
NEAT produktsortiment

Förbehandlad Neatmatch
Det arbetsbesparande alternativet till träpaneler

Neatmatch är det arbetsbesparande sättet att täcka väggar
och tak med intrycket av spontade paneler utan risk för
krympning. Den förbehandlade panelen tillåter snabbare
ytbehandling

Finns med klyvna kanter, falsad eller spontad
för enkel skarvning.

Vid förfrågan finns ett brett utbud av profiler, storlekar och
tjocklekar tillgängliga.
Ytbehandling i vilken färg som helst är ett vidare alternativ.

Fanérad
Neatmatch
Det kostnadseffektiva alter-
nativet till massivträpaneler  

En MDF panel med ett inlägg av
massivträ med en matchande
högkvalitativ fanér skapar
effekten av en massivträpanel.

MDF

Massivträ
Ek eller valnöt

Äkta träfanér
Ek eller valnöt

NEATCONCEPTS
LIMITED

adding value to mdf

Laminerade tvåsidiga fuktresistenta MDF
finns direkt tillgängliga på lager i färgerna
vit och halvmatt brun. Andra färger och
ytbehandlingar kan beställas vid förfrågan.
Därtill finns ett brett utbud av valmöjligheter
när det gäller andra underlag och ytmaterial. 

Laminerade produkter
Både på lager och som beställningsvara

Neatrout
Det utökade
sortimentet av
perforerade MDF
paneler.

BOND
R

R

Neatfinish 
Hela utbudet av panelprodukter finns som
förbehandlade, målade eller lackade paneler
i en högkvalitativ jämn ytbehandling.

Vår automatiserade spraybehandlingslinje med sprayhuvuden i
flera riktningar kan producera ett brett utbud av ytbehandlingar.

PAINT
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EcologiqueEcologique

Det robusta materialet för ramkonstruktioner bestående av en enhet av
böjda ytor till tunga användningsområden. Denna specificering gör att
man kan forma starka jämna böjningar. Neatflex kan kombineras med sig
självt, Neatform böjbar MDF, plywood eller laminat för att skapa ramlösa
böjningar med fri form. 

Fanérad Neatform
Det snabba sättet att producera fanérade böjda ytor

Förfanérade paneler tillverkas med standard
Neatform spontning för att utesluta behovet av
fanéring på plats. 

Vi har följande kronsågade träslag på lager just nu: 

• Vit ek

• Ask

• Lönn

• Körsbär

• Vit bok
Andra träslag kan tillhandahållas vid förfrågan.  

Neatform
Spara tillverkningstid och förbättra produktkvalitén i alla böjda ytor

Fördelar med Neatform:

• Färdig att måla och infärga

• Paneler kan läggas platt med fanér eller laminat innan böjning sker 

• Utmärkt skarvdöljning 

• Följer den tänkta böjningen utan gupp och håligheter

• Repeterbarheten är fantastisk och resultaten förutsägbara

Böjbara MDF kan användas för att skapa fristående böjningar eller
fixeras i ett ramverk där ett helt utbud av mjukt böjda ytor kan skapas.

Alla produkter i denna broschyr kan förhöjas genom ytterligare CNC-maskinbearbetning. 

Därutöver kan användningen av Neatform och Neatflex underlättas genom att till exempel hyvla MDF och
plywood till böjda former som kan användas till framsidor på skrivbord, kolumnfodral och betonggjutning.  

Skräddarsy och förhöj Neat utbudet

FSC loggan identifierar produkter som
innehåller trä från skogar som är förvaltade på
ett socialt och miljömässigt hållbart sätt.
Certifieringen är oberoende och enligt Forest
Stewardship Councils regler. 

Vårt chain of custody certifikatsnummer är:
TT-COC-1958
FSC Trademark (c) 1996
Forest Stewardship Council A.C. 
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Kontor och lager:
Instrumentvägen 13-15, Hägersten, Box 47213, SE-100 74 Stockholm
Tel: 08-744 52 50 Fax: 08-744 15 57

Kontor och lager:
Ödestuguvägen 40, Box 70, SE-567 22 Vaggeryd
Tel: 0393-362 60 Fax: 0393-362 69

Kontor och lager:
Södra Virvelvägen 2-4, Box 55, SE-232 21 Arlöv
Tel: 040-53 85 00 Fax: 040-43 02 70

Kontor och lager:
Holmvägen 54, Stora Holm, Box 8844, SE-402 71 Göteborg
Tel: 031-70 50 500 Fax: 031-70 50 501

Webb: www.fredricsons.com, E-post: info@fredricsons.com
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