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Cửa nguyên khối có độ bóng 
cao… 



Với phong cách riêng… 



Toả sáng… 



Chất lượng cao... 



Tràn ngập màu sắc... 



Những đường cong 
uốn lượn... 



Kết hợp với gỗ... 



Trong bếp của bạn... 



Trong phòng ngủ 



Trong phòng tắm… 



Ứng dụng đặc biệt của Parapan® 

đồ văn phòng nội thất  không tay cầm 

ngăn kéo kệ bếp                                 kệ rượu đồ dùng có đường cong 

Cửa Parapan® ... 
• loại cửa bếp và ngăn kéo có độ bóng cao với chất 

lượng tốt nhất trên thị trường. 
• là NGUYÊN KHỐI RẮN, có chiều dày 18mm acry, 

không tráng hoặc ép laminate. Đây cũng là lý do 
tạo ra sự độc đáo! 

• có khả năng chống mòn, bền, chống ẩm và rất vệ 
sinh, lý tưởng cho môi trường nhà bếp và phòng 
tắm . 

• gồm 24 màu tuyệt đẹp. 
• ổn định với tia UV nên không phai màu 
• hàng đặt trước, được sản xuất theo các kích 

thước cho phù hợp với yêu cầu của khách hàng. 
• có thể uốn nhiệt đường cong. 
• có các lựa chọn phương pháp xử lý cạnh khác 

biệt, đẹp mắt. 
• có thể khoan một cách dễ dàng để lắp bản lề và 

tay cầm. 
• dễ dàng bảo dưỡng bằng chất tẩy rửa gia dụng 

không mài mòn. 
• Các vết trầy xước có thể được loại bỏ bằng cách 

đánh bóng với  T-Cut® hoặc Brasso®. Ngoài ra 
có thể sử dụng bộ kit bảo dưỡng Parapan. 

• Có thể được làm sạch bằng Parastat, chất làm 
sạch chống tĩnh điện do công ty cung cấp. 

• Còn có loại độ dày 4mm với đầy đủ các màu sắc 
áp dụng cho tấm ốp tường bếp, hộp ốp đèn, phào 
hoặc tấm ốp mặt trước các thiết bị gắn chìm. 

 

Đặc tinh Lợi ích 
Nguyên khối rắn Không xốp 

Không thấm nước 
Chống ố màu 
Dễ dàng làm sạch 
Vệ sinh – không có vi 
trùng 
Có thể sửa chữa 
Không tách lớp 

Acrylic Ổn định với tia UV 
Bền màu 
Không phai 
Có thể uốn nhiệt tạo 
hình 

Chất lượng cao Độc quyền 
Chất lượng tốt 

Màu sáng/rựcrỡ Sáng tạo trong thiết kế 
Độ bóngcao Phản chiếu ánh sáng 
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Cạnh và ngăn kéo Parapan®  Tay cầm ngăn kéo Parapan® 

Ngăn kéo phía trước không  làm được với Parapan® đã uốn cong. 
 

Mặt cắt ngang 



Thông số kỹ thuật 

Cửa Parapan® làm từ acrylic 18mm nguyên khối và acrylic 4mm và được sản xuất theo các yêu cầu về mặt tiền nội thất dựa trên tiêu chuẩn DIN 
68 861. 

Đặc tính cơ học Parapan® Đơn vị đo lường Tiêu chuẩn thử nghiệm 
Sức căng 74 N/mm2 DIN 53 455 

Độ giãn do kéo tại điểmgãy 5,5 % DIN 53 455 
Module đàn hồi 3300 N/mm DIN 53 457 

Tỷ trọng biểu kiến 1,118 g/cm DIN 53 479 
Độ bền tróc ốc vít 1200 N Thử nghiệm nội bộ 
Dung sai độ dày + 9 bei 18mm % ISO 7823-1 

 + 18 bei 4mm %  
 

Đặc tính về nhiệt Parapan® Đơn vị đo lường Tiêu chuẩn thử nghiệm 
Hệ số giãn nở từ 0 đến 50°C 70.106 1/K VDE 0304/1 

Nhiệt độ lệch nhiệt HDT 105 °C ISO 75 
 

Đặc tính cơ học Parapan® Đơn vị đo lường Tiêu chuẩn thử nghiệm 
Độ nhám bề mặt 0,003 µ DIN 4775 

Độ bóng Độ sáng cao - Đánh giá trực quan 
Khả năng chịu mài mòn Tốt 150 U DIN 68 861 
Khả năng chống xước Đạt yêu cầu - DIN 68 861 T4 

 
Chịu hoá chất Nhóm chứcnăng Parapan' MDF Sơn bóng  Gỗ nén phủ sơn 

Cà phê, trà 1A Không đổi Không đổi Không đổi 
Rượu, đỏ và trắng 1A Không đổi Không đổi Không đổi 
Ethanol 1A Không đổi Không đổi Thay đổi không đáng kể 
Dầu ô liu 1A Không đổi Không đổi Không đổi 
Nước ép phúc bồn tử 1A Không đổi Không đổi Không đổi 
 
 
 
 


