Про покриття ELBEGY
Міжкімнатні двері DARUMI - це двері преміум-класу за доступною
споживчою ціною. Такого ідеального поєднання ціна-якість нам вдалося
досягнути завдяки:
1. Досвіду в деревообробній галузі понад 14 років;
2. Виробництву повного циклу (це дає нам можливість виготовляти
продукцію високої якості за більш доступною ціною);
3. Використанню японського покриття ELBEGY з його унікальними
властивостями;
4. ДАРУМІ це бренд представник великого вітчизняного холдингу з
виробництва міжкімнатних дверей, одним із пріоритетів якого є
перевірка якості на кожному етапі виробництва. Це гарантує нашим
партнерам продукт європейської якості.
Ми можемо з упевненістю сказати, що навіть найбільш вимогливі покупці
будуть повністю задоволені унікальними властивостями дверей ДАРУМІ.
За параметрами зносостійкості продукт не має аналогів:
●

●

Покриття дверей ELBEGY надійно захищає їх від можливих подряпин і
стирання під час тривалого використання. Такі властивості як слід
оцінять споживачі, які мають домашніх тварин;
Завдяки технології EBT - Electron Beam Technology двері ДАРУМІ стійкі
до механічних пошкоджень. Друкований шар надійно захищений
верхнім акриловим шаром, який забезпечує високу міцність.

Відповідність стандарту Європейського Союзу №1907 / 2006 (REACH)
дозволяє без проблем встановлювати двері в квартирах і будинках де
мешкають маленькі діти. Дитина буде в цілковитій безпеці через відсутність у
складі покриття:
●
●
●
●

пластифікаторів з отруйними властивостями;
агресивних розчинників;
формальдегідів;
органічних сполук летючого типу.

Підприємства харчової промисловості віддають перевагу ДАРУМІ, тому що
наші двері мають офіційний допуск до застосування в подібних приміщеннях.
Покриття має наступні характеристики:
●
●
●

не схильне до біологічного розкладання;
не токсичне;
допускається контакт з продуктами харчування;

●

відсутнє виділення летючих речовин.

Завдяки тісному зв'язку фабрики зі складами ми доставляємо міжкімнатні
двері гуртом в найкоротший термін.
Головні переваги створеного на основі екологічно безпечного поліпропілену
покриття:
1. Відповідність чинним міжнародним нормам в плані екологічності.
2. Двері ДАРУМІ - це висока міцність у поєднанні з естетичною
досконалістю.
3. Несприйнятливість до можливого утворення плям.
4. Простий, що не вимагає особливих зусиль догляд.
5. Довговічність при умовах інтенсивної експлуатації.
6. Світлостійкість при прямому контакті з сонячним промінням.
7. Волого-, тепло і хімічна стійкість.
8. Відповідність вимогам пожежної безпеки.
У разі загоряння ELBEGY не виділяє небезпечних для людини і
навколишнього середовища речовин. Важливий нюанс - точка спалаху за
показниками температури становить понад 300°С.

