Inspirations
close to you

Struktury
Nepřeberné množství povrchů

Krása, struktura a funkčnost:
Díky strukturám povrchů je váš
interiér vnímatelný nejen zrakem,
ale i pohmatem. S našimi vybranými
strukturami máte možnost dát
každému povrchu jedinečný charakter. Ať jsou to přední strany
se vzhledem přírodního dřeva,
velkoplošné vzorové motivy nebo
jemné, jednobarevné plochy s
matnou úpravou laku nebo s
vysokým leskem – individuálnímu
ztvárnění prostoru se nekladou
prakticky žádné meze.

MO Montana (DB/HPL)

NW Natural Wood (DB/HPL)

SM Semi-mat (DB/HPL)
MS Jemný mat speciál (HPL)

ML Matný lak (DB/HPL)

LN Nordic Wood (DB/HPL)

ME Meandra (DB/HPL)

doporučení aplikace
vertikální horizontální
FM Fine Matt
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rmace najdete
Podrobné info
ramu nebo na
v Celkovém prog
.com
w w w.pfleiderer

DB

Deska s přimym potaženim je dostupna jako DecoBoard

HPL HPL Dostupne jako potahovy material (HPL) nebo
kompozitni prvek HPL
TC Top Face (HPL)

NOVINKA

ST · CZ · 500

AH Autentický drevený pór (DB/HPL)

RU Rustic Wood (DB/HPL)
RT Rustic Wood (HPL)

HG Vysoký lesk (DB/HPL)
HS Vysoký lesk speciál (HPL)

VV Top Velvet (DB/HPL)

MP Miniperla (DB/HPL)

FM Fine Matt (DB)

LI Linestra (DB/HPL)

SX Stucotex (DB/HPL)

LL Illusion (HPL)

FG Fine Grain (HPL)

NOVINKA

XM XTreme matt (HPL)

CT Crisp Granite (HPL)

© Copyright 2017 Pfleiderer Deutschland GmbH.
Tyto informace byly zpracovány velice pečlivě.
Za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu však
ručit nemůžeme. Může dojít k barevným odchylkám
způsobeným technickými možnostmi tisku.
S ohledem na neustálý další vývoj a proměnu našich
produktů, možné změny relevantních norem, zákonů a
předpisů naše technické datové listy a výrobní podklady
výslovně nepředstavují žádné právně závazné ujištění
o obsažených vlastnostech produktů. Zejména z nich
nelze odvozovat vhodnost produktu pro konkrétní účel
použití. Proto tedy každý jednotlivý uživatel osobně
odpovídá za to, že si předem sám odzkouší zpracování
a vhodnost produktů popsaných v tomto dokumentu
pro zamýšlené použití a že bude mít na zřeteli právně
závazné rámcové podmínky a příslušnou aktuální
technickou úroveň. Dále odkazujeme výslovně na naše
Všeobecné obchodní podmínky.
Naše Všeobecné obchodní podmínky najdete na naší
internetové stránce: www.pfleiderer.com

Pfleiderer používá dřevo z trvale ekonomicky
obhospodařovaných lesních porostů.

ABS Hrany k našim deskám obdržíte přímo u
svého specializovaného prodejce produktů
Pfleiderer nebo prostřednictvím našich partnerů
Rudolf Ostermann GmbH : www.ostermann.eu

Pro CPL – laminatové hrany : prosím kontaktujte nás pro individuální nabídku.

Pfleiderer Deutschland GmbH ∙ Ingolstädter Straße 51 ∙ 92318 Neumarkt ∙ Německo
Tel.: +49 (0) 91 81 / 28 480 ∙ Fax: +49 (0) 91 81 / 28 482 ∙ info@pfleiderer.com ∙ www.pfleiderer.com

1 · 500 · 02/2017 · WA · 34648584 · Symbolický poplatek: 5,– EUR · Změny a omyly vyhrazeny. Může dojít k barevným odchylkám způsobeným technickými možnostmi tisku.

Vzorkový servis
Tel.: + 49 (0) 91 81 / 28 480
Fax: + 49 (0) 91 81 / 28 482
samples@pfleiderer.com

