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Niniejszy dokument zawiera ogólne zalecenia. Niniejszy dokument służy jako ogólny przewodnik dobrych praktyk i nie stanowi żadnej formy gwarancji ani oświadczenia co do przydatności do określonego celu w od-
niesieniu do opisanych w nim produktów i procesów. Wszelkie informacje lub produkty zawarte w niniejszym dokumencie muszą zostać zweryfikowane i przetestowane pod kątem przydatności do określonego celu lub 
konkretnego zastosowania przez użytkownika. Należy wziąć pod uwagę okoliczności lokalne lub szczególne. Treść tego dokumentu odzwierciedla naszą wiedzę i doświadczenie w momencie publikacji. Informacje zawarte 
w niniejszym dokumencie mają charakter wyłącznie orientacyjny. Nie możemy zagwarantować dokładności i kompletności tych informacji. Z dostarczonych informacji nie można wywodzić żadnych praw; korzystanie z 
informacji odbywa się na Twoje ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy dokument nie gwarantuje żadnych właściwości naszych produktów. Nie gwarantujemy, że informacje zawarte w tym dokumencie są odpowiednie do 
celu, w jakim się z nim zapoznałeś. Dokument nie zawiera żadnych projektów, obliczeń konstrukcyjnych, kosztorysów ani innych gwarancji lub oświadczeń, na których można się oprzeć. Kolory używane w naszej komu-
nikacji (w tym między innymi w drukach) oraz w próbkach naszych produktów mogą różnić się od kolorów dostarczanych produktów. Nasze produkty i próbki są produkowane w określonych tolerancjach kolorystycznych, 
a kolory (partie produkcyjne) mogą się różnić, nawet przy użyciu tego samego koloru. Kąt widzenia wpływa również na postrzeganie kolorów. Klienci i osoby trzecie muszą mieć profesjonalnego doradcę informującego 
ich o (przydatności) naszych produktów do wszystkich pożądanych zastosowań oraz o obowiązujących przepisach i regulacjach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany (specyfikacji) naszych produktów bez wcześniejszego 
powiadomienia. Najnowsza wersja dokumentu zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Informujemy, że najnowsza wersja może zawierać zmiany techniczne, które należy uwzględnić podczas użytkowania produktów. 
Z najnowszą wersją dokumentu można zapoznać się na naszej stronie internetowej. Zawsze powinieneś sprawdzić, czy dostępna jest zaktualizowana wersja dokumentu. Wszelkie gwarancje na produkty mogą zostać 
unieważnione, jeśli (zawartość) najnowszej wersji tego dokumentu, która może być od czasu do czasu aktualizowana, nie jest (właściwie) przestrzegana. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić dokładność informacji 
zawartych w tym dokumencie, ale nie możemy ponosić odpowiedzialności za przeoczenia, nieścisłości lub błędy typograficzne. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo nie ponosimy odpowied-
zialności (ani umownej, ani pozaumownej) za jakiekolwiek szkody wynikające lub związane z korzystaniem z tego dokumentu, z wyjątkiem przypadków i w zakresie, w jakim takie szkody są wynikiem winy umyślne lub rażące 
zaniedbanie z naszej strony. Wszystkie nasze ustne i pisemne oświadczenia, oferty, wyceny, sprzedaż, dostawy, dostawy i/lub umowy oraz wszelkie powiązane działania podlegają naszym ogólnym warunkom. Wszelkie 
prawa własności intelektualnej i inne prawa dotyczące treści tego dokumentu (w tym logo, tekst i zdjęcia) są własnością nas i/lub naszych licencjodawców. FENIX, FENIX NTM, FENIX NTM Bloom i FENIX NTA są zastrzeżonymi 
znakami towarowymi Arpa Industriale.
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KOLEKCJA BLATÓW I LAMINATÓW





FENIX

FENIX® to innowacyjne materiały stworzone do aranżacji wnętrz przez włoską firmę Arpa 
Industriale. Zewnętrzna powierzchnia FENIX charakteryzuje się zastosowaniem żywic 
akrylowych nowej generacji, utrwalonych w procesie utwardzania wiązką elektronów są 
to autorskie innowacyjne technologie FENIX. Dzięki niskiemu współczynnikowi odbicia 
światła powierzchnia FENIX jest wyjątkowo matowa, miękka w dotyku i odporna na odciski 
palców. Możliwa jest również naprawa termiczna mikrozarysowań. Blaty FENIX nadają się do 
zastosowań pionowych, jak i poziomych.

Dostępne są trzy kolekcje blatów:
FENIX NTM®, FENIX NTM® Bloom, FENIX NTA®.

CERTYFIKATY FENIXA:
IMO MED (dla FENIX NTM FR 0.9 mm i FENIX NTA 0.7 mm)
NSF
ZIELONA GWARANCJA ZŁOTA
BEZPIECZNY KONTAKT Z ŻYWNOŚCIĄ

ZASTOSOWANIE

KUCHNIA
ŁAZIENKA
MEBLE SALONOWE
WNĘTRZA KOMERCYJNE
OŚRODKI OPIEKI ZDROWOTNEJ
PRZESTRZEŃ BIUROWA
PRZEMYSŁ TRANSPORTOWY
WZORNICTWO PRZEMYSŁOWE

Termiczna naprawa mikrozarysowań

Miękki w dotykuNiski współczynnik odbicia swiatła, 
wyjatkowo matowa powierzchnia

Ochrona przed odciskami palców



0032 
Bianco Kos

0752 
Grigio Antrim

0750 
Verde Comodoro

0720 
Nero Ingo

0719 
Beige Luxor

0724
Grigio Bromo

0030 
Bianco Alaska

0748 
Beige Arizona

0749 
Cacao Orinoco

0029 
Bianco Malè

0718 
Grigio Londra

0751 
Rosso Jaipur

0725
Grigio Efeso

0717 
Castoro Ottawa

0754 
Blu Fes

NCS - S 8500-NNCS - S 6502-B

NCS -S3005-Y50R

NCS - S8005-Y80R

NCS - S7005-B80G

NCS - S6020- Y90R

✓ ✓ ✓ 

NCS - S8010-R70B

* 0789
Rosso Namib 

* 0790
Viola Orissa

* 0791
Giallo Evora

* 0792
Blu Shaba

* 0793
Grigio Aragona

* 0794
Verde Kitami

KOLEKCJA

FENIX NTM, wprowadzony w 2013 roku, to techniczna i estetyczna odpowiedź na dwa trendy 
w aranżacji wnętrz: inteligentne materiały i matowe powierzchnie. Dostępny teraz w 20 
ponadczasowych kolorach do zastosowań w pionie i poziomie.
Blat kompaktowy 12mm został nagrodzony “Diamentem Meblarstawa 2023” 

Typ / Rdzeń

Grubość (mm)

0.7 0.9 1.2 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0

Standard – • – – – – – –

Z dopasowanym kolorowym rdzeniem – – • – – – – –

Dwustronny z dopasowanym kolorowym rdzeniem
lub dwustronny czarny rdzeń

– – – • • • • •

Rozmiar (mm)
4200x1300,4200x640,2100x1300,2100x640 

W każdym zestawie znajduje się folia ochronna.
FENIX NTM można poddać obróbce standardowymi narzędziami stolarskimi.

✓ - dekor w ofercie magazynowej Manufaktura Łomża; pozostały asortyment na zamówienie klienta

NCS - S4502-BNCS - S 0500-N NCS - S 2000-N

NCS - S 5502-Y

✓ ✓ ✓ 

✓ ✓ ✓ 

✓ 

NCS - S 0502-R50B NCS - S 0502-Y

NCS - S 2010-Y30R NCS - S 4005-Y20R

W kolekcji magazynowej występują płyty kompaktowe w grubości 12 mm z rdzeniem barwionym w masie, laminaty w 

grubości 0,9 mm, oraz blaty wiórowe 40 mm.

*NOWOŚĆ



0771 
Azzurro Naxos

0773 
Verde Brac

0770 
Rosso Askja

* 0789
Rosso Namib 

* 0790
Viola Orissa

* 0791
Giallo Evora

* 0792
Blu Shaba

* 0793
Grigio Aragona

* 0794
Verde Kitami

KOLEKCJA

FENIX NTM Bloom to bardziej innowacyjne i naturalne surowce. Niezwykle matowy, 
inteligentny materiał został wzbogacony o Bloom – tj. technologię rdzenia opartą na ligninie.

Typ / Rdzeń

Grubość (mm)

0.7 0.9 1.2 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0

Bloom czarny rdzeń • – – – – – – –

Rozmiar (mm)
3050x1300, 4200x1300

W każdym zestawie znajduje się folia ochronna.
FENIX NTM można poddać obróbce standardowymi narzędziami stolarskimi.

* NOWOŚĆ



5000  
Acciaio Hamilton

5003 
Oro Cortez

5001 
Argento Dukat

✓

KOLEKCJA

FENIX NTA to wzmocniona metalowa powierzchnia z funkcjami FENIX: komfort wizualny, 
przyjemny w dotyku i odporny na zarysowania.

Typ / Rdzeń

Grubość (mm)

0.7 0.9 1.2 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0

Standard • – – – – – – –

Z dopasowanym kolorowym rdzeniem – – • – – – – –

Dwustronny z dopasowanym kolorowym rdzeniem
lub dwustronny czarny rdzeń

– – – • • • • •

Rozmiar (mm)
3050x1300, 4200x1300

W każdym zestawie znajduje się folia ochronna.
FENIX NTM można poddać obróbce standardowymi narzędziami stolarskimi.

Prawdziwa metalowa struktura

✓ - dekor w ofercie magazynowej Manufaktura Łomża; pozostały asortyment na zamówienie klienta


