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SetaLac

FRA LAGER

- LAKERET OVERFLADE
- SILKEBLØD
- ANTI-FINGERAFTRYK



0036 SETALAC GRÅ
Et moderne og stilfuldt design med super 
mat lakeret front i høj kvalitet. Den nye  
front har anti-fingeraftryk og rummer  
derfor mange kvaliteter.

SetaLac

NYHED 

   



DOORS

0042 - SetaLac Grøn

0038 - SetaLac Sort

LAGERPROGRAM I 5 FARVER

SetaLac SUPER MAT
F R O N T

Du har mulighed for at vælge imellem flere 
farver, og dermed få den front som netop 
passer til dit hjem. 

Fronten tilbydes i 5 forskellige farver:  
Sort, gønn, stålblå, grå og hvid. 

LAGERPROGRAM I 5 FARVER

Hvid Sort Grå 

GrønStålblå



8 GODE GRUNDE
- TIL AT VÆLGE SETALAC

1. ANTI-FINGERAFTRYK 
Overfladen er behandlet, så der stort set ikke efterlades 
aftryk efter berøring. 

2. SUPER MAT OVERFLADE 
Fronten har en super mat lakeret overflade, som føles 
silkeblød ved berøring. 
Bagside med matchende malamin farve.

3. HØJ RIDSEFASTHED 
Overfladen er slidstærk, robust og med meget god 
ridsefasthed. 

4. HØJ KEMISK RESISTENS 
Overfladen har en høj kemisk resistens, i henhold til 
CATAS test UNI EN 12720:2013.

5. STABILE FARVER 
UV-stabiliteten af pigmenterne plus den farve resi-
stente belægning betyder, at fronten bevarer sin  
farve gennem årene.

6. FSC CERTIFICERING 
MDF´en er FSC certificeret

7. PVC- OG FTALATFRI 
Fronten er PVC- og Ftalatfri, hvilket sikre dig og miljøet mod 
kemiske risici.

8. EKSTREMT LAVE VOC-EMISSIONSNIVEAU 
Fronten har ekstremt lave VOC-emissionsniveauer.
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Super mat front
- Lakeret og silkeblød overflade

RENGØRING 
Safco har nu et rengøringsmiddel kaldet SAFCO KTB Front 
Cleaner, som benyttes, når overflader skal rengøres. Brug en 
klud og aftørres med en ren og tør klud.  
Anvend aldrig slibende rengøringsmidler eller kraftige ren-
gøringsmidler såsom opløsningsmidler, alkohol, ammoniak 
mv. som kan beskadige overfladen.


