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CDF NEDİR ?

Ahşap Sektörüne yeni nesil suya 
ve neme dayanıklı Levha olarak 
sunulan, ≥1000kg/m³ yüksek 
yoğunluğa sahip kompakt 
malzemedir.

AGT Compact CDF; homojen siyah 
renkli lif dağılımına sahip, kenar bandı 
gerektirmeyen, fiziksel etkilere karşı 
yüksek dirençli, anti-bakteriyel 
levhadır.

MOBİLYA VE DEKORASYON 
SEKTÖRÜ İÇİN YENİ NESİL LEVHA
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ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 

Suya dayanıklı 

Hijyeniktir; kolay temizlenebilir,

Çok çeşitli renk ve yapılardadır; AGT MDF Lam renkleri ile kaplanabilir,

Çevre dostudur; EPD sertifikasına sahiptir,

Çizilmeye karşı dirençlidir,

Muadil malzemelere göre daha hafif ve dayanıklıdır,

Yüzeyi overlay ile kaplanarak kullanım alanı çeşitlendirilebilir.
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TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Türkiye’de bir ilk olan CDF ürünü, yoğunlaştırılmış siyah lif levhadan oluşmaktadır.

AGT Compact CDF Levha, su ve yüksek neme dayanımı yüksektir.

Anti-bakteriyeldir.

Çift yüz kullanılarak tasarımda bütünlük sağlar.

Kenarlarının rijit ve compact yapıda oluşu nedeniyle kenar bandı gerektirmez.

CNC Ebatlamada üstün performans sağlar.

Yoğunlaştırılmış ürün olması nedeniyle darbelere karşı dayanıklıdır.

AGT Compact CDF, E0 (Sıfır Emisyon) ile üretilmektedir.

Üretim sürecinde sürdürülebilir orman kaynağı kullanılmaktadır.
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ÜRÜN İKONLARI

Leke BırakmazSuya ve Neme 
Dayanıklı

Çift Yüz 
Kullanımı

Sürdürülebilir 
Orman Kaynağı

Yüksek Çizilmezlik
Direnci

Renk 
Alternatifleri

Antibakteriyel

E0 
(Sıfır Emisyon)
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YÜZEY SEÇENEKLERİ
8 Farklı dekor ile üretim yapılmaktadır.

Çift yüz

12 mm kalınlık

Beyaz

Marmara Etra

Siyah

Toscana Koyu Antrasit Sarı

Safir GriKrem
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NEREDE KULLANILIR;

İç mekan duvar kaplamalarında,

WC kabinleri (hücre sistemi), pisuar, 

Okul mobilyalarında ve dekorasyonunda,

Havalimanlarında, ofislerde ve endüstriyel alanlarda dekorasyon ve mobilya bileşeni 
olarak,

Hastanelerde,

Yemekhane masalarında, 

Mağaza raflarında, 

Soyunma dolaplarında, 

Otel ve plaza lobilerinde.
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KULLANIM ÖRNEKLERİ…
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KULLANIM ÖRNEKLERİ…
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KULLANIM ÖRNEKLERİ…
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KULLANICI TERCİH SEBEPLERİ;

Compact Laminata göre ahşap makineleriyle işlenme kolaylığı,

İşleme esnasında pürüzsüz kesilme, 

Kesit detayında homojen siyah görünüm, 

Vida tutma,

Tutkal ile birleşmeye uygunluk, 

CNC Ebatlama ve işlemede kolaylık,

Kenar bandı gerektirmez,

Su ve neme dayanıklıdır.
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AGT COMPACT CDF LEVHA

Ölçü: 12*2100*2440mm

Sac: NTR 

Yoğunluk: ≥1000 kg/m³

Dekor Kağıdı: Beyaz, Siyah, Koyu Antrasit, Safir Gri, Krem, Sarı, Marmara Etra, Toscana

Levha Rengi: Siyah
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NEDEN AGT COMPACT CDF?

AGT bayileri için katma değerli bir ürün fırsatı…

Mobilya ve dekorasyon sektöründe yeni nesil levha

Kullanım alanı çeşitliliği,

Mobilya ürünlerinde kenar bandı detayı gerektirmediği için estetik açıdan tercih sebebi, 

CNC makinelerde kolay ve pürüzsüz işlenmesi, 

Dekorasyon ve iç mekan tasarımları için alternatif ürün,

AGT renk ve dekorlarıyla mobilya sektörü için iyi bir seçenek.

Tüm AGT ürünleriyle mükemmel uyum sağlar.



TEŞEKKÜRLER
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