Think smart
think Fenix
Een zijdezacht MAT keukenblad

Think smart. Think Fenix.
Innovatief en stoer keukenblad
Fenix NTM® is een revolutionair nieuw materiaal dat eindeloze
mogelijkheden biedt voor uw interieur – en speciaal voor uw
keuken. Het is niet alleen mooi, maar heeft ook tal van praktische
voordelen. Het wordt niet voor niets een smart material genoemd!
Zijdezacht en mat
Met zijn onderscheidende toplaag vormt Fenix NTM® een uniek
keukenwerkblad. Uniek, omdat de ‘slimme’ bovenlaag ervoor zorgt
dat het oppervlak zijdezacht aanvoelt en een matte uitstraling
heeft. Bovendien blijven er geen vingerafdrukken achter. Perfecte
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eigenschappen voor een elegant maar stoer keukenwerkblad.
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Van Bold Black tot Ghost White

ICE CREAM (uni, witte kern)

GHOST WHITE (uni, witte kern)

CAST IRON (uni)

GRAY LAND (uni)

BOLD BLACK (uni)

SOFT STEEL (metallic)

BROWN SUGAR (metallic)

HEAVY METAL (metallic)

Kleuren voor een designkeuken
De Fenix NTM® collectie bestaat uit meerdere trendy kleuren.
Naast de effen kleuren zwart en wit zijn de metallic kleuren echte
eyecatchers in de keuken.
Witte kern
De meeste kleuren hebben een diepzwarte kern. Van Ice Cream
en Ghost White daarentegen is de kern wit. Het oppervlak en de
rand lopen in dezelfde kleur door en dat geeft een prachtig massief
effect, zowel bij de donkere als witte kleur.

Ice Cream (witte kern)

“Ik ben ontzettend tevreden met ons Fenix keukenblad. De kleur is helemaal super. Het blad is heel
strak en echt makkelijk schoon te houden. Lichte
krasjes zijn zó weg te krijgen met een wondersponsje van het Kruidvat. Wat ik ook zo goed vind?
Ondanks dat we een heel lang blad hebben, is er
geen deelnaad nodig dankzij de grote afmetingen
van de plaat.” (Maureen Floris)
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Hightech én gebruiksvriendelijk
Innovatieve technieken
Niet alleen de unieke eigenschappen, maar ook het materiaal
en de bewerking daarvan maken dat Fenix NTM® echt een
designblad is.
Praktisch materiaal
De kern van Fenix NTM® bestaat uit meerdere, met thermohardende harsen geïmpregneerde op hout gebaseerde vezels die
onder hoge druk en temperatuur zijn samengeperst. Daardoor is
de 10 mm dikke plaat stoot- en watervast.
Nanotechniek
Voor de toplaag is de nanotechniek gebruikt. Die bovenste laag
geeft het Fenix NTM®-blad zijn kenmerkende eigenschappen; het
matte oppervlak dat prettig aanvoelt én geen vingerafdrukken
achterlaat. Een useful feature is het zelfherstellend vermogen
waardoor u kleine krassen makkelijk weg kunt poetsen met een
wonderspons. Daarmee laat Fenix NTM® zien dat topdesign en
functionaliteit heel goed samengaan.

Gray Land

Het blad heeft een dikte van 10 mm en kan
opgedikt worden tot 100 mm voor een stoere
uitstraling. Fenix NTM® kan ook gebruikt worden
als achterwand en bijvoorbeeld als tafelblad.
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Alle voordelen van Fenix NTM ...
Het ideale keukenblad
Fenix NTM® is een bijzonder materiaal met veel unieke eigenschappen die het tot een ideaal keukenblad maken. We hebben
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alle voordelen voor u op een rij gezet.
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Cast Iron

Bij Fenix NTM® is een vlakinbouw-, semionderbouw- en onderbouwspoelbak mogelijk.
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Praktisch en makkelijk in het
onderhoud
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Antibacterieel en hygiënisch
Fenix NTM®-bladen zijn antibacterieel en dus uiterst hygiënisch.
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jarenlang mee. Gebruikt u wel altijd een een snijplank en
onderzetter. Zo geniet u nog langer van uw blad.
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Prijs oplopend van het veelzijdige TopLaminaat tot het stijlvolle geharde glas.

onderhoud gebruikt u een mild reinigingsproduct. Voor kalk- en

Bij normaal gebruik gaat een Fenix NTM®-keukenwerkblad
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TopLaminaat®

Ze laten zich ook heel eenvoudig reinigen. Voor het dagelijkse
zeepresten kan schoonmaakazijn worden gebruikt. Wel direct
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Op de pagina hiernaast vindt u een handig
overzicht van alle keukenbladmaterialen en
bijbehorende eigenschappen.

Natuurlijk
materiaal

Uitgebreide
kleurencollectie

Spoedservice

Unieke kleuren
en tekeningen

Stootvast

Innovatief
design

Spoedservice

Scherp
geprijsd

Onderhoudsvrij

Vlekbestendig

Robuust

Keramiek

Uitgebreide
kleurencollectie

Onderhoudsvriendelijk

100% Krasvast

Zuurbestendig

Stootvast

Innovatief
design

V-groove

Solid surface
Hittebestendig

Beton
Soft touch

Zelfherstellend
vermogen

Vormvast

Niet statisch

Anti-bacteriële
eigenschappen

Extreem mat
oppervlak

Fingerprint
proof

Stootvast

PITT cooking
mogelijk

Schuurvast

Onderhoudsvriendelijk

Naadloos
verlijmd

Lapitec
Glas
100% Krasvast

10

Scherp
geprijsd

Zuurbestendig

Onderhoudsvrij

Innovatief
design

Uitgebreide
kleurencollectie

Vlekbestendig

Schuurvast

Door-en-door
gekleurd

Stootvast

Hittebestendig

Onderhoudsvriendelijk

Uitstekende
kwaliteit

11

Think smart think Fenix
Een zijdezacht MAT keukenblad
Wilt u meer weten over Fenix NTM® keukenwerkbladen? Stapt u
gerust binnen bij de keukenspeciaalzaak. Daar kunt u ze bekijken
en voelen.
Kijkt u voor meer informatie op www.dekkerzevenhuizen.nl of
volg ons op Facebook, Twitter, YouTube en Pinterest. Daar vindt
u inspirerende foto’s en de laatste trends.

Uw keukenspeciaalzaak:

www.dekkerzevenhuizen.nl
Art. Z1.171

