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Decor Scanner
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WORK
APP

DŘEVOMATERIÁLY,	KTERÉ	VÁM	OTEVŘOU	 
NOVÉ PERSPEKTIVY.

Na cestě za hotovým projektem se počítá každý krůček. Protože návrhy přesvědčí až ve chvíli, kdy 

se nechají opravdu zrealizovat. Tím, že se rozhodnete pro firmu Pfleiderer, už máte tu správnou 

výchozí pozici. Zahrnuje v sobě vše, estetično, funkčnost a tvořivost. V novém katalogu pro období 

let 2021–2024 prezentujeme naši širokou  nabídku, která Vám pomůže být ještě úspěšnější. Stylové, 

výrazné a přitom nevtíravé dekory odpovídající současným trendům, inovativní struktury povrchů 

a nosných  desek. Jsou zárukou souladu mezi technickými požadavky,  hospodárností a 

 jednoduchou manipulací. Od realizace samostatných objektů  vysoké kvality až po koncepty 

zasahující různá odvětví – pomůžeme Vám přeměnit Vaše vize v praktická řešení přesvědčivé kvality.

Usnadněte si práci s aplikací Pfleiderer WorkApp! Dekor naskenujte Vaším 
chytrým telefonem, získejte doporučení různých kombinací a vyžádejte si  
vzorky. Více informací naleznete na workapp.pfleiderer.com.

https://workapp.pfleiderer.com/?utm_source=Print%20Media&utm_medium=Brochure&utm_campaign=Compact%20Worktop&utm_content=WorkApp%20CZ


COMPACT PRACOVNÍ DESKY: 
NEJNOVĚJŠÍ	TREND	VE	VYBAVENÍ	KUCHYNĚ.

Reakce	na	požadavky	uživatelů

Naše nabídka pracovních desek Duropal Compact splňuje požadavky uživatelů ohledně kvality  

i odolnosti a odpovídá aktuálním trendům prostorové kompozice. Filigránové pracovní desky  

s decentní tloušťkou jsou perfektním řešením pro moderní elegantní kuchyně a pravou 

alternativou kamene.

Nejvyšší	kvalita

Duropal Compact Pracovní desky z masivního kompaktního vysokotlakého laminátu s tloušťkou 

12 mm, který vykazuje zvýšenou odolnost proti nárazu, vlhkosti a jiným faktorům, jimž jsou 

pracovní desky při denním používání vystaveny. 

Design,	který	Vás	osloví

Naše kolekce svou nabídkou intenzivních uni dekorů, nanejvýš realistických dekorů imitujících 

kámen i hodnotných dekorů plných fantazie, otevírá rozsáhlé možnosti kreativnímu tvoření.
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MADE IN
GERMANY

UDRŽITELNOST

BEZ	KOMPROMISŮ:	 
U	NÁS	MÁ	KVALITA	SYSTÉM

Spolehněte	se	na bezpečnost	a	transparentnost.	

Je velkou výzvou, vyrábět dřevomateriály udržitelně a v nejvyšší kvalitě. Jako jedna z předních firem 

dřevozpracujícího průmyslu přistupuje firma Pfleiderer k této výzvě zodpovědně na všech úrovních 

a s tradiční péčí řádného hospodáře. Dokládají to naše moderní výrobní závody, integrovaný systém 

řízení zaměřený na kvalitu, životní prostředí, úspory energií a bezpečnost a také firemní kultura, 

která tyto hodnoty kontinuálně dále rozvíjí. Soulad mezi kvalitou a udržitelností je pro nás 

samozřejmostí!

Konkrétně to znamená, že naše výrobní procesy jsou v šíři celého spektra hodnotového řetězce 

certifikovány – často i nad rámec toho, co předepisuje zákon. Je pro nás velmi důležité, abychom 

byli pro své zákazníky a partnery co nejvíce transparentní. Naše systémy environmentálního 

managementu v našich výrobních závodech jsou certifikovány dle DIN ISO EN 14001 a ISO 50001. 

Kromě toho jsme součástí veřejné instituce Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe (Společenství 

kvality dřevomateriálů) a jsme certifikováni dle standardů FSC® (License Code: FSC® C011773) a 

PEFC (License Code: PEFC/04-32-0828). Pokud byste se k tomuto tématu chtěli dozvědět více, 

kontaktujte nás, rádi Vám podáme detailnější informace!

ŽIVOTNÍ	HODNOTY	BUDOUCNOSTI	TVOŘÍME	 
JIŽ	DNES:	UDRŽITELNOST	A	PFLEIDERER

Třídění a zpracování  
starého dřeva

Výroba a zušlechťování  
dřevomateriálů

Výroba a zušlechťování  
dřevomateriálů

Pila

Udržitelné lesní  
hospodářství

CO
2

CO
2

Získávání energií

Odpovědnost	za	to,	co	přinese	zítřek,	začíná	tím,	co	děláme	dnes.
Kdo sází na obnovitelné suroviny, ke kterým se dřevo jednoznačně řadí, očekává zcela jistě „zelený“ materiál šetrný 

k přírodě. Naše firma chce tomuto očekávání v celém rozsahu dostát, a proto již mnoho let nabízíme rozsáhlou škálu 

výrobků, jejichž výroba je „nízkoemisní“ a šetrná k životnímu prostředí. Udržitelnost – jak z ekologického, tak sociálního 

a ekonomického pohledu – jakož i šetrné používání přírodních zdrojů, jsou neochvějnými pilíři naší firemní filozofie. 

Důsledná cirkulární ekonomika a recyklace dřeva jsou jistotou toho, že kvůli našim výrobkům nedochází ke kácení 

stromů. Pravidelné nezávislé hodnocení našich procesů nákupu vstupních materiálů, výroby a logistiky i firemní 

kultura zodpovědnosti jsou garancí toho, že naše výrobky můžete používat a doporučovat Vašim zákazníkům opravdu 

s čistým svědomím. 

Kompletní	sortiment	pro	zdravé	bydlení.
Orientujeme se na materiály, jejichž výroba je nízkoemisní, např. u F**** lepených interiérových desek či u LivingBoard 

lepením bez použití formaldehydů. Mnoha našim deskovým materiálům je již mnoho let propůjčován certifikát Modrý 

anděl v kategorii zdravé bydlení. Počátkem roku 2020 se nám podařilo tento certifikát získat – vedle surových desek a 

výrobků z přímého laminátu – také pro další část výrobků sortimentu HPL. Díky tomu si můžete i v případě náročných 

projektů vybrat z vesměs udržitelného kompletního sortimentu tak, abyste mohli přání svých zákazníků s ohledem 

na ekologii a udržitelnost realizovat bez jakýchkoliv kompromisů.

Vícestupňovým využitím dřeva (tzv. kaskádové využití), recyklací a 

používáním zbytkového dřeva po těžbě a z výroby, ze kterého se pak 

vyrábí vysoce kvalitní materiály s dlouhou životností, naše firma 

chrání cenné zdroje a aktivně se podílí na snižování emisí uhlíku,  

na omezování znečišťování vzduchu, vody i půdy a na poklesu 

spotřeby energií. Podíly jednotlivých kategorií vstupního materiálu 

na konečné směsici dřeva korigujeme zcela individuálně, v závislosti 

na povaze výrobku, vždycky ale tak, abychom zajistili jednoznačnou 

vyváženost mezi požadavky na kvalitu a šetrné využívání zdrojů.
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HYGIENA OCHRANA	ZDRAVÍ	JE	SAMOZŘEJMOSTÍ
I	U	SÉRIOVÉ	VÝROBY!

V případě povrchů microPLUS® je u produktů HPL k dispozici kompletní designová kolekce 

a u řady DecoBoard kolekce Express. Detailní informace najdete na pfleiderer.com

Procent

Vývoj bakterií na povrchu s běžnou úpravou,
např. PE umělá hmota

Redukce bakterií na povrchu našich
standardních produktů (Duropal HPL,  
Duropal XTreme plus, DecoBoard)

Redukce bakterií pomocí microPLUS®

Standardní	povrchy 

(např.	Duropal	HPL/DecoBoard):

• 24 hodinový antimikrobiální účinek 

(dle JIS Z 2801 / ISO 22196)

Povrchy	microPLUS®:

• 7 hodinový antimikrobiální účinek 

(dle JIS Z 2801 / ISO 22196)

• 24 hodinový antivirální účinek na zapouzdřené 

viry (dle ISO 21702:2019), mj. virus HIV, 

SARSCov-1 a 2 a virus západonilské horečky

 

 

24

100

Hodin

Antimikrobiální	a	antivirální	úprava	povrchů	všech	našich	dřevomateriálů.

V oblastech s vysokou frekvencí výskytu lidí a se zvláštními hygienickými požadavky vsaďte

na materiály, které aktivně přispívají k ochraně zdraví. Zredukujete tím riziko nákazy lidí, která

by mohla být vyvolána choroboplodnými zárodky ulpívajícími na různých typech povrchů.

PRODUKTY	SPLŇUJÍCÍ	HYGIENICKÉ	POŽADAVKY

  Bakterie 

  

MelaminharzVire microPlus®  Bakterie 

  

MelaminharzVire microPlus®

Bakterie

Standardní povrch

Zabalené viry

Povrch microPLUS®

8

https://microplus.pfleiderer.com/?utm_source=Print%20Media&utm_medium=Brochure&utm_campaign=Compact%20Worktop&utm_content=Hygiene%20CZ
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DST
SYSTÉM

=

NOSNÍK

STRUKTURY

DEKORY

PERFEKTNÍ	SOULAD	MEZI	
DESIGNEM	A	FUNKČNOSTÍ

Flexibilní	výběr	materiálů	pro	individuální	řešení.

Nehraje roli, zda chcete plošně použít určitý barevný odstín, musíte splnit předepsané podmínky 

protipožární ochrany nebo hledáte povrch s nenáročnou údržbou. Pro vhodné a po funkční stránce 

promyšlené koncepty je tu k Vašim službám systém DST firmy Pfleiderer, který nabízí rozmanité, 

technicky a opticky prověřené kombinace dekorů, struktur a nosných desek, ze kterých si jistě  

vyberete pro Vás ty nejvhodnější. Všechny dekory designové kolekce jsou standardně k dispozici 

jak ve variantě HPL, tak DecoBoard. Přesně tak, jak je potřebujete, aby se Vaše vize stala 

skutečností. v případě zájmu Vám rádi poradíme i osobně!

Nosné desky pro laminaci, které jsou k dispozici s dekory designové kolekce, jako  

např. těžce vznětlivý Pyroex, proti vlhkosti odolné P3, MDF nebo i další, najdete nebo  

na productfinder.pfleiderer.com

https://productfinder.pfleiderer.com/?utm_source=Print%20Media&utm_medium=Brochure&utm_campaign=Compact%20Worktop&utm_content=Productfinder%20CZ


Efektní	vysoká	životnost:

• Nejkvalitnější vysokotlaký laminát  

s vysokou životností 

• Samonosná a nekorodující

• Celým svým průřezem voděodolná

Spolehlivá	funkčnost:

• Disponuje certifikátem o nezávadnosti  

při styku s potravinami

• Nenáročná na údržbu, vhodná k čištění  

na sucho i na mokro 

• Odolná vůči rozpouštědlům a dezinfekčním 

prostředkům

• Snadná ke zpracování

• Není zapotřebí provádět uzavření hran

Nadčasová	elegance:

• Exkluzivní a moderní design

Odolná	vůči:

• Nárazům

• Vodní páře

• Skvrnám od kávy a čaje

• Skvrnám od červeného vína

• Vysokým teplotám

OPRACOVÁNÍ	HRAN

COMPACT PRACOVNÍ DESKA

Všech 12 pracovních desek Compact má 

opracované hrany, tak jak je znázorněno na 

vedlejším obrázku.

Slabá pracovní deska s výjimečnými vlastnostmi, která svým lehkým stylem odpovídá nejnovějším 

trendům interiérového designu.
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VLASTNOSTI

Melaminem tvrzený
dekorativní papír

Dekorativní  
protitah

Pryskyřicí tvrzené 
celulózové pásy černé

 

 

１ mm

１ mm

１ mm

１ mm
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DEKORY PRACOVNÍCH DESEK 
DUROPAL	COMPACT

Univerzální	rozměr 

Všechny pracovní desky Duropal Compact jsou k dostání v následujících rozměrech:

4.100 x 640 x 12 mm, 4.100 x 950 x 12 mm

Homogenní	jádro 

Podle zvoleného dekoru nabízíme jádro s optimálním barevným sladěním k dekoru

v následujících barvách: bílá, šedá a černá.

AUTENTICKÉ STRUKTURY

Označení	dekoru Struktury Barva	jádra

U11102 Křída XP

S63045 India bílá CM

F76044 Bellato šedé CM

F76146 Terazzo bronz XP

U12044 Delfínově šedá XP

S63009 Mramor Carrara CM

S68036 Cento CM

F76026 Ceramico Rost GR

U12000 Vulkánově černá XP

S63028 Nero Portoro CM

S60019 Crick GR

F76054 Metalická hnědá GR

GR Solid Granite

FASCINACE	MATEM:	XTREME	PLUS

16 17

XP XTreme plus

Rozsáhlou nabídku matných struktur doplňuje „super mat“. Svým homogenním a měkkým vzhledem nabízí CM ještě matnější alternativu 
k „hedvábnému matu“ SM/MS. Tento puristický povrch je používán pro kompaktní desky.

Tato drsná, ale pravidelná kamenná struktura zaujme velkou hloubkou. Solid Granite s ostrými hranami a precizní v každém detailu upoutá 
svou celistvostí a pravidelností. Jemné rozdíly ve výšce, decentní nástin vyvýšenin i hedvábně matný povrch působí autenticky a ušlechtile. 
Se Solid Granite lze skvěle kombinovat klasické, jemně strukturované kameny, umělé kameny i beton. Tmavé a neutrální univerzální dekory 
tuto strukturu vizuálně transformují do žuly.

XTreme plus je atraktivní matný povrch vysoce odolný vůči ulpívání otisků prstů. XP okouzluje tím, jak je sametově měkký na omak a má 
ušlechtilý vzhled. Struktura je extrémně zatížitelná a nenáročná na údržbu a díky tomu se perfektně hodí pro použití na horizontálně 
umístěných silně namáhaných plochách.

CM Supermatt

U11102  XP
Křída

S63045 CM
India bílá

F76044  CM
Bellato šedé

F76146 XP
Terazzo bronz

U12000  XP
Vulkánově černá

S63028   CM
Nero Portoro

S60019  GR
Crick

F76054  GR
Metalická hnědá

U12044  XP
Delfínově šedá

S63009   CM
Mramor Carrara

S68036 CM
Cento 

F76026 GR
Ceramico Rost



Pryskyřicí tvrzené 
celulózové pásy 
černé / Šedé / bílé

Fazeta

FazetaDekorativní 
Protitah

Melaminem tvrzený 
dekorativní papír
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Zvolený dekor:
F76044 Bellato šedé

PRODUKTY
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Duropal Compact Pracovní Deska

Kompaktní vysokotlaký laminát s jednostranně resp. oboustranně 

opracovanou podélnou hranou ve standartní kvalitě v souladu  

s EN 438-4:CGS nebo EN 438-9:BCS použitelný jako pracovní deska. 

S homogením černým, šedým nebo bíle probarevným jádrem  

a jednostraně dekorativním melaminovým povrchem a protitahem 

v identickém dekoru.

OBLASTI	POUŽITÍ
Výroba nábytku 
a provedení 
interiérů

Ve všech soukromých i veřejných vnitřních prostorách, kde je žádoucí robustnost a dlouhá životnost Duropal Compact Pracovní Deska a kde 

jsou uplatňovány vysoké nároky na hygienu, např. v hotelích a restauracích, školách, obchodech, v sanitárních, sportovních a lázeňských 

zařízeních.

VLASTNOSTI	VÝROBKU Snadná údržba Antimikrobiální
Vhodné pro styk 
s potravinami

Odolné 
proti vlhkosti / 
pevnost za vlhka

Odolný 
proti nárazu

Norma	produktu
černé jádro: EN 438-4

bílé / šedé jádro: EN 438-9

Nosný	materiál

Kompaktní	laminát	bílý

Homogenní bíle probarvené, masivní kompaktní vrstvené jádro, odolné proti nárazům 

a proti vlhkosti, pro použití na vysoce namáhaných plochách.
Kompaktní	laminát	šedý

Homogenní šedý probarvené, masivní kompaktní vrstvené jádro, odolné proti nárazům 

a proti vlhkosti, pro použití na vysoce namáhaných plochách.
Kompaktní	laminát	černý

Masivní, černě probarvené jádro z kompaktního vrstveného materiálu, odolné proti nárazu 

a proti vlhkosti, pro použití na vysoce namáhané plochy.

Reakce	na	oheň
Normálně hořlavé

D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)

Emisní	třída	formaldehydu E1 (EN 717-1)

Antimikrobiální	účinek Povrch s antimikrobiálním účinkem pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196

Hustota Min. 1.350 kg/m³, min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)

Upozornění Širokou škálu příslušenství pro naši řadu pracovních desek najdete na www.pfleiderer.com.

FORMÁT	V	MM PROVEDENÍ

Délka Šířka Tloušťky	 Přední	hrana	 Zadní	hrana	

4.100 640 12 fazetovaná frézovaný 

4.100 950 12 fazetovaná fazetovaná



DOPLŇKY
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Pří zpracování prosím věnujte pozornost dostatečnému uzavření hran, abyste předešli vniknutí vlhkosti.

HPL	zadní	stěnové	panely

HPL zadní stěnové panely tvoří 8 mm jádro v provedení MDF E1

s povrchovou úpravou z Duropal HPL (EN 438). 

Jsou k dostání ke všem variantám dekorů pracovních desek:

• 4.100 x 640 x 9,2 mm nominálně (8 mm jádro MDF)

Duropal	HPL	Compact	Upstand

Duropal HPL Compact Upstand je k dostání v následujícím rozměru:  

4 100 x 120 x 12 mm (nejdelší hrana je z jedné strany opracovaná – 

frézovaná a fazetovaná). Tento doplněk nabízí nenákladnou a hygienickou

alternativu k zrcadlovým obkladům. Rozšiřte svoji pracovní desku Duropal 

Compact o sladěnou Duropal HPL Compact Upstand.
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SERVIS
NÁZORNÉ	A	ORIENTOVANÉ	NA VÝSLEDEK:
DIGITÁLNÍ	SLUŽBY	FIRMY	PFLEIDERER

Mobilní	Aplikace	WorkAPP:	workapp.pfleiderer.com

Nejrychlejší odpověď na všechny otázky týkající se výběru toho správného dekoru: na svém chytrém telefonu 

spusťte skener dekorů, dekor načtěte a na obrazovce se Vám objeví všechny detailní informace, získáte 

doporučení ohledně vhodných kombinací a přímo v aplikaci si můžete objednat i vzorky. Aplikace, která funguje 

v každém chytrém telefonu a můžete si ji přidat i na úvodní obrazovku.

Digitální	Vyhledavač	Výrobků:	productfinder.pfleiderer.com 

Která dekorativní deska je nejvhodnější pro příslušnou oblast použití? Který z výrobků disponuje zvláštními 

vlastnostmi materiálu a povrchu? Jak rychle je co k dispozici? Využijte digitální vyhledavač výrobků, který Vás 

v několika málo krocích dovede k optimálnímu výběru materiálu. Protože v tom je právě síla sortimentu firmy 

Pfleiderer – u nás Vám pomůžeme najít soulad mezi kreativními nápady a požadavky kladenými na stavby!

Designer	Interiérů:	roomdesigner.pfleiderer.com

Nakombinujte dekory ze všech kolekcí v 26 digitálně znázorněných prostorových situacích a ukažte zákazníkům 

hned na začátku, jak by mohly jednotlivé varianty vypadat. Návrhy vybavení se týkají oblastí jako je bydlení, zdraví  

a péče, kancelářské prostory, hotelnictví, obchody, karavany nebo jachting. Intuitivní obsluha, detailní seznamy 

dekorů, chytré filtry a interaktivní funkce porovnávání. Koncové výstupy můžete vytisknout, stáhnout a uložit do 

záložky oblíbené.

Moodboard	Tool:	moods.pfleiderer.com

Před vygenerováním objednávky si udělejte obrázek o tom, jak Váš dekor na přání bude vypadat! k tomu potřebujete 

jediné, nahrát vlastní obrázek do našeho nástroje Moodboard Tool. Ten z Vašeho motivu extrahuje barvy a z našeho 

portfolia navrhne vhodné dekory. Tímto způsobem získanou vizuální prezentaci, Váš moodboard, si můžete uložit do 

svého účtu a taktéž jej přeposlat vybraným osobám za účelem další diskuze týkající se Vašeho výběru. 

3D	prohlížeč:	3d-viewer.pfleiderer.com

Pro správné posouzení struktury povrchu je důležité mít možnost se na něj podívat z různých úhlů pohledu.  

A přesně k tomu slouží 3D prohlížeč struktur! Umožňuje vizualizaci našich struktur povrchů v úhlu 360 stupňů, 

jako naživo, ze všech stran a pod různým úhlem dopadu světla. Je určen pro všechny, kteří přivítají rychlou a 

názornou pomoc při rozhodování se a při posuzování nabídky jednotlivých struktur!

Individuální	Konfigurátor:	individual.pfleiderer.com

Koncept Pfleiderer Individual, otevírá bezmála nekonečnou svobodu tvorby, a to již od jednoho kusu výrobku. 

Umožňuje použití osobních motivů, a to bez kompromisů týkajících se kvality povrchu a nosných desek. Využijte 

individuální vyhledavač výrobků, nakonfigurujte si online Váš vlastní, osobně vytvořený produkt, od výběru 

nosné desky přes nahrání motivu až po vygenerování poptávky výroby.

BIM	Data	A	Nabídkové	Texty:	BIM.pfleiderer.com

Mějte přes naše webové stránky bezprostřední přístup do databáze BIM nakladatelství Heinze – včetně všech 

datových souborů pro celý sortiment firmy Pfleiderer. Mějte přístup z jednoho centrálního místa ke všem 

relevantním informacím a souborům ke stažení. Od BIM dat samotných přes další informace k výrobkům, 

dekorům a vzorkům textur, prohlášením o původu a shodě. Dále zde najdete také pomoc pro Vaše nabídky 

v podobě základních textů na různá témata.

https://workapp.pfleiderer.com/?utm_source=Print%20Media&utm_medium=Brochure&utm_campaign=Compact%20Worktop&utm_content=WorkApp%20CZ
https://productfinder.pfleiderer.com/?utm_source=Print%20Media&utm_medium=Brochure&utm_campaign=Compact%20Worktop&utm_content=Productfinder%20CZ
https://roomdesigner.pfleiderer.com/?utm_source=Print%20Media&utm_medium=Brochure&utm_campaign=Compact%20Worktops&utm_content=RoomDesigner%20CZ
https://moods.pfleiderer.com/?utm_source=Print%20Media&utm_medium=Brochure&utm_campaign=Compact%20Worktops&utm_content=MoodBoard%20Tool%20CZ
https://3d-viewer.pfleiderer.com/?utm_source=Print%20Media&utm_medium=Brochure&utm_campaign=Compact%20Worktops&utm_content=3D%20Viewer%20CZ
https://individual.pfleiderer.com/?utm_source=Print%20Media&utm_medium=Brochure&utm_campaign=Compact%20Worktops&utm_content=Individual%20CZ
https://bim.pfleiderer.com/?utm_source=Print%20Media&utm_medium=Brochure&utm_campaign=Compact%20Worktops&utm_content=BIM%20CZ
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© Copyright 2021 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. 

Z důvodu neustálého kontinuálního vývoje a změn nabídky našich výrobků, možných změn relevantních norem, zákonů a ustanovení,

nejsou naše katalogové listy a technické dokumenty výrobků výslovným příslibem v nich uvedených vlastností. Nemůže z nich být

zejména odvozena vhodnost použití pro konkrétní účely. Je tedy věcí osobní odpovědnosti příslušného uživatele, aby předem zvážil

vhodnost v dokumentu popsaného výrobku pro zamýšlené použití, zohlednil právní rámcové podmínky a aktuální stav techniky.

Dále výslovně odkazujeme na platnost našich všeobecných obchodních podmínek.

Naše všeobecné obchodní podmínky naleznete na webových stránkách: www.pfleiderer.com	

Firma	Pfleiderer	používá	dřevo	pocházející	z	certifikovaného	trvale	udržitelného	lesního	hospodářství.

Decor Scanner
workapp.pfleiderer.com

WORK
APP

Vzorky je možné kdykoliv objednat online:
samples.pfleiderer.com

Modrý anděl pro LivingBoard,

DecoBoard P2, Duropal HPL,

Duropal HPL Compact a  

Duropal Kompozitní P2
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Je	dobré	vědět:	firmou	Pfleiderer	garantovaný	příslib	kvality.

Dřevomateriály firmy Pfleiderer jsou garancí kvality bez kompromisů. Přispívají k tomu udržitelné suroviny, nejmodernější 

výrobní procesy a jednoznačný původ z lokalit na německém území. Více informací naleznete na quality.pfleiderer.com.	

https://workapp.pfleiderer.com/?utm_source=Print%20Media&utm_medium=Brochure&utm_campaign=Compact%20Worktop&utm_content=WorkApp%20DE
https://samples.pfleiderer.com
https://quality.pfleiderer.com

