
Katalog blatów kompaktowych 12mm i laminatów
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Przed stworzeniem blatów z wysokociśnieniowego HPL ludzie musieli wyposażać swoje kuchnie 
w powierzchnie drewniane, metalowe lub kamienne. Laminat, który znamy i kochamy dzisiaj, 
bardzo różni się od blatów z laminatu, który po raz pierwszy zostały wprowadzone na rynek 
ponad 100 lat temu. Wprowadzenie nowego materiału dla roboczej powierzchni 
zrewolucjonizowało domy w XX wieku. W 1954 roku, we Włoszech w mieście Bra powstaje Arpa 
Industriale, która rozpoczyna produkcję blatów z laminatu kompaktowego. 

Wysokiej jakości powierzchnie od firmy Arpa łączą włoską kreatywność i design z 
wykończeniem najwyższej jakości. Dostępne są dwa typy: cienki HPL (0,6-1,5 mm) i gruby (2-30 
mm). 

W naszej ofercie znajdziesz najbardziej optymalną grubość 12mm, idealną do produkcji trwałych 
i praktycznych blatów. Oferują bogatą kolekcję struktur premium i niepowtarzalnych dekorów.

WŁAŚCIWOŚCI

Odporny na uderzenia wg 
normy DIN EN 438

Odporny na zarysowania wg 
normy DIN EN 438

Odporny na temperaturę wg 
normy DIN EN 438

Powierzchnia antybakteryjna wg 
normy JIS Z 2801

Odporny na parę wodną wg 
normy DIN EN 438

Bezpieczny kontakt z żywnością 
wg norm EN 1186 oraz EN 13130

Odporny na promienie UV wg 
normy DIN EN 438

Odporny na ścieranie wg normy 
DIN EN 438

Dekoracyjne wysokociśnieniowe laminaty Arpa są produkowane w zakładzie o powierzchni 
150 000 metrów kwadratowych w Bra, w rejonie Piemontu we Włoszech i są wyrazem żywej 
i oryginalnej kreatywności „Made in Italy”. Ponad 60 lat inwestycji w badania, zaawansowane 
technologie i szkolenia personelu pozwoliły firmie osiągnąć pierwszorzędną pozycję i reputację 
jako niezawodna firma na rynkach międzynarodowych. 
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3446 Marmo Pulpis Light 
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Powłoka ochronna

Powłoka ochronna

Papier Kraft
barwiony

Papier dekoracyjny

Papier dekoracyjny

CZYM JEST KOMPAKT?

 70% 
Papier

 30% 
Żywice termoutwardzalne

Blaty Kompaktowe powstają z warstw papieru pokrytego żywicami. Warstwy te są następnie 
umieszczane w prasie wysokociśnieniowej, która jest następnie podgrzewana do około 144°C. 
Arkusze pozostają w tych warunkach przez około godzinę. Proces ten przekształca papier i 
żywice w pojedynczy arkusz materiałów kompozytowych.

NASZA KOLEKCJA BLATÓW KOMPAKTOWYCH O GRUBOŚCI 12MM

4200 4100 2100 2050 4100 4200 2100 2050
1300 1300 1300 1300 640 640 640 640

KER W KOLORZE PŁYTY    
KER W KOLORZE PŁYTY    
KER W KOLORZE PŁYTY    
KER CZARNY    
KER CZARNY    

SENTIRA CZARNY    
SENTIRA CZARNY    

MIKA W KOLORZE PŁYTY    
MIKA W KOLORZE PŁYTY    
MIKA W KOLORZE PŁYTY    
MIKA CZARNY    
MIKA CZARNY    

URBAN CZARNY    
MAGMA CZARNY    
ALEVE CZARNY    
ALEVE CZARNY    
ALEVE CZARNY    
ALEVE CZARNY    

3447 MARMO PULPIS LIGHT

Kolekcja blatów kompaktowych 12mm Manufaktura Łomża 2022-2024 Dostępne rozmiary płyt (wys x szer)

nazwa dekoru struktura rdzeń

W304 ARDESIA NERO

3446 MARMO PULPIS DARK
3469 MARMO CARNICO
3476 MARMO ELITE
3493 MARMO OLIMPO
MA 424  MARMO COMO
MA 112 MARMO MEDUNO
0249  BIANCO FREDDO
0001 BIANCO CALDO
3324 PORFIDO NATURALE
3329 PORFIDO NERO
0509 NERO

UCC1 NERO
4627 ROVERE VALDWEG
4512 ROVERE BARRIQUE
4604 NOCE SAVOIA
WN 337 ROVERE HUDSON

! PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA PROSIMY SPRAWDZAĆ DOSTĘPNOŚĆ KAŻDEGO DEKORU I WYMIARU U PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO !
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ZASTOSOWANIE BLATÓW KOMPAKTOWYCH
• kuchnia
• łazienka
• meble salonowe
• wnętrza komercyjne
• ośrodki opieki zdrowotnej
• przestrzeń biurowa
• przemysł transportowy

4604 Noce Savoia 
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 70% 
Papier

 30% 
Żywice termoutwardzalne

CZYM JEST LAMINAT?

Powłoka ochronna

Kraft

Papier dekoracyjny

Laminaty HPL to materiał składający się w większości (około 70%) z naturalnego surowca jakim 
jest drewno (w postaci papieru) zaimpregnowanego żywicami termoutwardzalnymi 
i związanego przez proces wysokiego ciśnienia w prasach. Otrzymujemy w ten sposób fizjologicznie 
bezpieczny produkt o znakomitych właściwościach użytkowych dostępny w arkuszach lub rolkach. 
Górna strona laminatu HPL posiada warstwę dekoracyjną zabezpieczoną warstwą ochronną. 
Warstwa dekoracyjna w zależności od wybranego dekoru może być drewnopodobna, kamienna, 
fantazyjna lub jednokolorowa. Dolna strona jest natomiast przeszlifowana w celu przyklejenia 
laminatu HPL do podłoża lub połączenia go z wybraną płytą nośną.

typ
gr.

(mm)
wys.

(mm) 3050 4200 4200 3050 4100 4200 4200 5200 3050 4200 4200
szer.
(mm) 1300 1300 1600 1300 1300 1300 1600 1300 1300 1300 1600

        
        
        
        
        

  
  

        
        
        
        
        

 
  

        
        
        

  

W304 URBAN ARDESIA NERO
UCC1 MAGMA NERO
4627 ALEVE ROVERE VALDWEG
4512 ALEVE ROVERE BARRIQUE
4604 ALEVE NOCE SAVOIA
WN 337 SELVA ROVERE HUDSON

0509 MIKA NERO

3447 KER MARMO PULPIS LIGHT
3446 KER MARMO PULPIS DARK
3469 KER MARMO CARNICO
3476 KER MARMO ELITE
3493 KER MARMO OLIMPO
MA 424 SENTIRA MARMO COMO
MA 112 SENTIRA MARMO MEDUNO
0249 MIKA BIANCO FREDDO
0001 MIKA BIANCO CALDO
3324 MIKA PORFIDO NATURALE
3329 MIKA PORFIDO NERO

Laminat  

postforming standard rdzeń barwiony

   0.6/0.7/0.8 0.7/0.9/1.2/1.5/2.0    1.0/1.2/2.0

KOLEKCJA LAMINATÓW FIRMY ARPA INDUSTRIALE

! PROSIMY SPRAWD! PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA PROSIMY SPRAWDZAĆ DOSTĘPNOŚĆ KAŻDEGO DEKORU I WYMIARU U PRZEDSTAWICIE-
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• kuchnia
• łazienka
• meble salonowe
• wnętrza komercyjne
• ośrodki opieki zdrowotnej
• przestrzeń biurowa
• przemysł transportowy

ZASTOSOWANIE LAMINATÓW

3476 Marmo Elite
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MA 112 Marmo Meduno 

0001  Bianco Caldo 3446 Marmo Pulpis Dark 
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3447 Marmo Pulpis Light 

3476 Marmo Elite 
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NASZE USŁUGI

Obróbka 
blatów

Obróbka CNC Program 
Corpus

Cięcie

Wiercenie

Frezowanie

Manufaktura Łomża świadczy usługi cięcia, oklejania krawędzi, formatowania blatów wiórowych, blatów kompaktowych, 
oraz laminatów, produkcji frontów, produkcji zestawów próbek i ekspozytorów lub wszelkich innych produktów, które klient 
może zaprojektować w programie „Corpus CM” a następnie zrealizować na nowoczesnej inii produkcyjnej 4.0. 

Okleinowanie

Sprawdź nasze usługi skanując kod
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USŁUGA SINK MF

USŁUGA COOKTOP MF

Opatentowana usługa SINK MF to podwieszanie zlewozmywaków 
w blacie wiórowym, w taki sposób, by powierzchnia między zlewem 
a blatem tworzyła jedną, idealnie gładką powierzchnię. Jest to 
rozwiązanie, które dotąd było zarezerwowane dla droższych 
materiałów jak marmur, granit czy spiek. 
Produkt wyróżnia się nowoczesnym designem, jest odporny na wilgoć 
i łatwy w utrzymaniu czystości. Efekt WOW gwarantowany.

Opatentowana usługa COOKTOP MF, zwycięzca nagrody 
„Diament Meblarstwa 2022”, to nasz pomysł na idealnie płaski 
blat. Licowanie płyty grzewczej na równi z blatem powoduje, 
że estetyka i łatwość dbania o czystość wchodzą na kolejny, 
wyższy poziom. 



M
ade in Italy

Manufaktura Łomża to marka założona przez firmę Center-Mebel w 2015 roku. Mając wieloletnie doświadczenie 
i współpracując z najlepszymi  światowymi markami, możemy zaoferować naszym Klientom niepowtarzalne usług
i produkty dostępne tylko u Nas. Pełen profesjonalizm i zadowolenie Klienta to dewizy, których trzymamy się od lat,co 
pozwala piąć się Nam w górę pod względem jakości.

Siedziba
Manufaktura Łomża
Al. Legionów 141F/1
18-400 Łomża
Tel: +48 510 510 040
biuro@manufakturalomza.pl

Showroom 
Manufaktura Łomża
ul.Mazowiecka 12/36
00-048 Warszawa
Tel: +48 571 268 612
showroom@manufakturalomza.pl


