•  Mατ
•  Ανάγλυφη

Legranto :Γρανιτένιος πάγκος κουζίνας
• 24 αποχρώσεις
• Πάχος γρανίτη 12mm
• Έως 95% περιεκτικότητα σε φυσικό γαλαζία • Με ή χωρίς υλικό υποστήριξης,
• Επιφάνεια χωρίς πόρους :  υγιεινή, εύκολος καθαρισμός   τελικό πάχος:12/40/60/80/100mm

 
• Υψηλή αντοχή σε :      - Γρατζουνιές • Μέγιστο φάρδος 1,20m 
              - Πρόσκρουση • Μέγιστο μήκος 3,00m 

  - Λέκιασμα
  - Καθαριστικά υγρά (οικιακά) Διαθέσιμο και ως επένδυση τοίχου σε 12mm
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Elements : Ακρυλικός πάγκος κουζίνας
• 30 αποχρώσεις
• Πάχος υλικού 10mm και 3mm

• Ομοιογενής επιφάνεια χωρίς πόρους
• Εύκολο καθάρισμα
• Εύκολη ανανέωση μετά από χρόνια χρήση 

• Ζεστή και μεταξένια αίσθηση

• Με υλικό υποστήριξης από μοριοσανίδα με 
  τελικό πάχος : 30/40/60/80/100mm

• Μέγιστο φάρδος 1,20m 
• Μέγιστο μήκος 5,20m 

Διαθέσιμο και ως επένδυση τοίχου σε 10mm

Abaro : Μασίφ ξύλινος πάγκος κουζίνας
• 10 είδη ξύλου σε φυσική απόχρωση 
• Πάχος30-40-60-80mm

• Φυσικό προϊόν
• Όμορφη εμφάνιση 
• Ζεστή αίσθηση 

• Προστατεύεται και αδιαβροχοποιείται με ειδικό
  βιολογικό λάδι που εξελίσεται για χρήση στην 
  κουζίνα (τρόφιμα κτλ.)

• Μέγιστο φάρδος 1,20m 
• Μέγιστο μήκος 5,00m 
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C + S : Colour+Structure Laminaded Worktop

• 8 μονόχρωμα ανάγλυφα
• 4 γρανιτέ ανάγλυφα

σε συνδυασμό με 

• 3 mm σόκορα αλουμινίου
• 3 mm σόκορα ξύλινα υψηλής στιλπνότητας
• 3 mm σόκορα ξύλο / αλουμίνιο

σε πάχος 30/40/60/80/100mm

• Μέγιστο φάρδος 1,20m 
• Μέγιστο μήκος 3,01/3,59m 

Diamont : Gloss Laminated Worktop

• 16 χρωματισμούς σε απομίμηση 
  ξύλου - μάρμαρου - γρανίτη

σε συνδυασμό με 

• 1 mm σόκορα αλουμινίου
• 3 mm σόκορα αλουμινίου
• 1,5 mm σόκορα Gloss σε ίδιο design με τον πάγκο
• 1,5 mm σόκορα Gloss απομίμηση Αlu-ξύλο
• 3 mm σόκορα ξύλινα, ξύλο και αλουμίνιο

σε πάχος 40/60/80/100mm

• Μέγιστο φάρδος 1,20m 
• Μέγιστο μήκος 3,59m 

Διατίθεται και σαν ''πλάτη'' επένδυσης τοίχου σε 
πάχος 18mm με μέγιστη διάσταση 3,57x 1,27m
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Wood-Stone-Fantasy :
Laminated Worktop

• 21 απομιμήσεις ξύλου
• 27 απομιμήσεις μαρμάρου - γρανίτη
• 30 ακόμα αποχρώσεις

σε συνδυασμό με 

• 1 mm σόκορο αλουμινίου
• 3 mm σόκορο αλουμινίου
• 1,5 mm σόκορα Gloss απομίμηση μετάλου,ξύλου,
  γυαλιού
• 1,5 mm σόκορα Matt απομίμηση μετάλου,ξύλου
• 3 mm σόκορα ξύλινα, ξύλο / αλουμίνιο

σε πάχος 40/60/80/100mm

• Μέγιστο φάρδος 1,20m 
• Μέγιστο μήκος 5,20/5,50m 

Διατίθεται και σαν ''πλάτη'' επένδυσης τοίχου σε 
πάχος 18mm με μέγιστη διάσταση 5,17 x 1,27

Specialities : 
• Τοποθέτηση νεροχύτη υποκαθήμενου, υποένθετου
• Τοποθέτηση εστίας υποένθετης
• Τοποθέτηση επιφάνειας κοπής από γυαλί ή γρανίτη υποένθετης
• Τοποθέτηση επιφάνειας γυαλιού υποένθετης με χρήση κοπής αλλά και διατήρησης της θερμοκρασίας
  του φαγητού (maximum 80o C)
• Κρυφό συρτάρι μαχαιριών στο προφίλ του πάγκου
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Vitro : Γυάλινη επένδυση τοίχου

• 10 αποχρώσεις - σχέδια
• πάχος γυαλιού 6mm
• Μια στρώση κεραμικής βαφής
• Ψημένο στους 650ο μαζί με την βαφή

• Ανεπηρέαστο από ήλιο - φως (UV resistant)
• Yψηλή αντοχή σε θερμοκρασία, πρόσκρουση

Επιφάνεια γυαλιστερή 

Τοποθετηση : κολητό, βιδωτό στον τοίχο, με
ειδικό προφίλ βάσης στον πάγκο και οροφής 
στο κάτω μέρος των κρεμαστών ντουλαπιών.

• Μέγιστο φάρδος 1,18m 
• Μέγιστο μήκος 3,01m 

Ελάχιστη διάσταση : 0,50 x 0,20m 

Silver Line : Μεταλλική επένδυση τοίχου

• 10 σχέδια

Επιφάνεια ματ / ανάγλυφη

Τοποθετηση : με ειδικό προφίλ βάσης στον
πάγκο και οροφής στο κάτω μέρος 
των κρεμαστών ντουλαπιών.

• Μέγιστο φάρδος 1,18m 
• Μέγιστο μήκος 3,01m 

    Προσοχή : Δεν ενδείκνυται για τοποθέτηση πίσω από εστία γκαζιού
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