
Laminované desky (1.5–1.6) 
Laminované desky EGGER (1.7–1.35)

Lehčené desky EUROLIGHT (1.36) 
Laminované desky KRONOSPAN (1.37–1.60)

Nalepovací krytky (1.61 –1.62)

Laminované materiály INNOVUS (1.63 –1.64) 
Laminované materiály PfLEIdERER (1.65–1.66) 

Hdf lakované (1.67–1.68) 
Mdf (1.70 –1.71) 

Vzorkovníky (1.73–1.74)

OSB, MfP (9.5–9.12)
dřevotřískové desky P3, P5 (9.13–9.14) 

Cetris® (9.15–9.16 )
Řezivo stavební, KVH a BSH (9.17–9.19)

dřevěné lišty, palubky (9.20–9.22) 
Terasy, plotovky (9.23–9.33) 

Parapety (9.35–9.38) 
dveře (9.39–9.43)

Způsoby krájení a sesazování dýhy (2.5)
Zpracování a povrchové úpravy (2.6) 

Kvalita dýhovaných desek (2.7)
Skladová kolekce (2.8–2.10)

dýhované produkty na objednávku (2.12 –2.17) 
Querkus, Nordus, Shinnoki, Look‘likes (2.19–2.38) 

Ohebná dýha decoflex (2.39 –2.40) 
Vzorkovníky (2.41–2.42)

dTdS – dřevotřískové desky surové (3.5–3.6)
Grenamat (3.7) 

Mdf/Hdf (3.9–3.13)
Hobra (3.14)

EUROLIGHT (3.15) 
Sololit a akulit (3.16) 

Laťovky surové a plášťované (3.19 –3.20)

STONE VENEER® – kamenná dýha (5.5–5.12)
dEKORAKRYL (5.15–5.18) 

SIBU – dekorativní fólie (5.19–5.32)
Akustické desky (5.33–5.36)

dukta® – flexibilní panely (5.37) 
Antistatické desky ESA (5.39–5.40) 

digitální tisk (5.41–5.42) 
Vzorkovníky (5.43)

Nabídka lesklých a matných materiálů (6.5–6.6)
Lesklé materiály TECNOGLAS SENOSAN (6.7–6.12) 

PfLEIdERER dTL, dTdL a HPL lesk/mat (6.13–6.21)
EGGER PerfectSense Gloss/Matt (6.23–6.28)

EGGER ST30 (6.29–6.30) 
KRONOSPAN Acrylic/Mirror Gloss (6.31–6.36) 

RAUVISIO Crystal (6.37–6.40) 
Vzorkovníky (6.41–6.42)

Lamináty (7.5–7.6)
Lamináty EGGER, KRONOSPAN, PfL, ostatní (7.7–7.16) 

Kovolamináty dEKOdUR (7.17–7.36)
Kompaktní desky (7.37–7.40)

Kd EGGER, KRONOSPAN, PfL, ostatní (7.41–7.45) 
Kompaktní desky – způsoby zpracování (7.46) 

Kování pro kompaktní desky (7.47–7.49) 
Vzorkovníky (7.51–7.52)

Hotová dvířka dÉMOS (8.5–8.6)
Nábytková dvířka TRACHEA (8.7–8.21)

Nábytková dvířka INTEdOOR (8.22)

Nábytková dvířka GRENA (8.23–8.28) 
Vzorkovníky (8.29)

Pracovní desky EGGER (4.3–4.22) 
Pracovní desky KRONOSPAN (4.23–4.36)

Kompaktní desky (4.37–4.38) 
GetaCore® (4.39–4.58)

Zádové panely – digitální tisk (4.59–4.60) 
Zádové panely – RAUVISIO Crystal (4.61–4.62) 

Spojovací lišty (4.63) 
Vzorkovníky (4.64)

Spárovky (10.5–10.9)
Zábradlí a madla (10.10) 

Biodesky (10.13) 

Biodesky AGROP (10.14–10.16) 
Biodesky ALfA (10.17–10.19) 

Řezivo truhlářské (10.20–10.22)

Přehled (14.5) 
Produkty HENKEL (14.6–14.27) 

Produkty dEN BRAVEN (14.28–14.33) 
Produkty 3M (14.34–14.40) 

Produkty RAKOLL (14.41–14.43) 

Produkty HRANIPEx (14.44) 
Lepení pracovních desek (14.45) 

Opravné vosky a fixy (14.46–14.49) 
Příslušenství, čističe (14.50–14.54)

Tavná lepidla pro olepovačky (14.55–14.60) 

Nábytkové hrany (12.5) 
Nábytkové hrany Hranipex (12.6) 

Nábytkové hrany EGGER (12.7–12.8) 
Nábytkové hrany REHAU (12.9–12.13)

Těsnicí lišty k pracovním deskám (13.5–13.6) 
Soklové systémy REHAU (13.7) 
Rektifikační nožky (13.8–13.9) 

Okopové plechy (13.10)

 Rozdělení překližek (11.5–11.7) 
Skladová kolekce démos (11.8–11.11)

 fólie, pásky, ochranné hrany, odvíječe (15.5–15.6)

Dekorativní materiály

Nábytková dvířka

Lišty, sokly, okopové plechy

Chemie

Laminované materiály

Dýhované materiály

Konstrukční materiály, nosiče

Pracovní desky

Lesky a maty

Lamináty a kompaktní desky

Stavební materiály

Překližky

Masivní materiály

Hrany

Obalové materiály



Vše na jednom místě – nabízíme desetitisíce  
skladových a objednávkových položek  

nábytkového kování  a plošných materiálů.  
Nabízíme tak komplexní řešení  

k realizaci vaší zakázky.

Postará se o vás tým zkušených 
operátorek, obchodních manažerů,  

 kvalifikovaných prodejců  
a produktových specialistů.

Napříč celou Českou republikou  
i Slovenskem najdete provozovny  

 a vzorkovny na špičkové moderní úrovni.  
  Přijďte nás navštívit.

Nemáte možnost si zboží vyzvednout? 
 Preferujete doručení objednávky 
až k vám?  Objednané zboží vám  

doručíme do 24 hodin.

Nejširší nabídka 
sortimentu

Jsme tady pro vás

Jsme vám 
nablízku

Rychlost dodání

Našim registrovaným zákazníkům nabízíme řadu výhod.
Víte o někom, kdo vám nabídce více?

Jste našimi zákazníky?  
Užijte si naše výhody!



Jsme (česká) firma s mezinárodní 
působností,  více než dvacetiletou tradicí  

a pevnou pozicí na trhu.

Pomůžeme vám s nářezem 
plošných materiálů,  hraněním,  

olepováním a lisováním laminátů.

Aktivně pro vás hledáme  
nové produkty a řešení v oblasti  
tvorby interiéru a výroby nábytku.

Nechte se inspirovat našimi katalogy, 
časopisy a internetovými stránkami.

Šetříme váš čas. Snadný 
a rychlý nákup  prostřednictvím 

našeho online portálu.

Váš stabilní 
partner

Služby na míru Inspirujeme vás

Online 
prodej

Našim registrovaným zákazníkům nabízíme řadu výhod.
Víte o někom, kdo vám nabídce více?

Více na www.demos-trade.com



Technické specialisty můžete kontaktovat s dotazy na:
 dostupnost jiných variant produktu (formáty, provedení apod.) u dodavatele
 doporučení ke zpracování nebo k užití
 dostupnost objednávkových a jiných produktů z produktové skupiny, které standardně v nabídce nevedeme

( +420 596 223 447
DTDL, MDFL, Hrany

( +420 596 223 402
Dekorativní materiály

( +420 596 223 462
Konstrukční materiály

( +420 702 153 740
Masiv, řezivo, palubky

( +420 596 223 450
Lepidla, obaly, dveře, podlahy

Laminované materiály
HDF Lakované 
Hrany

Dýhované materiály
Pracovní desky a zástěny
Umělý kámen
Dekorativní materiály – ka-
menná dýha, Dekorakryl, Sibu, 
Akustické desky, Digitální tisk
Lesky a maty (Akryl, DTL, 
DTDL, PerfectSense, Rauvisio)
Lamináty a kompaktní desky
Nábytková dvířka
Parapety
Těsnící liště, sokly

DTD surové
MDF/HDF surové
Sololit, Hobra
OSB, MFP
Cetris
Laťovky
Spárovky
Biodesky
Překližky

Řezivo stavební
Eurohranoly 
KVH, BSH hranoly
Palubky
Terasy
Řezivo truhlářské

Podlahy
Dveřní pláště
Dveře
Dřevěné lišty, madla
Chemie (lepidla, čističe, vosky..)
Obaly

Přímé kontakty na jednotlivé 
Produktové sPecialisty

skladová
dostuPnost

12345
Zboží je skladem 
ve všech skladech

12345
Zboží je skladem na centrálních skladech v Praze, 
Brně, Ostravě, Olomouci a Litoměřicích

12345
Zboží je skladem 
v Praze a Brně

i Na objednávku

Barevné 
Provedení dekorů

 Aktuální dostupnost najdete na Démos24Plus.

technické 
Poradenství

Linka technické podpory: 
+420 596 223 455 
(zde následně bude váš dotaz přidělen konkrétnímu specialistovi) 
Tato linka je společná pro celou nabídku produktů Démos trade, a.s.

Podpora: +420 596 223 XXX

víte, Že?
vždy v zápatí stránek 
tohoto katalogu najdete 
kontakt na konkrétního 
produktového specialistu?

Katalog plošných materiálů vydal Démos trade, a.s. © 2017. 
Vydavatel si vyhrazuje právo na změnu sortimentu bez předchozího upozornění. Vydavatel neodpovídá za chyby v tisku.

Barvy a měřítko dekorů nemusí přesně odpovídat 
skutečnosti. Přiřazení k stupnicím RAL  
a NCS je pouze informativní!

* platí, pokud není na stránce uvedeno jinak



Telefon E-mail

Ostrava (+420) 596 223 400 dispecink.ostrava@demos-trade.com

Praha (+420) 272 109 120 dispecink.praha@demos-trade.com

Brno (+420) 545 426 800 dispecink.brno@demos-trade.com

Plzeň (+420) 378 771 300 dispecink.plzen@demos-trade.com

Havlíčkův Brod (+420) 569 431 277 dispecink.hb@demos-trade.com

Hradec Králové (+420) 495 446 041 dispecink.hk@demos-trade.com

Liberec (+420) 485 135 252 dispecink.liberec@demos-trade.com

Litoměřice (+420) 416 532 053 dispecink.litomerice@demos-trade.com

Olomouc (+420) 585 150 580 dispecink.olomouc@demos-trade.com

České Budějovice (+420) 381 287 371 dispecink.cb@demos-trade.com

Opava (+420) 553 733 910 dispecink.opava@demos-trade.com

Třebotov (+420) 257 830 140 dispecink.trebotov@demos-trade.com

Uherské hradiště (+420) 572 542 811 dispecink.hradiste@demos-trade.com

informace o dostuPnosti 
a cenách zBoŽí

zkratky
materiálů

E-mail:
help@demos-trade.com

ABSB Hrana ABS bez nánosu lepidla HRDL Dýhová hrana s nánosem lepidla MFP Multifunkční panel

ABSL Hrana ABS s nánosem lepidla HRLB Melaminová hrana bez nánosu lepidla OSB OSB (Oriented Strand Board)

CETRIS Cementotřísková deska HRLL Melaminová hrana s nánosem lepidla PAR Parapet

DTDD Dřevotřísková deska dýhovaná KD-EX Kompaktní deska exteriérová PD Pracovní deska

DTDL Dřevotřísková deska laminovaná KD-IN Kompaktní deska interiérová PT Překližka truhlářská (ne voděodolná)

DTDS Dřevotřísková deska surová LAM Laminát
PT 

ROLIFLEX
Překližka ohybatelná

DTL
Dřevotřísková deska potažená laminá-
tem (např. Pfleiderer)

LATD Laťovka dýhovaná PV FOLI Překližka voděodolná fóliovaná hladká

HDF/MDF
HDF (High Density Fibreboard)
MDF (Medium Density Fibreboard)

LAŤOVKA 
MDF povrch

Laťovka s MDF povrchem (dveřovka) PV OBAL Překližka voděodolná obalová

HDF LAK
Tenké desky pro záda skříní 
(lakované – dekory)

LAT-SUR Laťovka surová PV PROTI Překližka voděodolná protismyková

HPDB
Hrana k pracovní desce bez nánosu 
lepidla

LEP Lepidla PV SUR Překližka voděodolná surová

HPDL
Hrana k pracovní desce s nánosem 
lepidla

MDFD MDF dýhovaná RE Řezivo

HRDB Dýhová hrana bez nánosu lepidla MDFL MDF laminovaná RC RAUVISIO Crystal

HRDB
Dýhová hrana/vrstvená hrana bez 
nánosu lepidla

MDFS MDF surová SPAR Spárovka


