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PARAFON HYGIENE er vores konceptnavn for et bredt sortiment af højkvalitetsloftplader 
til hårde miljøer med høje krav til hygiejne og god rengøring. Nu udvider vi konceptet med 
to nye produktlinjer, PARAFON PRIME og PARAFON CLEAN, for at imødekomme endnu 
skrappere krav til rengøring samt give øgede valgmuligheder til forskellige typer miljøer. 
Sortimentet tilbyder nu løsninger til alt fra køkkener og spisesale til operationsstuer og ba-
deanlæg.

PARAFON PRIME — NYHED
Vores produkt af højeste kvalitet. Ideelt til krævende steder tak-
ket være meget høj holdbarhed og skrabefasthed. Kan rengøres 
dagligt med våd klud eller svamp samt med højtryksrenser en 
gang om måneden.

Anvendelsesområder 
Rum, som kræver rengøring ofte, f.eks. i fødevareindustrien.

PARAFON HYGIENE
Meget høj kvalitet og lydklasse A, findes i både 18 og 40 mm 
tykkelse. Meget stor holdbarhed og skrabefasthed; kan rengøres 
med lav- eller højtryk tre til fire gange om året.

Anvendelsesområder 
Køkkener, laboratorier, operationsstuer.

PRODUKTDATA

Produkt: PARAFON HYGIENE
Kant: A (malet)
Standardformat: 600x600/1200x600 mm
Tykkelse: 18/40 mm

PRODUKTDATA

Produkt: PARAFON PRIME
Kant: A (malet)
Standardformat: 600x600/1200x600 mm
Tykkelse: 18 mm
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PARAFON CLINIC
En loftsplade af høj kvalitet, har et forstærket malet yderlag og 
forseglede kanter. Lydklassen er A. Pladen kan rengøres dagligt 
med våd klud eller svamp og vaskes ved lavtryksvask en gang 
om året. 

Anvendelsesområder 
Pleje- og sygehusmiljøer, badeanlæg.

PARAFON CLEAN
En loftsplade af høj kvalitet med forstærket malet yderlag og 
forseglede kanter. Lydklasse A. Pladen kan rengøres med fugtig 
klud eller svamp ved behov.

Anvendelsesområder 
Spisesale, barer, badeværelser.

PRODUKTDATA

Produkt: PARAFON CLEAN
Kant: A (forseglet) og E24 (malet)
Standardformat: 600x600/1200x600 mm
Tykkelse: 15 mm

PRODUKTDATA

Produkt: PARAFON CLINIC
Kant: A (forseglet) og E24 (malet)
Standardformat: 600x600/1200x600 mm
Tykkelse: 15 mm

Samtlige PARAFON-produkter er fremstillet af stenuld med højeste 
brandsikkerhed – Euroclass A1 eller A2-s1, d0. De suger ikke vand 
og kan anvendes ved 95 % relativ fugtighed og 25 °C – midlertidigt 
100 % og 40 °C. Afhængigt af hvilket produkt du vælger, findes der 
forskellige standardformater og kantudførelser. Hvis du har behov for 
et specialformat, så fremstiller vi det til dig på vores fabrik i Skövde. 
Læs mere på paroc.dk, og kontakt en af vores distriktsrepræsentanter.
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Genvej til mere information 
om PARAFON® HYGIENE™ 
på paroc.dk

PAROC DANMARK
Filial af PAROC AB
Kongevejen 47
DK-3480 Fredensborg
Tlf 4912 1000, Fax 4912 1011
e-mail: paroc.dk@paroc.com
www.paroc.dk
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