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Thiết kế phong cách cho... 

nội thất  y tế 
Trường hợp điển hình 
Khi sửa sang lại phòng phẫu thuật cách đây 
năm năm, nha sĩ, tiến sĩ David Hudson York 
cần đến một loại vật liệu đẹp, bền và không 
rỗ để sử dụng cho tủ phẫu thuật của mình. 
Ông đã tìm đến Parapan®, vật liệu acrylic 
đặc công nghệ cao với đặc tính tuyệt vời. 
Chỉ qua một số bức ảnh mới được chụp gần 
đây, có thể thấy rằng phòng phẫu thuật của 
ông toát lên được sự hoàn hảo vốn có tương 
tự như 5 năm trước đây. 

Parapan® có sẵn 23 màu 
tiêu chuẩn. Với thiết kế 
bằng Parapan theo nhu 
cầu, khách hàng có thể 
lựa chọn phương pháp 
xử lý tiên tiến và yêu cầu 
thiết kế đặc biệt. 

Hoàn toàn chống vết bẩn, độ ẩm và ánh 
sáng tia cực tím, Parapan's® với một loạt 
các màu sắc đẹp không phai hoặc mất đi 
độ bóng cao. Quan trọng hơn, loại vật liệu 
không rỗ nứt này hợp vệ sinh, và dễ dàng 
làm sạch và là loại vật liệu lý tưởng để sử 
dụng cho phòng phẫu thuật và các cơ sở y 
tế khác. 

Phòng khám nha khoa của Tiến sĩ David 
Hudson nổi bật với tủ đựng màu trung tính 
và ván opps Parapan® màu trung tính, với 
mặt bàn Oceanic Corian®. Theo nhận xét 
của Tiến sĩ Hudson, "Tôi hoàn toàn hài 
lòng với chất lượng của Parapan®". Ngay 
cả sau năm năm nó vẫn có vẻ tốt như mới 
và giúp tôi đảm bảo phòng phẫu thuật luôn 
được giữ sạch sẽ." 


