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ASOLA, BLADE, FLIPPER, KART, PARIS, SLIM, SUPER, TIP TAP, ZIP 
RAKENTEET, ETUOSAT: Puukuitupaneelia.                                                 
BLADE RAKENNE JA ETUOSAT: Keskitiheää puukuitupaneelia.              
FLIPPER VETIMET: Soveltuviin vetolaatikoihin, massiivipuuta, tammea 
viilupinnalla ja maalattuna tai lakattuna vaihtoehtoisesti kaikkialla 
värivaihtoehdoilla. 
LAATIKOIDEN SISÄPINTOJEN RAKENNE: Puukuitupaneelia melamiinipinnalla 
jonka pinnassa on koristekangaskuvio. 
LAATIKOSTOJEN ULKOPINTOJEN RAKENNE: Tammiviilua kaikilla 
viimeistelyvaihtoehdoilla tai melamiinipinnalla jota saa matta- ja kiiltolakattuna 
vaihtoehtoisesti kaikilla värivaihtoehdoilla. Flipper ja Zip on saatavana 
viimeisteltynä myös melamiinipinnalla, jossa on jalavapuupinta 
BLABE LAATIKOSTOJEN ULKOPINTOJEN RAKENNE: Melamiinipinnalla jota 
saa matta- ja kiiltolakattuna vaihtoehtoisesti kaikilla värivaihtoehdoilla. 
SISÄPINNAT: Melamiinia puupinnalla, Blade mallin sisäosat on lakattu siten että 
lakkausten värisävy vastaava kuin ulkopinnan värisävy on. 
LAITTEISTO: Laatikot avataan “Push and pull” - "Työnnä ja vedä" toiminnalla, 
Slim mallissa on ei-näkyvissä säädettävät jalat . Pehmeä sulkeminen: Liukukiskot 
ovat varustettu pehmeällä liukumisella (rakenne), joka takaa pehmeän ja 
äänettömän liukumisen laatikolle , muissa malleissa tukijalat H.15 mm

CHRISTAL, VINTAGE
RAKENNE, ETUOSAT: Kaarevaa vaneria.
CHRISTAL LAATIKOIDEN SISÄPINTOJEN RAKENNE: Puukuitupaneelia 
melamiinipinnalla jonka pinnassa on koristekangaskuvio. 
VINTAGE LAATIKOIDEN SISÄPINTOJEN RAKENNE: Puukuitupaneelia 
melamiinipinnalla jonka pinnassa on haalea pähkinäpuupinta .
CHRISTAL LAATIKOSTOJEN ULKOPINTOJEN RAKENNE: Tammiviilua kaikilla 
viimeistelyvaihtoehdoilla tai melamiinipinnalla jota saa matta- ja kiiltolakattuna 
vaihtoehtoisesti kaikilla värivaihtoehdoilla.
VINTAGE LAATIKOSTOJEN ULKOPINTOJEN RAKENNE: Melamiinipinnalla jota 
saa matta- ja kiiltolakattuna vaihtoehtoisesti kaikilla värivaihtoehdoilla.
SISÄPINNAT: Melamiinia puupinnalla.
LAITTEISTO: Laatikot avataan “Push and pull” - "Työnnä ja vedä" toiminnalla ja 
Christal malleissa on massiivipuuta tai lakatut jalat.  
Vintage system malleissa on pehmeä sulkeminen: Liukukiskot ovat varustettu 
pehmeällä liukumisella (rakenne), joka takaa pehmeän ja äänettömän liukumisen 
laatikolle.

DISPLAY PÖYTÄ
Rakenne: Valkoinen, epoksijauhepinnoitteella lakattu metallia. Saatavana myös 
mattalakattuna Dall'agnese koko värikartan värivaihtoehdoilla.

SIMPLY PÖYTÄ 
Rakenne: Keskitiheää puukuitupaneelia joka on peitetty regeneroidulla kovalla 
nahkalla.

SLASH PÖYTÄ
Pöytälevy koostuu massiivipuuta rungosta, jota saa viimeisteltynä maalattuna tai 
matta lakattuna vaihtoehtoisesti kaikilla värivaihtoehdoilla.  Puukuitulevy pöytälevyä, 
saa viimeisteltynä tammea viilupinnalla ja maalattuna vaihtoehtoisesti kaikilla 
värivaihtoehdoilla, tai melamiinipinnalla lakattuna vaihtoehtoisesti kaikilla 
värivaihtoehdoilla. 
Valinnainen pöytälevy: tummaa Emperador tai Cararra Gioia marmoria.
Runko: neliömallinen metalliputkea viimeisteltynä valkoiseksi tai ruosteen sävyiseksi 
epoksilakalla. Saatavana myös lakattuna Dall'agnese koko värikartan 
värivaihtoehdoilla.

PITAGORA PÖYTÄ
Pöytälevy on puukuitupaneelia viilutettuna ja maalattuna vaihtoehtoisesti kaikilla 
värivaihtoehdoilla, tai melamiinipinnalla lakattuna vaihtoehtoisesti kaikilla 
värivaihtoehdoilla. Runko on massiivipuuta jota saa viimeisteltynä maalattuna tai 
mattalakattuna vaihtoehtoisesti kaikilla värivaihtoehdoilla.

ZOE PÖYTÄ
Pöytälevy jossa on vinoon leikatut reunat, on puukuitupaneelia viilutettuna     
tammiviilulla jota saa viimeisteltynä maalattuna vaihtoehtoisesti kaikilla 
värivaihtoehdoilla, tai melamiinipinnalla lakattuna vaihtoehtoisesti kaikilla 
värivaihtoehdoilla. Runko on puuta jota saa viimeisteltynä maalattuna tai 
mattalakattuna vaihtoehtoisesti kaikilla värivaihtoehdoilla.

MAALIT
Maalit joita käytetään ovat vähäjäännöksisiä ja myrkyttömiä. Puupinossa ja 
lakkauksissa käytetään vesiohenteisia maaleja. Avohuokoisten puun yksipinta 
altistetaan harjaus prosessille valmistusprosessissa.

HARTSILIUOKSEN VAIKUTUS VIIMEISTELYYN
Hartsin vaikutus viimeistelyyn saadaan käyttämällä vähäjäännöksinen ja myrkyttömiä 
maaleja, vesiohenteisen maalaus sykliin kautta. Työ suoritetaan maaliruiskun avulla 
ja lastalla, jotta saadaan kolmiulotteinen todellinen vaikutus pintaan. Koska pinta 
levitetään käsin, on mahdollista, että pinta voi näyttää epätasaiselta alueittain, 
työnjälkeä on kuitenkin pidettävä suuressa arvossa johtuen käsityökäsittelystä. 
Puhdistukseen suosittelemme vettä ja neutraalia pesuainetta (50/50).

TOLERANSSIT
Osa puuviimeistelyjen väri saattaa muuttua ajan myötä altistuttuaan valolle ja 
kosteudella ja ajan kulumiselle. Tietty hyvitys on katsottava oikeutetuksi myös 
lakkauksien viimeistelyihin, jos ne katsotaan johtuvan tuotevauriosta. Mikäli teette 
myöhemmin tilauksen samasta tuotteesta, ei ole mahdollista taata täydellistä 
värisävyn vastaavuutta alkuperäinen tuotteen.
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ASOLA, BLADE, FLIPPER, KART, PARIS, SLIM, SUPER, TIP TAP, ZIP
STRUTTURA E FRONTALI: In pannelli di particelle di legno. 
STRUTTURA E FRONTALI BLADE: In pannelli di particelle di legno di media 
densità. MANIGLIE FLIPPER: Applicate sul cassetto, in legno massello 
impiallacciato rovere tinto nelle varie fi niture o laccato.
SCOCCA INT. CASSETTI: In pannelli di particelle di legno con rivestimento 
melaminico effetto tessuto.
RIVESTIMENTO ESTERNO: Impiallacciatura rovere tinto nelle varie fi niture 
oppure supporto melaminico per il laccato opaco o lucido. Il gruppo Flipper 
e Zip sono disponibili anche con rivestimento esterno in melaminico mate-
rico fi nitura olmo. RIVESTIMENTO ESTERNO BLADE: Supporto melaminico 
per il laccato opaco o lucido. 
RIVESTIMENTO INTERNO: Rivestimento melaminico effetto essenza. Per il 
modello Blade l’interno è laccato in tinta con l’esterno.
FERRAMENTA: Guide cassetti tipo “push and pull” e piedini regolabili non 
visibili per modello Slim. Guide con meccanismo autofrenante e piedini 
d’appoggio h.15 o fondo a terra per gli altri modelli.

CHRISTAL, VINTAGE
STRUTTURA, FRONTALI: In multistrato curvato.
SCOCCA INT. CASSETTI CHRISTAL: In pannelli di particelle di legno con 
rivestimento melaminico effetto tessuto. 
SCOCCA INT. CASSETTI VINTAGE: In pannelli di particelle di legno con rive-
stimento melaminico effetto noce chiaro.
RIVESTIMENTO EST. CHRISTAL: Impiallacciatura rovere tinto nelle varie 
fi niture oppure supporto melaminico per il laccato opaco o lucido.
RIVESTIMENTO EST. VINTAGE: Supporto melaminico per il laccato opaco o 
lucido. RIVESTIMENTO INTERNO: Rivestimento melaminico effetto essenza.
FERRAMENTA: Guide cassetti tipo “push and pull” e piedi in legno massello 
tinti nelle varie fi niture o laccati per Christal. Guide con meccanismo autofre-
nante per Vintage. 

TAVOLINO DISPLAY
Struttura: In metallo con verniciatura epossidica bianca. Disponibile anche 
con verniciatura opaca in tutta la gamma colori Dall’Agnese.

TAVOLINO SIMPLY
Struttura: In pannelli di particelle di media densità rivestiti in cuoio rigenerato.

TAVOLINI SLASH
Piano composto dal telaio in legno massello tinto nelle varie fi niture o lac-
cato opaco e dal pannello di particelle di legno impiallacciato rovere tinto 
nelle varie fi niture oppure con supporto melaminico per il laccato opaco. 
Variante piano in marmo dark emperador e carrara gioia. Basamento in 
tubolare metallico quadro con verniciatura epossidica bianca o ruggine. 
Disponibile anche con verniciatura opaca in tutta la gamma colori Dall’Agnese.

TAVOLINO PITAGORA
Piani in pannelli di particelle di legno impiallacciati rovere tinto nelle varie 
fi niture oppure con supporto melaminico per il laccato opaco o lucido. 
Basamento metallico con verniciatura epossidica ruggine oppure cromato. 

TAVOLINI ZOE
Piano con bordo taglio inclinato in pannello di particelle di legno di media 
densità impiallacciato rovere tinto nelle varie fi niture oppure con supporto 
melaminico per il laccato opaco. Basamento in legno massello tinto nelle 
varie fi niture o laccato opaco.

VERNICI
Le vernici utilizzate sono a basso residuo secco e atossiche. Per le essen-
ze e i laccati opachi il ciclo di verniciatura è ad acqua, mentre per i laccati 
lucidi a solvente. Il tipo di fi nitura per l’essenza è a poro aperto e la superfi -
cie subisce una lavorazione di spazzolatura.

EFFETTO RESINA
La fi nitura effetto resina impiegata è realizzata da vernici a basso residuo 
secco e atossiche, il ciclo di verniciatura è ad acqua. 
L’applicazione avviene tramite spruzzo e spatolatura manuale ottenendo 
un effetto cemento in tridimensionale. 
Essendo applicata manualmente si possono creare delle zone non uni-
formi, ma sicuramente di valore e di pregio, in quanto è una lavorazione 
artigianale. Per la pulizia usare acqua e detergente (50/50).

TOLLERANZE
Le parti con fi nitura in essenza possono subire nel tempo variazioni di 
colore dovute alla luce, all’umidità e al passare del tempo.
Esistono anche dei margini di tolleranza dovuti a variazione di prodotto 
per le fi niture laccate. In caso di un completamento successivo dell’ordine, 
non si garantisce la perfetta eguaglianza di colori con la composizione 
originaria.

IT

Caratteristiche tecniche | Tekniset ominaisuudet


