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Abet Laminati to największy w Europie i jeden z czołowych w świecie producent laminatów hpl.

Poza potencjałem produkcyjnym tym co stanowi o sile firmy Abet jest bez wątpienia innowacyjność

w zakresie wzornictwa oferowanych laminatów. Od początku istnienia firma przykładała olbrzymią

wagę do współpracy w kreowaniu swojej gamy wzorniczej z czołowymi architektami i projektanta-

mi takimi jak Alessandro Mendini, Ettore Sottsass czy Michele De Lucchi. Włoskie grupy projektowe

"Memphis" i "Alchimia" opracowały nowe wzory laminatów wykorzystujące technikę sitodruku,

a meble z ich użyciem prezentowane były w najważniejszych galeriach świata.  Wraz z rozwojem

technik poligraficznych sitodruk wzbogacono o druk cyfrowy, a wzory laminatów Abetu dla tej

technologii projektowali m.in. Jean Nouvel i Karim Rashid. Projektowane przez nich budynki,

wnętrza czy meble, w których zastosowano laminaty, wielokrotnie prezentowane były w literaturze

i prasie fachowej z zakresu współczesnej architektury i designu. Dzięki wieloletniej współpracy

z wybitnymi projektantami Abet sprawił, że laminaty hpl traktowane wcześniej jako raczej poślednie

tworzywo spotykane w meblach kuchennych zaczęto postrzegać jako materiał o najwyższych

walorach estetycznych nadający się do stosowania w nawet najbardziej prestiżowych projektach.

Jesteśmy polską filią włoskiego holdingu Abet SpA, do którego obok Abet Laminati należy również

firma PL SpA.  Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem w Polsce produktów obu tych firm.  W naszej

ofercie znajdują się laminaty wysokociśnieniowe Print HPL, okładziny dekoracyjne Parqwall®

i akustyczne Silentwall, panele podłogowe oraz podłogi podniesione Parqcolor®, a także konglomerat

akrylowo-mineralny PRAL®. 

Zakres zastosowań oferowanych produktów obejmuje m.in. produkcję mebli, elementy wystroju

wnętrz takie jak okładziny ścian i słupów, drzwi, podłogi, a także zewnętrzne elewacje wentylowane

i balustrady balkonów.  

Ponad pół wieku na światowym rynku

Wyróżnienie
Produkt Roku 2005

Nagroda główna w Konkursie
„Podłogi i Ściany – Dobry Wybór 2008”

European Community
Design Prize 1990

Compasso D’oro
ADI 1987 i 2001
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   Wystawa „Rovine”,
proj. Alessandro Mendini

Wystawa Superbox “Omaggio a Honda”,
proj. Ettore Sot tsass 

Wystawa „Kasa Digitalia”- laminat z serii Digital Print,
proj. Karim Rashid



Sklep obuwniczy,
wyk. Inpleno „Prekyba”
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Laminaty HPL  

Laminaty HPL są produktem uzyskiwanym z warstw papieru poddanego działaniu scalającej żywicy

w warunkach wysokiej temperatury i wysokiego ciśnienia, wykończonym jedno lub obustronnie

warstwą papieru dekoracyjnego. Warstwę dekoracyjną mogą stanowić jednolite kolory, wiernie

odwzorowane naturalne materiały takie jak kamienie, drewna czy metale, oraz dowolne wzory

abstrakcyjne. W procesie produkcji powierzchni laminatu można nadawać rozmaite faktury:

błyszczące, matowe, drobno i gruboziarniste, prążkowane i inne.

Aktualna oferta firmy Abet Laminati to ponad 750 kolorów i wzorów, w połączeniu z kombinacjami

różnych struktur. Oferta ewoluuje wraz z firmą, rozwojem technologicznym i bliską współpracą

ze światem projektantów. Rozwój ten i współpraca przyniosła ponad 10 tysięcy wariantów wzor-

niczych, które wyprodukowano do tej pory na zamówienie klientów. 

Laminaty HPL to ponad 750 wzorów i kolorów 

Sklep optyczny,
proj. Ab Rogers, KRD Design
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Sieninių skydų sistema Parqwall®

Lady recepcyjne, Maro sp. z o.o. (www.maro.com.pl)



PRAL®
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Pral® jest materiałem kompozytowym typu Solid Surface używanym głównie do produkcji lad,

blatów i parapetów, ale również mebli i różnych elementów dekoracyjnych. Pral® jest bardzo

odporny na uderzenia i inne uszkodzenia mechaniczne oraz wpływ chemikaliów i mikroorganizmów.

Dzięki swej twardości, trwałości i zwartości struktury jest odporny na pękanie. Dzięki nieporowa-

tej strukturze nie wchłania wody. 

Termoplastyczne właściwości Pralu® pozwalają uzyskać dowolny kształt w procesie obróbki termicz-

nej, a specjalne kleje w kolorze płyty pozwalają uzyskać praktycznie niewidoczne spoiny łączonych

elementów.

Podstawowy zakres stosowania konglomeratu Pral® to elementy wyposażenia kuchni i łazienek,

przede wszystkim blaty kuchenne i umywalkowe zintegrowane ze zlewozmywakami i umywalkami

z tego samego materiału. Równie często używany jest do produkcji lad recepcyjnych, barowych

i sklepowych.  Wspomniane już możliwości dowolnego kształtowania materiału sprawiają, że chętnie

stosowany jest do produkcji mebli specjalistycznych, np. stomatologicznych lub bankowych (blaty

okienek kasowych zintegrowane z podajnikami pieniędzy).

Ze względu na swoje znakomite właściwości użytkowe, w tym możliwość usunięcia uszkodzeń

i odnowienia powierzchni, idealnie nadaje się do zastosowania w miejscach użytku publicznego

takich jak: hotele, banki, porty lotnicze, restauracje i sklepy, statki, szpitale itp. 

Konglomerat akrylowo-mineralny typu Solid Surface

Hotel Novotel Centrum Poznań, 
proj. Coplan Polska, arch. G.Dolańska i J.Mielczarek
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Hotel Novotel Centrum Poznań, 
proj. Coplan Polska, arch. G.Dolańska i J.Mielczarek

Muzeum Mercedes-Benz, Stuttgart,
proj. HG Merz Architekten
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Okładziny ścienne

Okładziny dekoracyjne PARQWALL  i akustyczne SILENTWALL

PARQWALL® i SILENTWALL to systemowe okładziny ścian wewnętrznych. Bazują na tych

samych profilach montażowych i podobnej kompozycji paneli, które składają się z warstwy rdzenio-

wej w postaci niezapalnej płyty HDF obłożonej dwustronnie laminatem Print HPL (gr. 0,9 mm).

Zewnętrzna strona panelu wykańczana jest laminatami z przebogatej gamy wzorniczej oferowanej

przez ABET LAMINATI.  Mogą być łączone w sposób widoczny lub niewidoczny przy użyciu specjal-

nie zaprojektowanych profili z anodowanego aluminium. 

PARQWALL® jest szczególnie przydatny w miejscach intensywnie użytkowanych i trudnych

do utrzymania w czystości, takich jak hole i ciągi komunikacyjne, bary i restauracje, pokoje hotelo-

we,  salony wystawowe,  gabinety  lekarskie i wiele innych.

SILENTWALL jest dźwiękochłonną wersją systemu

Parqwall® , redukującą odbijanie dźwięku i pochłaniającą

hałas w pomieszczeniach intensywnie uczęszczanych,

charakteryzujących się podwyższonym poziomem szumu

tła. System najlepiej sprawdza się w audytoriach, aulach  

i salach konferencyjnych, a także salach teatralnych

i kinowych.

SYSTEM AKCESORIÓW SKLEPOWYCH 

Gama systemowych łączników obejmuje także profile

umożliwiające montaż na okładzinach PARQWALL®

i SILENTWALL półek sklepowych, wieszaków, ekspozyto-

rów i akcesoriów do wyposażenia. Akcesoria te idealnie

nadają się do nowoczesnej i atrakcyjnej aranżacji sklepów,

salonów oraz stoisk handlowych (ekspozycja odzieży,

obuwia, prospektów, prasy itp.) 

Biuro Farmers’ Cooperative,
Verona – okładziny Parqwall®

®
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System okładzin Silentwall

System okładzin Parqwall®



10

Podłogi

Parqcolor® jest podłogą laminowaną niezwykle odporną na zużycie, łatwą w montażu

i niewymagającą specjalnej pielęgnacji. Walory estetyczne Parqcoloru® pozwalają na jego

stosowanie zarówno w pomieszczeniach aranżowanych w sposób tradycyjny, jak i na wskroś

nowoczesnych, odzwierciedlających najnowsze trendy wzornictwa i dekoracji wnętrz.

Gama podłóg Parqcolor® składa się z dziesięciu typów paneli, oferujących łącznie ponad

350 wzorów dekoracyjnych o różnych strukturach powierzchni (w tym kolory jednolite,

imitacje cementu, stali itp.) i różnych formatach (np. kwadraty).

Cała gama podłóg Parqcolor® posiada oznakowanie CE i odpowiada Euroklasie Bfl-s1 odporności

na ogień.  Produkt oferowany jest co najmniej  w klasie użyteczności 32 (ścieralność AC4), a także

33 (ścieralność AC5). Z kolei podniesione podłogi modułowe Parqcolor® Sopraelevato dzięki

bogactwu oferty wzorniczej umożliwiają nadanie

nowego waloru estetycznego pomieszczeniom

dotychczas kojarzonym z przemysłowym, raczej

niewyszukanym wystrojem, takim jak serwerow-

nie, dyspozytornie, czy hale komputerowe.

Panele podłogowe i podłogi modułowe Parqcolor z laminatem
dekoracyjnym HPL

®

Podłoga podniesiona -  Parqcolor® SopraelevatoShow-room AUDI - Parqcolor® Gold
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Pokój hotelowy - Parqcolor® Chromatic

Sklep spożywczy – Parqwood®

Perfumeria Hazzard - Parqcolor® Vintage
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Print HPL Stratificato 

Laminat konstrukcyjny do zabudowy stref mokrych i produkcji
szafek basenowych

Print HPL Stratificato to kompaktowy laminat do zastosowań wewnętrznych. Dostępny jest

w większości wzorów i struktur oferowanych przez  Abet Laminati włączając w to wzory projekto-

wane indywidualnie i produkowane metodą druku cyfrowego. 

Laminat charakteryzuje się łatwością utrzymania w czystości oraz wysoką odpornością

na uszkodzenia mechaniczne, a także działanie wody i wilgoci.  Jest idealnym materiałem do zabu-

dowy tzw. „stref mokrych”.  

Dzięki zachowywanym przez długie lata walorom użytkowym i estetycznym, Print HPL Stratificato

wykorzystywany jest przede wszystkim do budowy lekkich kabin sanitarnych oraz produkcji

różnego typu szafek szatniowych (basenowych i ubraniowych).  Jest on również atrakcyjnym mate-

riałem na okładziny ścian wewnętrznych, szczególnie w intensywnie użytkowanych przestrzeniach

obiektów publicznych (biurowce, hotele, placówki oświatowe) oraz wielorodzinnych budynków

mieszkalnych. 

Miejski Ośrodek Kultury, Głogów, 
proj. ATD Architekci s.c., Wrocław

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Konin, wyk.
Forma Mebel 
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Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego,
Warszawa

Kort do squash'a - Klub tenisowy Smecz,
Siedliska k. Piaseczna 

Śląskie Centrum Diagnostyki Obrazowej „Helimed”,
proj. Sar sp. z o.o., arch. Jarosław Mańka



1414

Print HPL MEG 

Print HPL MEG jest wysokociśnieniowym laminatem kompaktowym przeznaczonym na okładziny

elewacji i osłony balkonów.  MEG jest materiałem wytrzymałym, a znakomite parametry techniczne

i bogata gama kolorów czynią z niego doskonałą alternatywę dla tradycyjnych materiałów 

elewacyjnych używanych w budownictwie. 

Dużym atutem laminatów MEG jest szeroka gama oferowanych kolorów i wzorów. Oprócz 

kolorów jednolitych dostępne są laminaty metaliczne, dekorowane wzorami drewien bądź 

fakturami imitującymi beton. Możliwe jest także 

wyprodukowanie laminatu z indywidualnie 

zaprojektowanym wzorem wykonanym w technologii

druku cyfrowego. Możliwości takie bywają

wykorzystywane przy  nośnikach reklamy i informacji

wizualnej (szyldy, znaki i tablice informacyjne), ale 

często są wykorzystywane przez architektów jako

środek podkreślający wyjątkowość i niepowtarzal-

ność danej realizacji.

Laminat elewacyjny MEG

Stacja benzynowa „Pod Żaglami”, 
proj. arch. Marek Kleczkowski

Budynek mieszkalny – wypełnienia balkonowe, 
wyk. PB „Portal”



15 Budynek mieszkalny, 
proj. Pastewka i Strój Architekci

Cafe Castellari, Szczecin,
proj. Pracownia Projektowa Akcent s.c.



ABET Sp. z  o.o.
ul . Sochaczewska 32

01-327 Warszawa

Tel . 022/666.10.40 
Fax 022/666.03.40

www.abetlaminati .p l  
emai l : b iuro@abetlaminati .p l  
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