
NANOTEHNOLOŠKI MAT MATERIAL
Za notranje oblikovanje

BIVANJE Z LESOM
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FENIX NTM®

Nanotehnologija za notranje prostore.

FENIX NTM®

Nova generacija pametnih materialov

FENIX NTM® – nanotehnološki material Arpa Industriale je razširil obzorja notranjega oblikovanja. Ta površina ni samo lepa, ima 
tudi edinstvene lastnosti zaradi svoje visokotehnološke vsebine.

Nanotehnološki mat: brez možnosti prstnih odtisov
Posebna obdelava FENIX NTM® ščiti pred prstnimi odtisi, površini daje mehak občutek na dotik in izjemno odpornost, tako da je 
material odporen na udarce, praske in tudi politje s topili in čistili, ki se običajno uporabljajo v gospodinjstvu. Površino odlikuje zelo 
nizka odbojnost svetlobe (1,5 pri kotu 60°). FENIX NTM® je vodoodbojen, higieničen z visoko odpornostjo proti plesni in klicam, 
idealen za stik z živili in enostaven za čiščenje.

Inteligentni material – regeneracija površine
FENIX NTM® je odporen na toploto. Morebitne mikro praske na površini se lahko popravijo s toploto. Površina materiala je zgoščena 
mreža prekrižanih polimerov z lastnim spominom, ki se s toploto ponovno aktivira in povrne v prvotno obliko.

Uporaba
FENIX NTM®  je primeren za najrazličnejšo uporabo v notranjih prostorih, kot so kuhinje, sanitarije, kopalnice in pohištvo (mize, 
police, predelne stene, stoli itd.)
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FENIX NTA®

Metal

FENIX NTA® HAMILTON-JEKLO
Mehak na dotik. Super mat.

Fenix NTA® je kovinska površina z vsemi glavnimi lastnostmi FENIX-a: odporna na praske in prstne odtise, mehka na dotik in super 
mat. Je primerna tako za horizontalno kot za vertikalno uporabo. Material je primeren za obdelavo z običajnim rezalnim in brusilnim 
orodjem, ter enostaven za obdelavo z rezkalnim in vrtalnim orodjem.



4

FENIX NTM® |  FENIX NTA®

Barve

Kljub tehnološkemu izvoru so barve površine FENIX NTM® navdihnjene z naravo.

0029 Bela Malé – FENIX NTM® 

0718 Siva London – FENIX NTM® 

0724 Siva Bromo – FENIX NTM® 

0032 Bela Kos – FENIX NTM® 

0719 Bež Luxor – FENIX NTM® 

0725 Siva Efeso – FENIX NTM® 

0717 Castoro Ottawa – FENIX NTM® 

0720 Črna Ingo – FENIX NTM® 

0748 Bež Arizona – FENIX NTM® 

Dekorji niso vezani na barvo.
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0749 Kakav Orinoco – FENIX NTM® 

0752 Siva Antrim – FENIX NTM® 

2629 Bron Doha Metalik – FENIX NTM® 

0750 Zelena Comodoro – FENIX NTM® 

0754 Modra Fes – FENIX NTM® 

2630 Piombo Doha Metalik – FENIX NTM® 

0751 Rdeča Jaipur – FENIX NTM® 

2628 Cink Doha Metalik – FENIX NTM® 

5000 Jeklo Hamilton – FENIX NTA® 
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FENIX NTM®  |  FENIX NTA®

Zaloga J.u.A. Frischeis

LAMINAT ABS ROB

Standard NTA®

FENIX NTM® plošče 3.050 x 1.300 
x 0,9 mm

3.050 x 1.300 
x 0,7 mm

0,8 x 23 mm
150 lfm

1,0 x 23 mm
30 lfm

0029 Bela Malé • •
0032 Bela Kos                                         • •
0717 Castoro Ottawa • •
0718 Siva London                                • •
0719 Bež Luxor                                                  • •
0720 Črna Ingo                                       • •
0724 Siva Bromo                                     • •
0725 Siva Efeso                                      • •
0748 Bež Arizona                                                                    • •
0749 Cacao Orinoc                                                                                     • •
0750 Zelena Comodoro                                                             • •
0751 Rdeča Jaipur                                                                                      • •
0752 Siva Antrim                                                                    • •
0754 Modra Fes                                                                      • •
2628 Cink Doha Metalik                                                          • •
2629 Bron Doha Metalik                                                         • •
2630 Piombo Doha Metalik                                                     • •
5000 Jeklo Hamilton                                                                                                                                    • •
0001 Gegenzug Bela                                                                                                                           •
0509 Gegenzug Črna                                                                                     •

Obojestranski dekor

Belo jedro Črno jedro

FENIX NTM® Compactplatten 4.200 x 1.300 x 10 mm

0032 Bela Kos •
0720 Črna Ingo •

• na zalogi Ljubljana • ostalo po naročilu
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En nanometer (1nm) je ena milijoninka milimetra. Ko dimenzije dosežejo tako neskončno majhne ravni, delci prevzamejo fi zikalne in 
kemijske lastnosti, ki so že bile uporabljene na drugih visokotehnoloških poljih in ustvarijo neverjetne materiale. 
Lastnosti FENIX-a – toplotna popravljivost površinskih mikro prask, zaščita pred prstnimi odtisi, slab odsev svetlobe in mehak 
občutek na dotik – so bile načrtovane na nano ravni, da bi ustvarili nov razred materialov.

Približno 70 % FENIX-a je sestavljenega iz kartona. Med valjanjem se material istočasno izpostavi toploti in tlaku, kar ima za pos-
ledico enoten proizvod, ki je neporozen in ima visoko gostoto.
 
Notranji sloj je izdelan iz papirja, impregniranega s termo-reaktivnimi smolami, zunanja površina pa je obdelana z najnovejšo 
generacijo akrilnih smol.
Površina je podvržena procesu utrjevanja z elektronskim snopom, ki se strdi in ji daje lastnosti, ki se odražajo v notranjosti materiala 
brez primere.
Zaradi slabe refl eksije svetlobe je površina FENIX izjemno mat, zaščitena pred prstnimi odtisi in na dotik prijetno mehka. FENIX ima 
tudi sposobnost popravljivosti površinskih mikro prask s pomočjo toplote, kot je poudarjeno z izbiro imena.
 

Higiensko

Površina varna 
pred plesni

Antistatičnost

Visoka dimenzijska stabilnost 
tudi pri velikih temperaturnih 
nihanjih

Vodoodporna 
površina

Izjemna barvna intenziteta 
in dekorativni izraz

Odpornost na udarce

Odpornost na UV žarke

Primerna za 
stik z živili

Toplotna obdelava 
površinskih prask

Enostavno čiščenje

Brez prstnih odtisov

Površina prijetno 
mehka na dotik

Nizek odboj svetlobe, 
izjemno mat površina

Odpornost na vsa 
gospodinjska čistila

Odpornost na 
suho toploto

Odpornost na 
praske in odrgnine

Izboljšane antibakterijske 
lastnosti

Odpornost na madeže

FENIX NTM®  |  FENIX NTA®

Nanotehnologija je revolucionirala oblikovanje

FENIX NTA® 

Prava kovinska struktura
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ZA VEČ INFORMACIJ SE OBRNITE:

J. u. A. Frischeis d.o.o.

1210 Ljubljana, Celovška cesta 492
T: +386 1 32 07-460 / 461, info@frischeis.si

3311 Šempeter v Savinjski dolini, Cesta na žago 21
T: +386 3 703 28-30, info.ce@frischeis.si

9000 Murska Sobota, Industrijska ulica 5b 
T: +386 2 534 85-20, info.ms@frischeis.si


