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Benieuwd hoe deze decors er in het echt uit zien?  
Neem contact op met onze monsterservice om  

fraaie 20x20cm rondom afgebande samples van je  
favoriete Alvic-decor aan te vragen! 

Kies voor Alvic Syncron en beschik over gemelamineerd 

spaanplaat met een zeer natuurlijke finish welke bovendien 

zeer krasvast is. Alvic Syncron is een synchroon meelopend 

gestructureerd paneel met een aantrekkelijk bereik waarin 

het ontwerp en de afwerking elkaar aanvullen om zeer 

natuurlijke en decoratieve oppervlakken te verkrijgen.  

De selectie in het Syncron-assortiment kan perfect worden 

gecombineerd met de Luxe®- en Zenit-series van dit 

Spaanse topmerk! 

De Alvic Syncron-collectie bestaat uit 34 toepasbare 

voorraaddecors. Het onderscheidende van deze collectie zijn 

de decors in bijvoorbeeld marmer, natuursteen en linnen. 

Doordat het reliëf exact de tekening van het patroon volgt 

(Synchroon) wordt er  een zeer natuurgetrouwe uitstraling 

gecreëerd. Hierdoor ben je in staat om op een eenvoudige wijze 

natuurlijk ogende materialen zoals linnen en natuursteen 

eenvoudig toe te passen in je ontwerpen. Aan deze collectie 

voegen wij een serie nieuwe houtreproducties toe, waarover 

wij erg enthousiast zijn. Bekijk ze hier of vraag een echt 

sample bij ons aan!

Door het handzame formaat van 2750 X 1240 MM. is dit 

product uitstekend voor elke verwerker toe te passen als 

fronten en corpussen. Een hoog rendement in combinatie met 

een scherpe prijs.

  Natuurlijke look-and-feel door toepassing  

van synchroon structuur

  34 unieke decors uit voorraad in 18 mm.  

dikte leverbaar

 Hoge krasbestendigheid

 Eco-friendly (weinig schadelijke stoffen)

 Eenvoudig te reinigen

  Door het formaat en eigenschappen uitermate  

geschikt voor bijvoorbeeld keukenbouw,  

zowel voor fronten als corpussen
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VOORDELEN 
ALVIC 
SYNCRON:

ALVIC SYNCRON DECORS
Spaanplaat gemelamineerd tweezijdig synchroonstructuur

ALVIC LUXE®

MDF 1-zijdig hoogglans gelakt / Rugzijde Softmat

“KIES VOOR DEZE 
HOOGWAARDIGE COLLECTIE 
PLAATMATERIAAL MET 
SYNCHROONSTRUCTUUR 
EN NIETS WEERHOUDT JOU ALS 
VAKMAN OF -VROUW VAN EEN 
SCHITTEREND EINDPRODUCT!”

Pieter 149970  
Alvic Syncron  

Anniversary Oak 02
2750X1240X18MM

163486  
Alvic Syncron Nogal 

Rosales 03
2750X1240X18MM

163491  
Alvic Rosales 02  

HG PLUS
2750X1220X18MM

149991  
Alvic Syncron  

Nocce 03 Highland 
2750X1240X18MM

163488  
Alvic Syncron  

Woodline 03 BA 
2750X1240X18MM

163492  
Alvic Rosales 03  

HG PLUS
2750X1220X18MM 

149994  
Alvic Syncron  
Olmo 03 Jerez

2750X1240X18MM

163489  
Alvic Syncron Royal 

Old Oak 02
2750X1240X18MM

163487  
Alvic Syncron Nogal 

Rosales 02
2750X1240X18MM

163490  
Alvic Syncron Porcelain 

02 Gold JA
2750X1240X18MM

Vraag nu jouw monsters 
aan via de QR code.


