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Sháníte podobný sortiment, 

který v katalogu není uveden?
Umíme nabídnout téměř cokoliv

z plošných materiálů, hran 
a příslušenství.

help@demos-trade.com

Potřebovali byste informace o jiných 
variantách, formátech nebo máte dotaz 

na zpracování a užití materiálů? 
Zavolejte naši technickou podporu.

+420 596 223 455

U nás najdete tisíce dalších
položek včetně kování, které ke své 

práci potřebujete. Nechte se inspirovat 
specializovanými brožurami 

nebo časopisy plnými nápadů, 
které vám usnadní vaši práci.

Další sortiment
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Lesky a maty
Nabídka lesklých a matných materiálů
Lesklé materiály TecNogLaS SeNoSaN
Lesklé materiály PfLeiderer dTL a dTdL
Matné materiály PfLeiderer dTL a HPL
Matné materiály PfLeiderer dTdL
egger PerfectSense gloss
egger PerfectSense Matt
egger ST30
KroNoSPaN acrylic gloss ag/acrylic Matt aM
KroNoSPaN Mirror gloss
raUviSio crystal
vzorkovníky

Ke stažení na  
www.demos-trade.com

Prohlížejte si stále aktuální katalog  
v elektronické verzi, stáhněte si 

certifikáty, produktové informace  
nebo technické listy. informujte se  

o dostupnosti materiálů,  
základních cenách aj.
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vhodně zvolený lesk dokáže v interiéru 
navodit atmosféru moderního a luxusního 
prostředí, malému prostoru může přidat 
na velikosti, světlosti. Péče o lesklý náby-
tek není nijak náročná, jen je třeba držet 
se zásad doporučených výrobcem.

Matné povrchy působí naopak vřele, 
vyvolávají pocit útulnosti a domáckosti 

a nepoutají na sebe tolik pozornosti. 
Uplatnění najdou jak v kuchyni či jídelně, 
tak při výrobě hodně namáhaného nábyt-
ku – zvolíte-li kvalitní materiál, například 
laminát či desku potaženou laminátem. 
oceníte je například v dětském pokoji, 
kdy drobné oděrky nebo otisky nenecha-
vých prstíků nebudou vidět. a chcete-li 
dosáhnout kontrastu, kombinujte!

Lesky a maty
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Lesklé materiály jsou již několik 
let velmi oblíbené nejen jako 
čelní plochy v kuchyních, ale také 
v obývacích pokojích, koupelnách 
a v neposlední řadě také 
v komerčních prostorech. 

L e s k y  a  m a t y

Nabídka
lesklých materiálů

Při výběru vhodného materiálu je nutné 
zvážit všechna pro a proti jednotlivých 
materiálů. dá se říci, že každý materiál 
v něčem vyniká a v něčem je naopak 
slabší. Pro snadnou orientaci ve vlastnos-
tech jednotlivých materiálů jsme připravili 
orientační srovnání, které pomocí hvěz-
diček ukazuje vlastnosti jednotlivých 
materiálů. Ze srovnání je patrné, že ToP 
produktem z hlediska kvality povrchu je 
produkt s názvem Tecnoglas Senosan  
a na opačné straně v takovém hodnoce-
ní stojí produkt dTd laminovaná egger 
ST 30, který nalezne své uplatnění díky 
své přijatelné ceně kupříkladu na kor-
pusových částech nábytku. Pokud máte 
v úmyslu lesklý povrch použít také na 
horizontálních plochách, jako jsou stoly  
a pulty, je nejlepší volbou deska potaže-
ná laminátem (dTL) od firmy Pfleiderer.

HodNoceNé parametry:

Kvalita povrchu – vzhledové vlastnosti, 
jako rovinatost, stupeň lesku, celkový 
vzhled desky.

odolnost – schopnost povrchu odolávat 
většímu zatížení, poškrábání a opotřebení.

cenová výhodnost – zhodnocení ceno-
vé úrovně produktu.

tecNogLas seNosaN HgN

Kvalita lesku     

odolnost     

cenová výhodnost      

tecNogLas seNosaN Hgs

Kvalita lesku     

odolnost     

cenová výhodnost      

reHaU raUVIsIo crystal

Kvalita lesku     

odolnost     

cenová výhodnost      

egger perfectsense gloss

Kvalita lesku     

odolnost     

cenová výhodnost      

pfleiderer dtL – Hg

Kvalita lesku     

odolnost     

cenová výhodnost      

pfleiderer dtdL – Hg přímá laminace

Kvalita lesku     

odolnost     

cenová výhodnost      

egger st30 – dtdL

Kvalita lesku     

odolnost     

cenová výhodnost      

acryLIc gLoss

Kvalita lesku     

odolnost     

cenová výhodnost      

mIrror gLoss – dtdL

Kvalita lesku     

odolnost     

cenová výhodnost      

V katalogu najdete na str. 6.7–6.12

V katalogu najdete na str. 6.13–6.16

V katalogu najdete na str. 6.34–6.36V katalogu najdete na str. 6.13–6.16

V katalogu najdete na str. 6.7–6.12

V katalogu najdete na str. 6.37–6.40

V katalogu najdete na str. 6.23–6.24

V katalogu najdete na str. 6.29–6.30

V katalogu najdete na str. 6.33
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L e s k y  a  m a t y

Nabídka 
matných materiálů

Materiály v povrchové úpravě MaT 
jsou v posledních letech stále 
populárnější. o tom svědčí také 
stále se rozrůstající nabídka této 
povrchové struktury u předních 
světových výrobců materiálů pro 
výrobu nábytku.

Ještě více, než u lesklých materiálů, je 
zde nutné zvážit vlastnosti jednotlivých 
materiálů. důvodem je, že matné povr-
chy jsou velmi náchylné na poškrábání 
a také na nich zůstávají stopy po ohma-
tání. Je možné si vybrat z široké palety 
jiných výrobků, které jistě uspokojí vaše 
potřeby a požadavky. Jelikož matné 
materiály se vyskytují mezi laminovanými 
deskami, lamináty, ale také lakovanými 
deskami, naleznete jednotlivé produkty 
v rámci různých kapitol tohoto katalogu. 
Níže naleznete odkaz na konkrétní strany 
v katalogu.

HodNoceNé parametry:

Kvalita povrchu – vzhledové vlastnosti, 
jako rovinatost, kvalita matu, celkový 
vzhled desky.

odolnost – schopnost povrchu odolávat 
většímu zatížení, poškrábaní a opotřebení.

cenová výhodnost – zhodnocení ceno-
vé úrovně produktu.

pfleiderer dtL, HpL – Xm

Kvalita matu     

odolnost     

cenová výhodnost      

odolnost proti otiskům prstů:  aNo

egger perfectsense matt

Kvalita matu     

odolnost     

cenová výhodnost      

odolnost proti otiskům prstů:  aNo

reHaU – raUVIsIo crystal matt

Kvalita matu     

odolnost     

cenová výhodnost      

odolnost proti otiskům prstů: aNo

pfleiderer dtdL – mL

Kvalita matu     

odolnost     

cenová výhodnost      

odolnost proti otiskům prstů: Ne

egger st9, KroNospaN sU – dtdL

Kvalita matu     

odolnost     

cenová výhodnost      

odolnost proti otiskům prstů: Ne

acryLIc matt

Kvalita matu     

odolnost     

cenová výhodnost      

odolnost proti otiskům prstů: Ne

V katalogu najdete na str. 6.17–6.20

V katalogu najdete na str. 6.25–6.26

V katalogu najdete na str. 6.37–6.40 V katalogu najdete na str. 6.33

V katalogu najdete na str. 6.21

V katalogu najdete v kapitole 1
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L e s k y  a  m a t y

Lesklé materiály
tecNogLas seNosaN

tecnoglas senosan Hgs
2824
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tecnoglas

rakouská firma TischlerZentrum na-
bízí širokou škálu materiálu na výrobu 
nábytku, ať už se jedná o celodesky 
nebo dílce zhotovené přímo na míru.  
Kulaté, oválné nebo jiné speciální tvary 
jsou zpracovány na nejmodernějších 
cNc strojích. Samozřejmostí je také 
poradenství v závislosti na požadavcích 
zákazníků.

důležitá je rovněž kvalita zpracováva-
ného materiálu, jeho povrchu, což je 
u lesků priorita. Široká paleta barev, 
vzorů a struktur z nabídky TZ dá vašemu 
nábytku moderní vzhled. veškeré zpraco-
vávané materiály jsou výhradně 
od dodavatelů v rámci eU.

Lesklé akrylátové fólie Tecnoglas Se-
nosan jsou lisovány nejčastěji na Mdf 
nosič, na přání je možné zvolit dřevotřís-
ku, překližku, voštinu nebo jiné typy 
speciálních lehčených desek. K lepení 
fólií je používáno speciálně vyvinuté PUr 
lepidlo, díky němuž je lesklý povrch klid-
ný a bez efektu pomerančové kůry.

L e s k y  a  m a t y

Lesklé materiály
tecNogLas seNosaN

preforming je specifická me-
toda hranění, kdy hrany dílce 
jsou obaleny povrchovou 
dekorační fólií. Tato metoda 
může být použita u protileh-
lých stran nábytkového dílce. 
výhodou je, že nejsou vidět 
spoje hran. 

v současné době je Prefor-
ming nabízen v těchto verzích:

 Preforming (30°, 45°, 90°)
 Preforming Plus (22°)

6
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materiál – tecnoglas senosan HgN,
tecnoglas senosan Hgs  

Jsou fólie z materiálu aBS, na nichž je 
vrstva akrylátu, který má za následek 
vysoký stupeň lesku plně srovnatelný  
s materiály jako jsou sklo nebo laky. Tyto 
fólie jsou lisovány na nosiče a mohou být 
v provedení jednostranném i oboustran-
ném. v případě jednostranného provede-
ní je z druhé strany melaminový povrch. 

tecnoglas senosan Hgs má vyšší 
odolnost proti poškrábání.    
 
doporučení:  
Materiál Senosan HgN a Senosan HgS 
doporučujeme používat pouze na svislé 
plochy.

L e s k y  a  m a t y

Lesklé materiály
tecNogLas seNosaN

Tecnoglas Senosan HgN

Tecnoglas Senosan HgS

Tecnoglas Senosan HgN Preforming
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L e s k y  a  m a t y

Lesklé materiály
tecNogLas seNosaN

2800  x  1300  mm

18 ,2–19  mm

MDF

RozMěR

Tloušťky

NosNá  Deska

0801
RAL 9016 / NCS S0500-N

0802
RAL 1013 / NCS S0505-Y30R

0803
RAL 9017 / NCS S900N (DE 0,7)

0804
RAL 9022

0806 0807 
RAL 3005 / NCS S3060R

Číslo dekoru/objednací kód 
najdete na str. 6.12

6
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0808 2801
RAL 9016 / NCS S0500-N

2802 
RAL 1013 / NCS S0505-Y30R

2803
RAL 9017 / NCS S900N (DE 0,7)

2805 2811

HgS – odolný 
proti

poškrábání

HgS – odolný 
proti

poškrábání

HgS – odolný 
proti

poškrábání

HgS – odolný 
proti

poškrábání

HgS – odolný 
proti

poškrábání

HgS – odolný 
proti

poškrábání

L e s k y  a  m a t y

Lesklé materiály
tecNogLas seNosaN

2824

Víte, že si u nás můžete objednat nábytková 
dVÍŘKa Na mÍrU z materiálu tecnoglas senosan?

dle vašeho výběru, s dovozem na provozovnu démos zdarma!
Nabídku dvířek najdete na str. 8.5–8.6
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L e s k y  a  m a t y

Lesklé materiály
tecNogLas seNosaN

MDF Deska potažená akrylátovou Fólií

akryl  
2800 x 1300 x ..

akryl  
2800 x 1300 x ..

Hrany senosan 
(tl. hran cca 0,7–1 mm)

Dekor Název dekoru struktura 19,1 mm (jednostranná) 18,2–19 mm* 23 mm 53 mm

0801 Bílá HGN 92209 92204 92207 92281

0802 Bílá krémová HGN 92241 92203 92206 92271

0803 Černá HGN i 92205 92208 92275

0804 stříbrná HGN i 92240 92261 i

0806 antracit HGN i 92239 92260 92278

0807 Červená tmavá HGN i 92225 92217 i

0808 Červená světlá HGN i 92226 92216 92264

2801 Bílá HGs i 180594 92207 92281

2802 Bílá krémová HGs i 180595 92206 92271

2803 Černá HGs i 178552 92208 92275

2805 Vanilka světlá HGs i 211054 212746 213240

2811 Béžová HGs i 232245 92215 i

2824 šedohnědá HGs i 232421 237874 x

* Tloušťka desek senosan se podle dekoru mírně liší, přesnou tloušťku zjistíte v popisu karty na www.demos24plus.com, 
HGN – vysoký lesk, HGs – zvýšená odolnost proti poškrábání. Desky dodáváme s ochrannou fólií.

dodacÍ poŘádeK LesKLé desKy tecNogLas seNosaN

Čištění: používejte pouze antistatické 
přípravky, které zabraňují vytvoření static-
kého výboje. doporučujeme použít náš 
leštící přípravek řady SeNoSaN Ultra 
gloss Superpolish – dgS při údržbě 
povrchu, aby se zamezilo poškrábání. 
Přípravek naneste na bavlněnou tkaninu 
a rovnoměrně rozetřete po celé ploše. 

Stačí pouze malé množství přípravku 
– je vysoce efektivní. Nechte působit 
a po 20 minutách povrch přeleštěte. 

Údržba: doporučujeme ihned po od-
stranění ochranné fólie použít Ultra gloss 
Superpolish – dgS. výrobek je ekologicky 
nezávadný, lze jej použít v prostoru kuchyní. SENOSAN Set pro leštění fólií 92263

ULtra gLoss sUperpoLIsH 
set pro LeštěNÍ LesKLýcH fóLIÍ

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
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materiál – pfLeIderer dtL Hg
(deska potažená laminátem ve vysokém 
lesku)

Pro silně namáhané plochy se dá dopo-
ručit produkt německého výrobce firmy 
Pfleiderer – dTL (deska potažená laminá-
tem). vyniká zejména vysokou odolností, 
ta je dosažena použitím laminátu. 

(+) Povrch tvořen laminátem, který patří 
u lesklých materiálů k nejodolnějším! 

(+) Přijatelný stupeň lesku. 
(+) Nabídka 13 dekorů.
(–) vyšší cena.

materiál – pfLeIderer dtdL Hg
(přímá laminace ve vysokém lesku).

ekonomická varianta k desce potažené lami-
nátem dTL. Skladem ve třech dekorech. 

(+) cena.

desky jsou dodávány vč. ochranné fólie.

U11003
NCS S0500-N

U12007
NCS S9000-N

U17054
RAL 3005 / NCS S6030-R

U15110
NCS S3050-G80Y

L e s k y  a  m a t y

Lesklé materiály
pfLeIderer dtL a dtdL

DTl  –  2800  x  2070  mm,  DTDl  –  2800  x  2100  mm 

DTl  –  18 ,6  mm ,  DTDl  –  18  mm 

D řevo t ř í s k a

RozMěR

Tloušťky

NosNá  Deska
Číslo dekoru/objednací kód 

najdete na str. 6.15
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U17141
NCS S7020-R20B

U16182
NCS S8010-Y70R

U11523
NCS S0804-Y50R

F70014
NCS S7502-B

F70015
NCS S3502-G

U11027
NCS S0505-R60B

U15193
S6005-Y20R

U15579
RAL 1003 / NCS  S0570-Y20R

U16010
RAL 2011 / NCS S1070-Y40R

L e s k y  a  m a t y

Lesklé materiály
pfLeIderer dtL a dtdL

6
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L e s k y  a  m a t y

Lesklé materiály
pfLeIderer dtL a dtdL

dodacÍ poŘádeK pfLeIderer dtL
PFleIDeReR DTl

DTl  deska potažená laminátem – nejvyšší odolnost proti poškrábání, vysoký stupeň lesku
DTDl deska v provedení přímá laminace – lesk i odolnost menší než u DTl (výhodná cena)

Dekor Název dekoru struktura

DTDl 
2800 x 2100 x ..

DTl 2800 x 2070..
laminát 

2800 x 2070
aBs hrany

18 mm 10 mm 18,6 mm 0,8 mm 22 x 1 mm 42 x 1 mm

u11003 Bílá HG lesk 131934 58827 67268 109340 114992 119813

u12007 Černá HG lesk 152864 i 115991 68722 65130 79041 115117

u17054 Červená Burgundská HG lesk i i 115993 67241 i 109344  67240 67337

u15110 zelená Iguana HG lesk i i 58826 67244 i 109349 79037 67338

u17141 Fialová HG lesk i i 116001 67206 i 67207 x

u16182 Hnědá HG lesk i i 236100 i 237549 x

u11523 Magnolia HG lesk i i 146962 i 161084 x

F70014 antracit Metalický HG lesk i i 116007 69332 i 109350 67295 67341

F70015 šedá Metalická HG lesk i i 69337 67212 i 67213 x

u11027 Bílá zářivá HG lesk 234644 i 236095 i 115023 x

u15193 Cuando HG lesk i i 236099 i 237550 x

u15579 Žlutá HG lesk i i 236096 i 237552 x

u16010 oranžová HG lesk i i 236097 i 237557 x

dalších více jak 200 dekorů 
v různých formátech a tloušťkách nejen na dřevotřísce, 
dostupných na objednávku. volit můžete laminátem potaženou 
Mdf desku, dřevotřískovou desku a Mdf desku Pyroex, nosiče 
do vlhkého prostředí aj.

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
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L e s k y  a  m a t y

Lesklé materiály
pfLeIderer dtL a dtdL

U11003
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L e s k y  a  m a t y

matné materiály
pfLeIderer dtL a HpL

Xtreme matt – tak okouzluje optikou 
s dosud nebývalou enormní barevnou 
transparencí a hloubkou – a příjemně 
teplou, sametově měkkou haptikou.

ačkoliv matný, neodráživý povrch působí 
obzvlášť jemně, ukazuje se, že tato struk-
tura snese velké zatížení, je velmi odolná 
a snadno udržovatelná. Teplý, „měkký“ 
povrch vyzývá k dotyku – nezůstávají však 
na něm žádné otisky prstů ani mastné 
stopy. odolnost proti poškrábání u struk-
tury XTreme Matt zdaleka předčí srovna-
telné matné povrchy. Struktura je odolná 
vůči běžným čisticím prostředkům.

Vlastnosti struktury Xtreme matt
	enormní barevná transparentnost 

a hloubka, příjemně teplá
	sametově jemná na dotyk – a přitom 

zatižitelná, odolná a jednoduchá na 
údržbu

	odolný, elektronickým paprskem tvrze-
ný povrch

	odolná otiskům prstů a mastným skvr-
nám

	pro horizontální i vertikální použití
	snadné odstranění běžných každoden-

ních nečistot
	homogenní a tedy hygienický povrch

	odolný vůči běžným čisticím prostřed-
kům používaným v domácnosti, chemi-
káliím, rozpouštědlům a dezinfekčním 
prostředkům

Typickými oblastmi použití jsou obklady 
stěn a dveří při realizaci interiérů, výroba 
nábytku a veřejné prostory, např. restau-
race, lékařské ordinace, mateřské školy.

dostupné dekory
formáty:
3 050 x 1 300 x 0,8 mm,
4 100 x 1 300 x 0,8 mm.
dveřní formát 2 350 x 1 300 x 0,8 mm.
HPL Solid (s probarveným jádrem)
4 100 x 1 300 x 0,8 mm, ostatní 
na poptávku.

desky i lamináty jsou dodávány včetně 
ochranné fólie.

Kromě laminátů lze strukturu XM dodat 
také jako dTL (desku potaženou laminá-

tem) nebo pracovní desku.

DTl  –  3050  x  1300  mm,  HPl  –  3050  x  1300  mm

DTl  –  19  mm,  HPl  –  0 , 8  mm

Dřevo t ř í s k a

RozMěR

Tloušťky

NosNá  Deska

Xtreme robustní,
Xtreme rozmanitý,
Xtreme krásný.

U16002 XM congo

U16002 XM congo

Číslo dekoru/objednací kód 
najdete na str. 6.20
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L e s k y  a  m a t y

matné materiály
pfLeIderer dtL a HpL

R20021 R24029 R24053

U11509
NCS S0505-Y20R

U12000
RAL 9005 / NCS S8502-B

U12168
NCS S2002-Y50R

U11026
RAL 9016 / NCS S0502-G50Y

U11027
NCS S0505-R60B

U11102
RAL 9003 / NCS 0502-G50Y

U12188
RAL 7035 / NCS S2000-N

U12211
NCS S7005-Y50R

U12290
NCS S6502B

6
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L e s k y  a  m a t y

matné materiály
pfLeIderer dtL a HpL

U15193
NCS S6005-Y20R

U16002
NCS S4005-Y50R

U17005
RAL 3000 / NCS S2070-Y90R

U19502
NCS S4040-G40Y

U19508
NCS S1050-G40Y

U17013
NCS S0520-R20B

U18010
NCS S0040-B

U18014
NCS S4040-B
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Dekor Název dekoru

DTl

NCs Ral4100 x 1300
tl. 0,8 mm

2350 x 1300
tl. 0,8 mm

solid
4100 x 1300
tl. 0,8 mm

3050 x1300
tl. 19 mm

R20021 Dub lindberg i 295380

R24029 Buk Fjord světlý i 295382

R24053 Buk Tallin i 315090

u11026 Bílá i 295347 i 315092 i 315091 s0502-G50y 9016

u11027 Bílá zářivá 276134 i 315094 i 315093 315121 s0505-R60B

u11102 Bílá křídová i 315088 s0502-G50y 9003

u11509 Magnolia i 295375 s0505-y20R

u12000 Černá 276133 i 315095 i 315096 s8502-B 9005

u12168 kašmír 315098 i 315097 s2002-y50R

u12188 šedá i 295369 i 315099 i 315100 s2000-N 7035

u12211 láva 295372 s7005-y50R

u12290 antracit 295373 i 315101 i 315102 s6502B

u15193 Cuando 295371 s6005-y20R

u16002 Congo i 295370 s4005-y50R

u17005 karmínově červená i 295374 s2070-y90R 3000

u17013 Mimosa i 295376 s0520-R20B

u18010 Cirrus i 295377 s0040-B

u18014 stratus i 295378 s4040-B

u19502 limetka i 295379 s4040-G40y

u19508 Charteruse i 295381 s1050-G40y

L e s k y  a  m a t y

matné materiály
pfLeIderer dtL a HpL

dodacÍ poŘádeK Xm pfLeIderer

 12345 Zboží je skladem 
v Praze a Brně

i Na objednávku

6
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L e s k y  a  m a t y

matné materiály
pfLeIderer dtdL

Struktura ML – Matný lak – díky nízkému 
matnému odlesku se jedná o vysoce 
moderní výjimečný a působivý povrch.
Laminované dřevotřískové desky jsou 

tradiční velkoplošné desky na bázi dřeva 
povrchově upravené impregnovaným 
dekorativním papírem. Bezespornou 
výhodou tohoto typu produktu je cenová 

dostupnost při ucházející kvalitě matné-
ho povrchu. desky jsou opatřené ochran-
nou fólií, nejsou ošetřeny technologií 
zabraňující otiskům prstů.

U12007
NCS S9000-N

U16184

U11003
NCS S0500-N

U16130
NCS S1005-Y40R

U15331
NCS S2005-Y10R

Dekor Název dekoru struktura
Formát 2800 x 2100 mm aBs hrany

18 mm 22 x 1,3 mm 43 x 1,3 mm

u11003 Bílá Ml 180797 188952 188956

u16130 Písková Ml 182182 188953 188957

u15331 křemičitá Ml 182183 188954 i

u16184 krémová Ml 182184 188955 188959

u12007 Černá Ml 198392 212906 212907

2800  x  2100  mm

18  mm

Dřevo t ř í s k a

RozMěR

Tloušťky

NosNá  Deska

puristický,
supermatný,
sametový.

Číslo dekoru/objednací kód 
najdete na str. 6.21

 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



co využitím služby centra získáte?

+ úspora času
+ kvalita zpracování za přijatelné ceny
+  schopnost uspokojit náročná  

přání vašich zákazníků
+  eliminujete nutnost hospodařit  

se vzniklým odpadem
+  nejste nuceni pořizovat a provozovat  

drahé technologické vybavení

NOVÉ:
České

Budějovice

Připravujeme:
Opava

další informace najdete na   
www.demos-trade.com

Zajišťujeme:*
 
– přepravní řezy
– řezy na míru
– ohraňování dílců (i PUr lepidly*)
– cNc tvarové opracování
–  frézování otvorů pro konstrukční  

spoje, závěsy, dřezy aj...
– plošné lisování (lamináty, dekorativní 
 folie a dýhy na vybrané nosiče)*

* dle nabídky na provozovně (nutno ověřit)

Nářezová centra

Nařežeme pro vás 
na těchto provozovnách:

6
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L e s k y  a  m a t y

Lesklé materiály
perfectsense gloss

2800  x  2070  mm

18  mm

 MDF  e1

Pe r fe c tsense  l e sk  PG ,  z adn í  s t r ana  sT2

RozMěR

Tloušťky

NosNá  Deska

PRoVeDeN í

U999

Číslo dekoru/objednací kód 
najdete na str. 6.24
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L e s k y  a  m a t y

Lesklé materiály
perfectsense gloss

perfectsense gloss je prémiová katego-
rie Mdf desek s lakovanou povrchovou 
úpravou ve vysokém lesku. Splňuje poža-
davky na povrchy s nejvyšší kvalitou, které 
se objevují v některých sofistikovanějších 

obytných a komerčných prostorách 
včetně luxusního designu prodejen a ná-
bytku. Možnosti využití zahrnují obklady 
stěn, šatní skříně, posuvné dveře nebo 
čelní plochy nábytku. PerfectSense gloss 

vyniká zrcadlovým leskem a dokonale 
hladkým povrchem.

Dekor Název dekoru
MDF 2800 x 2070 x 18 mm laminát 2800 x 1310 x 0,8 mm aBs Hrany

Perfectsense gloss/sT2 HG 23 x 1 mm

H3025 Makasar 265540 i 109252 315218

u732 Prachovo šedá 351793 i 351814 336215

u961 Grafitovo šedá 351794 i 60303 351999

u104 alabastrovo biela 265537 i 290769 312399

u323 Chilli červená 265534 i 310831 313886

u763 Perlovo šedá 265538 i 310834 311853

u999 Černá 265539 i 310139 313887

W1000 Prémiová bílá 265532 i 310027 311827

W1100 alpská bílá 310518 i 310829 311593

dodacÍ porIadoK egger perfectseNse gLoss

H3025 / 18 mm U732 / 18 mm
RAL 7037 / NCS S5000-N

U961 / 18 mm
RAL 7016 / NCS S8000-N

U104 / 18 mm
RAL 1013 / NCS S0505-Y10R

U323 / 18 mm
NCS S1580-R

U763 / 18 mm
NCS S2500-N

U999 / 18 mm
RAL 9005 / S9000-N

W1000 / 18 mm
NCS S0500-N

W1100 / 18 mm
RAL 9003 / NCS S0500-N

sk
l
a

d

ová kole
k

cia

Všechny dekory z kolekce EGGER se dají objednat od 24 ks ve struktuře PerfectSense. Dostupné v tloušťkách 10, 16, 19, 22, 25 mm. Na straně s povrchem PerfectSense je deska opatřená ochrannou fólií.

 12345 Zboží je skladem v Praze a Brně i Na objednávku

6
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perfectsense matt je prémiová katego-
rie Mdf desek s lakovanou povrchovou 
úpravou v hlubokém matu. Splňuje 
požadavky na povrchy s nejvyšší kvalitou, 
které se objevují v některých sofistikova-
nějších obytných a komerčních prosto-
rech, včetně luxusního designu prodejen 
a nábytku. Možnosti využití zahrnují ob-
ložení stěn, šatní skříně, posuvné dveře 
nebo čelní plochy nábytku. PerfectSense 
Matt se vyznačuje mimořádně matným 
povrchem, v úpravě „nezanechávající 
otisky prstů”.

L e s k y  a  m a t y

matné materiály 
perfectsense matt

2800  x  2070  mm

18  mm

MDF  e1

Pe r fe c tsense  ma t  PM ,  z adn í  s t r ana  sT2

RozMěR

Tloušťky

NosNá  Deska

PRoVeDeN í

U222 / 18 mm
NCS S0505-Y40R

U702 / 18 mm
NCS S2005-Y60R

U708 / 18 mm
RAL 7047 / NCS S2000-N

U727 / 18 mm
NCS S4005-Y50R

Číslo dekoru/objednací kód 
najdete na str. 6.26
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L e s k y  a  m a t y

matné materiály 
perfectsense matt

dodacÍ poŘádeK egger perfectseNse matt

 12345 Zboží je skladem 
v Praze a Brně

i Na objednávku

U732 / 18 mm
RAL 7037 / NCS S5000-N

U961 / 18 mm
RAL 7016 / NCS S8000-N

U999 / 18 mm
RAL 9005 / S9000-N

W1000 / 18 mm
NCS S0500-N

W1100 / 18 mm
RAL 9003 / NCS S0500-N

Dekor Název dekoru
MDF 2800 x 2070 x 18 mm laminát 2800 x 1310 x 0,8 mm aBs Hrany

Perfectsense matt/sT2 PM 23 x 1 mm

u222 krémově béžová 265494 i 311691 313923

u702 kašmírově šedá 265490 i 311692 311110

u708 světle šedá 265491 i 311693 313924

u727 kamenná šedá 265492 i 311694 313925

u732 Prachově šedá 265493 i 311695 313926

u961 Grafitově šedá 351795 i 311696 329119

u999 Černá 265495 i 311697 313927

W1000 Premiově bílá 265489 i 311689 310200

W1100 alpská bílá 310521 i 311690 311592

Všechny dekory z kolekce EGGER lze objednat od 24 ks ve stuktuře PerfectSense. Dostupné v tloušťkách 10, 16, 19, 22, 25 mm.
Na straně s povrchem PerfectSense je deska opatřena ochrannou fólií.

6
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L e s k y  a  m a t y

Lesklé a matné 
materiály egger



Podpora: +420 596 223 402 6.28Lesky  a  mat y

L e s k y  a  m a t y

Vzorkovníky 
egger

6
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L e s k y  a  m a t y

Lesklé materiály
egger st30

2800  x  2070  mm

18  mm

Dřevo t ř í s k a

och r anná  fó l i e  obous t r anně 

RozMěR

Tloušťky

NosNá  Deska

PRoVeDeN í

LesKLé desKy egger st30
Povrchová struktura ST30 se hodí díky 
svému stupni lesku a velmi dobré
odolnosti vůči poškrábání především 
k výrobě korpusů, k realizaci prodejních 
interiérů a veletržních expozic, jakož i ke 
konstruování dělicích příček. 

ochranná fólie na deskách zaručuje dob-
rou ochranu při dopravě a manipulaci.

tecHNIcKé VLastNostI
egger eUrodeKor® ve struktuře 
ST30 odpovídá požadavkům 
dle eN 14322:2003.

LamINáty a egger pLastoVé 
HraNy abs
egger nabízí ze skladu lamináty a aBS 
hrany ve vysokém lesku k deseti vybra-
ným dekorům. Materiál koordinuje s lesk-
lým laminátovým povrchem a pomáhá 
vytvořit celkový harmonický vzhled.

LesKLé desKy egger st30 
Povrchová struktura ve vysokém 
lesku v dekorové vazbě.

dodejte vašim nápadům lesk.

Číslo dekoru/objednací kód 
najdete na str. 6.30
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L e s k y  a  m a t y

Lesklé materiály
egger st30

W1100 ST30 U732 ST30 U999 ST30

Dekor Název dekoru
2800 x 2070 x 18 mm

sT30

W1100 alpská bílá lesk 307952

u732 Prachově šedá lesk 307979

u999 Černá lesk 71401

dodacÍ poŘádeK – sKLadoVá KoLeKce 2017

Dekor Název dekoru
2800 x 2070 x 18 mm

sT30

W1000 Bílá premium lesk 71400

u108 Vanilka lesk 71404

u961 Grafit lesk 71402

dodacÍ poŘádeK – sKLadoVá KoLeKce do 30. 6. 2017

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

6
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L e s k y  a  m a t y

acrylic gloss ag
acrylic matt am

Dekor Název dekoru struktura lesk kód sortimentu Hrany aBs 22/1 mm struktura matt kód sortimentu Hrany aBs 22/1 mm

0190 Black aG/Bs i 342337 71430 aM/Bs i 342643 i 298842

0514 Ivory aG/Bs 342338 233503 aM/Bs 342644 354234

6299 Grigio scuro aG/Bs i 342339 349970 aM/Bs i 342645 i 354231

7045 satin aG/Bs 342340 349967 aM/Bs 342646 354233

7166 latté aG/Bs i 342341 349969 aM/Bs i 342647 i 354232

8685 snow white aG/Bs 342342 71429 aM/Bs 342648 354229

dodacÍ poŘádeK acryLIc gLoss / acryLIc matt

0190

7045

0514

7166

6299

8685

Kolekce acrylic 
přináší do interiéru 
styl a eleganci.

2800  x  1300  mm

18 ,3  mm

MDF

RozMěR

Tloušťky

NosNá  Deska
Číslo dekoru/objednávací kód 

najdete na str. 6.33

desky acrylic gloss mají vynikající odolnost 
vůči chemikáliím a vysokou Uv stabilitu. dodá-
váme s ochrannou fólií. 

Nové desky acrylic matt jsou vysoce odolné 
vůči nárazu i poškrábání a mají zlepšenou 
odolnost proti otiskům prstů.

 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
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L e s k y  a  m a t y

Lesklé materiály
mirror gloss

mirror gloss mg jsou laminované dře-
votřískové desky s nepřekonatelně lesk-
lým povrchem vyráběné nejmodernější 
technologií. Speciální dekorativní papír 
je laminován na  super jemnou e-Le 
dřevotřískovou desku se zvýšenou husto-
tou 700 kg/m3. desky Mirror gloss jsou 
obvykle používány v obytných i kancelář-
ských interiérech, luxusních kuchyních, 
koupelnách a v obchodních prostorách. 
Kolekce Mirror gloss poskytuje 20 exklu-
zivních vysoce lesklých dekorů.

charakteristika:
 cenově výhodné
 snadno se čistí
 rozsáhlá škála designů
 vysoká trvanlivost a odolnost
 vysoká mechanická, chemická a tepelná 

odolnost
 vysoká stabilita
 bezkonkurenční zrcadlově leský povrch

použití:
 interiérový design
 nábytkové díly
 příčky
 výstavy (stojany, stánky, kiosky)

Normy:
eN 14322; eN 312 - typ P2.

emisní třída:
e1 (eN 120) - e-Le.

Číslo dekoru/objednávací kód 
najdete na str. 6.34

2800  x  2050  mm

18 ,  19  mm

dřevo t ř í s k a

RozMěR

Tloušťky

NosNá  Deska

6
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L e s k y  a  m a t y

Lesklé materiály
mirror gloss

0171
RAL 7037 / S4500-N

0190
RAL 9004 / NCS S8502-B

0191
NCS 1502-G

7045 7166
RAL 7006

8533
NCS S3010-Y40R

0514
NCS 0505-Y05R

5981
RAL 9002 / NCS S2005-Y60R

6299
RAL 7039 / NC S S6502-Y

8685
RAL 9016 / NCS S0500-N
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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

L e s k y  a  m a t y

Lesklé materiály
mirror gloss

Dekor Název dekoru

Dřevotříska laminát
aBs Hrany

2800 x 2050 mm 3050 x 1320 mm

struktura MG/MG 
tl. 18 mm

struktura MG/MG
tl. 19 mm

struktura MG
tl. 0,8 mm

22 x 1 mm 42 x 1 mm

0171 slate Grey 285492 i 193036 217508 136511 251264

0190 Black 214991 i 193037 216609 71430 71439

0191 Cool Grey 232860 i 193039 i 217533 71434 71443

0514 Ivory 214993 i 193040 i 231502 71433 71442

5981 Cashmere 351453 i 351454 i 351140 349971 –

6299 Cobalt Grey 351456 i 351455 i 351141 349970 354242

7045 satin 351457 i 351458 i 351143 349967 354243

7166 latté 351461 i 351459 i 351142 349969 354240

8533 Macchiato 214994 i 193051 i 131001 147453 205332

8685 snow White 214995 i 193053 216611 71429 71438

LesKLé dtd LamINoVaNé KroNospaN – mIrror gLoss

Možnost dodání na nosiči MDF ve formátu 2800 x 2050 mm v kombinacích struktur MG/PE nebo MG/MG. 

6
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L e s k y  a  m a t y

raUVIsIo crystal

ať už v kuchyni, koupelně, v obývacím 
pokoji – sklo dnes nachází v oblasti 
nábytkového designu široké spektrum 
využití. Speciálně na čelních plochách 
nábytku je sklo oblíbeným materiálem 
pro svůj kvalitní vzhled i hmatový dojem.

raUVIsIo crystal spojuje kvalitní 
vzhled skla s pozitivními vlastnostmi 
polymerního materiálu. S tímto výrobkem 
se nabízí maximální flexibilita pro výrobu 
čelních ploch, výklenků, ale i pro řešení 
bočních stěn v imitaci skla.

Je určený pro vertikální použití v interié-
ru. Horizontální použití je možné pouze 
na vlastní odpovědnost.

design
Jasný, klasický, stylový design. Průhled-
nost v oblasti hran – dokonalá imitace 
křišťálu, skla. 

raUVIsIo crystal nabízí následující 
přednosti:

raUVIsIo crystal sLIm
formát: 2 800 x 1 300 x 4 mm.
raUviSio crystal SLiM se zkládá z koex-
trudovaného sklolaminátu a protitahu. 

sklolaminát se skládá z těchto vrstev:
Transparentní vrstva: 1,6 mm
Kolorovaná vrstva určující barvu: 0,4 mm
Protitah: 2 mm

raUVIsIo crystal sLIm nepotřebuje 
nosnou desku, tj. transparentní a koloro-
vaná vrstva dávají dohromady konečnou 
tloušťku 4 mm. Polymerní skleněný 
materiál je k dostání ve vysoce lesklém 
i matném provedení. Povrch sklolaminátu 
z PMMa potažený vrstvou odolnou proti 
poškrábání je chráněný speciální fólií Pe, 
která se smí odstranit teprve po montáži.

raUVIsIo crystal composIte
formát: 2 800 x 1 300 x 19 mm.

skládá se z těchto vrstev:
Sklolaminát 2 mm (1,6 mm průhledná 
vrstva PMMa; 0,4 mm polymerní vrstva 
určující barvu).
Mdf 15 mm.
Barevně sladěný protitah 2 mm.

výrobky raUviSio crystal SLiM nabí-
zíme též i v magnetické variantě, kde je 
magnetický účinek realizován pomocí 
ocelové fólie tzv. neodymového magnetu 
(Neodym-železo-bór). 

raUviSio crystal
revoluce ve využívání 
skla – maximální flexi-
bilita při zpracování  
a montáži.

Opracování běžnými nástroji.

Žádné otisky prstů na matné verzi.

Snadná údržba.

O 50 % lehčí než sklo.

Popisovatelný – lesklá verze popisovači na tabule.
Matná verze křídou.

Desetkrát odolnější proti rozbití než běžné sklo.
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rauvisio Crystal sliM, 4 mm laminát, jednostranný vysoký lesk, mat, protitah v barvě 2800 x 1300 x 4 mm

Název Vysoký lesk HG Matný povrch MaTT Vysoký lesk HG Magnet* Matný povrch MaTT Magnet*

Bianco 299659 i 299667 i 304061 i 304069

Perla 299660 i 299668 i 304062 i 304070

Magnolia 299661 i 299669 i 304063 i 304071

Menta 299663 i 299671 i 304065 i 304073

azzurro 299664 i 299672 i 304066 i 304074

Fumo 299665 i 299673 i 304067 i 304075

sabbia 299666 i 299674 i 304068 i 304076

rauvisio Crystal CoMposite, zalisovaná MDF 15 mm, jednostranný vysoký lesk, mat, protitah v barvě 2800 x 1300 x 19 mm

Název Vysoký lesk HG Matný povrch MaTT

Bianco i 304080 i 304089

Perla i 304082 i 304090

Magnolia i 304083 i 304091

Menta i 304085 i 304093

azzurro i 304086 i 304094

Fumo i 304087 i 304095

sabbia i 304088 i 304096

Minimální odběrové množství je 20 ks. Lze kombinovat více dekorů v paletě.

rauvisio – Mirror, jednostranné zrcadlo, protitah v dekoru Fumo, 2440 x 1220 mm

Název RauVIsIo Crystal slIM 4 mm RauVIsIo Crystal CoMPosITe 19 mm

Mirror i 314826 i 314827

L e s k y  a  m a t y

raUVIsIo crystal

 12345 Zboží je skladem 
v Praze a Brně

i Na objednávku

*rozměr 2800 x 1250 x 4,2 mm
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L e s k y  a  m a t y

raUVIsIo crystal
Jak zpracovávat

KroK 1: PŘÍPrava

k vyznačování řezů lze použít permanentní zvýrazňovač nebo obyčejnou 

tužku. ochrannou folii nesundávat, ponechat na panelu pokud možno 

během celého procesu zpracování.

Přiložte materiál na podklad a rovnoměrně přitlačte.

Nebo pomocí  ozubené stěrky.

KroK 2: forMáTováNÍ
 

RauVIsIo Crystal slIM můžete formátovat do požadovaného tvaru 
pomocí kotoučové pily s řezným pravítkem. Doporučuje se pilový kotouč 
pro plasty s vysokým počtem zubů. Úhel sklonu by měl být navržen tak, 
aby byl co nejvíc negativní. Rychlost otáček by měla být tak vysoká, jak 
je to jen možné. Ruční posuv by měl být rovnoměrný a pomalý.

V závislosti na podkladu lze nanášet lepidlo ve tvaru V–drážky.

KroK 8: LePeNÍ a doKoNČeNÍ

KroK 3: ŘeZáNÍ

obrysy nebo detailní výřezy mohou být vytvořeny kmitací pilkou. Dopo-

ručen je plátek pilky na plasty. Rozteč zubů by měla být asi 2,5 mm. 

Řez by měl probíhat ze strany protitahu, tak aby se minimalizovalo riziko 

vzniku prasklin.

k vrtání doporučujeme použít vrták na plasty. s mírným tlakem a odpoví-

dajícím posuvem lze materiál velmi snadno a dobře vrtat.

KroK 7: vrTáNÍ

Vrtání lze provádět flexibilně přímo na stavbě, přesně dle vašich 
požadavků.
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L e s k y  a  m a t y

raUVIsIo crystal
Jak zpracovávat

KroK 6: LeŠTĚNÍ

Nanesením leštící pasty a následným přeleštěním, můžete docílit velmi 
vysokého lesku. Pokud není výsledek dostatečně uspokojivý, hranu znovu 
přebruste a postup leštění zopakujte.

obrysy nebo detailní výřezy mohou být vytvořeny kmitací pilkou. Dopo-

ručen je plátek pilky na plasty. Rozteč zubů by měla být asi 2,5 mm. 

Řez by měl probíhat ze strany protitahu, tak aby se minimalizovalo riziko 

vzniku prasklin.

Jakmile lepidlo vytvrdne, odstraňte ochrannou fólii.

KroK 5: BroUŠeNÍ

Hrany desky RauVIsIo Crystal lze dále opracovat pomocí excentrické 

brusky. Při použití jemného brusného kotouče např. zrnitost 800, lze 

dosáhnout velmi dobrého základu pro následné leštění.

KroK 4:  frÉZováNÍ

RauVIsIo Crystal slIM lze formátovat do požadovaném tvaru pomocí 

horní frézky a formátovacího pravítka. Vhodné jsou frézy z tvrdokovu. 

Rychlost otáček by měla být maximálně možná. Ruční posuv by měl být 

rovnoměrný a pomalý.

Pro vytvoření fazety je vhodná fréza se sklonem 45°. Velikost zkosení by 

měla být, pokud je to možné, stejná jako je tloušťka transparentní vrstvy.

utěsněte spáry pomocí barevně odpovídajícího silikonového tmelu.

Je potřeba brát v úvahu roztažnost cca. 2 mm. Je tedy vhodné použití 
a podložení pomocí distančních podložek.
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L e s k y  a  m a t y

Vzorkovníky

senosan kufr se vzorky
kód: VZP0042P

senosan vějíř vysokého lesku 
kód: VZP0040P

Vějíř DTl Pfleiderer a6 – sklad Démos
kód: 248215

PFleIDeReR – klapkarta 2017–2020
kód: 317922

Vz DTl Pfleiderer a4 – sklad Démos
kód: 195247

Vějíř PFl – matná struktura XM
kód: 297368

PFl Brožura XM s reálnými vzorky 
kód: 318818

PFl – a4 vzorek dekoru na vyžádání
kód: 318820

DTDl kRoNosPaN Mirror Gloss
a4 vzorky – sada

kód: 215861

Vzorky Mirror Gloss a4 – kolekce Démos
kód: 220705

Vzorkovník RauVIsIo Crystal – velký
kód: 303425

Vzorek dle výběru dekoru. 
Při objednávce specifikujte.

kniha kRoNosPaN 2018
kód: 354244 

sada vějířů v boxu kRoNosPaN 2018
kód: 353587



cLIp top bLUmotIoN 
v barvě černý onyx
Harmonicky se včlení do nábytku a začne ihned udávat výrazný,  
působivý tón. Pro větší volnost provedení a uspořádání  
nadstandardního nábytku, s designem bez kompromisů.

www.demos-trade.com
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