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Další sortiment

Potřebovali byste informace o jiných
variantách, formátech nebo máte dotaz
na zpracování a užití materiálů?
Zavolejte naši technickou podporu.

Sháníte podobný sortiment,
který v katalogu není uveden?
Umíme nabídnout téměř cokoliv
z plošných materiálů, hran
a příslušenství.

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.
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Dekorativní materiály
Stone Veneer® – kamenná dýha
DEKORAKRYL
SIBU – dekorativní fólie
Akustické desky
dukta® – flexibilní panely
Antistatické desky ESA
Digitální tisk
Vzorkovníky

5.3–5.4
5.5–5.12
5.15–5.18
5.19–5.32
5.33–5.36
5.37
5.39–5.40
5.41–5.42
5.43

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.

Dekorativní materiály
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Dekorativní materiály

Není sporu o tom, že v obytných i business prostorách se dávno zabydlely i jiné
materiály, než je dřevo a výrobky z něj.
Kombinací přírodních materiálů (kámen,
kůže nebo různé přírodniny) lze atraktivitu
interiéru zvýšit a přenést do něj prostřednictvím nábytku či obkladů kus autentické
přírody.
Na následujících stranách najdete inspirativní informace například o možnostech
využití kamenné dýhy, dekorakrylu
– akrylátem zalité přírodniny nebo
materiálu RAUVISIO Crystal, jenž spojuje
zdánlivě neslučitelné: vzhled skla
s jednoduchou opracovatelností a nízkou

5.3

hmotností. Nepřeberné množství motivů
a stylů v různých barvách nabízí při dekorování interiéru i SIBU fólie. Dostupné jsou
ve vzhledu kůže, betonu, kovu nebo dřeva.
Vybavujete-li interiér se zvýšenými nároky
na akustickou odolnost nebo antistatickou úpravu, pak vás jistě osloví materiály
jako akustické panely nebo desky ESA.
A máte-li naprosto konkrétní motiv, který
v interiéru nemůžete postrádat, například
fotku nebo ilustraci, ani to není problém.
Pomocí digitálního tisku přeneseme vaši
představu na zvolený nosič. Vaše kreativita není ničím omezená.

www.demos‑trade.com
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Autumn White

Podpora: +420 596 223 402
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kamenná dýha

®

U kamenné dýhy se jedná o plochu
z přírodního kamene, který je těžen
ve vybraných kamenolomech zejména v Indii. Pravá kamenná dýha
je ze štípatelné břidlice, případně
minerálního pískovce.

BŘIDLICE
U břidlice se dýha získává tak, že z velkoformátového kamenného bloku se odštěpí 0,1–2,0 mm tenká vrstva. Skelná
vlákna, uložená do matrice z polyesterové pryskyřice, drží tenkou vrstvu kamene
pevně pohromadě. Neopracovaný povrch a hra barevných tónů v jednotlivých
vrstvách břidlice činí z každého plátu
dýhy unikát a smyslový zážitek. Díky
tomu jsou rozdíly ve struktuře a barvě
zcela běžné a nejsou považovány
za nedostatek.
V případě břidlice se jedná o horninu,
která – podle druhu – obsahuje 40–50%
podíl křemene s různými příměsemi,
tzv. přídavky z oxidu kovů a vtroušených
korozí, které se nacházejí ukryté pod povrchem a mohou se při silném bodovém
zatížení odlupovat. Tyto odlupky rovněž
nejsou nedostatkem ani vadou materiálu.
SAHARA – PÍSKOVEC
Pískovec respektive dýha z pravého pískovce je získávána poměrně náročným
způsobem ve specializovaných pískovnách. Díky síťovině aplikované na zadní
straně je zajištěna soudržnost a současně enormní pružnost tohoto materiálu.
Akvarelový průběh jednotlivých vrstev
usazenin činí každý pískovcový plát
unikátem.

POZOR!
Jedná se o skutečný přírodní materiál.
Každý kus je originál.
Znázornění dekorů je pouze orientační.

5.5
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Kamenná dýha v podobě plátů (břidlice
i pískovec – Sahara) je k dostání v následujících provedeních zadní strany:
Polyester – surová zadní strana nános
PES pryskyřice, lepení výhradně PUR
nebo speciálními (kontaktními nebo dvousložkovými) lepidly vhodnými
na stěny, stropy, podsvícené objekty, vhodné do vlhkého prostředí. Pro vnitřní
i venkovní použití.

Polyesterové provedení

Speciální flís – netkaná textilie na zadní
straně, lze použít veškerá dostupná PVAC
lepidla pro nalisování na nosiče jako MDF,
HDF, překližka, DTD pro výrobu nábytku,
dveří apod. – použití v interiéru.
Peel&stick – oboustranně lepicí fólie
na zadní straně, snadné přímé lepení
na veškeré čisté, hladké, bezprašné podklady. Pro dekorativní účely všeho druhu,
ideální na stěny, stropy, pro kutilské účely,
apod. Při lepení KD opatřené touto fólií je
nutno dbát na přesné formátování.
Kamenná dýha na MDF nebo překližce
Na MDF 3, 12, 18 mm nebo březové
překližce 18 mm, zadní strana protitažný
papír 160 g/m2 přírodní barvy. K dodání
v hrubých formátech s neopracovanou
hranou s tolerancí +/- 3 mm nebo jako
dokončené desky dle přání zákazníka.

Speciální flís

Peel&stick

Kamenná dýha na MDF
nebo překližce

Podpora: +420 596 223 402
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STONE-VENEER
kamenná dýha

®

„Každý plát je unikát“ – to není
reklamní slogan, ale toto vyjádření
odráží různorodost příslušných
povrchů jak ve struktuře, tak v barvě. Abychom vyloučili případná
nedorozumění, měly by být před objednáním odsouhlaseny představy
o barevnosti a povrchové struktuře.

Autumn

Standardní formáty: 1 220 x 610 mm, 2 100 x 1 050 mm, 2 500 x 610 mm, 2 800 x 1 250 mm
Stupeň lesku: mat | Barva: šedivá, nahnědlá, zlatavá | Struktura: hrubá, štěpící se, hladká

Autumn Rustic

Standardní formáty: 1 220 x 610 mm
Stupeň lesku: mat | Barva: nahnědlá, tmavě šedá až černá | Struktura: hrubá, štěpící se, hladká

Autumn White

Standardní formáty: 1 220 x 610 mm
Stupeň lesku: mat | Barva: našedlá, růžová, nažloutlá | Struktura: hrubá, štěpící se, hladká

5.7
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Multi Color

Standardní formáty: 1 220 x 610 mm, 2 100 x 1 050 mm, 2 400 x 900 mm, 2 500 x 610 mm, 2 800 x 1 250 mm
Stupeň lesku: mat | Barva: tmavé barvy v šedé, červenohnědé, zelené | Struktura: hrubá, štěpící se, hladká

Terra Red

Standardní formáty: 1 220 x 610 mm
Stupeň lesku: mat, lehce zrnitý | Barva: růžová se světle a tmavě šedou | Struktura: hrubá, štěpící se, hladká

Black Line

Standardní formáty: 1220 x 610 mm, 1850 x 610 mm, 2100 x 1050 mm, 2 800 x 1 250 mm
Stupeň lesku: mat | Barva: černá, diagonálně šedé pruhy | Struktura: hrubá, diagonálně rozštěpená

Podpora: +420 596 223 402
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Ocean Green

Standardní formáty: 1 220 x 610 mm
Stupeň lesku: hedvábný mat | Barva: našedlý, jemné barevné variace | Struktura: hrubá, štěpící se, s oky

Silver Shine

Standardní formáty: 1 220 x 610 mm
Stupeň lesku: hedvábný mat | Barva: stříbrná, nažloutlá | Struktura: šupinatý kovový vzhled

Copper

Standardní formáty: 1 220 x 610 mm
Stupeň lesku: hedvábný mat s odlesky | Barva: měděná, našedlá | Struktura: hrubý, štěpící se, hladký, kovový vzhled
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Jeera Green

Standardní formáty: 1 220 x 610 mm
Stupeň lesku: hedvábný mat s odlesky | Barva: šedivá, nazelenalá, nažloutlá | Struktura: šupinatá, kovový vzhled

Sahara

Standardní formáty: 1 220 x 610 mm, 2 650 x 1 250 mm
Stupeň lesku: mat | Barva: bílošedá, béžovo hnědá | Struktura: hluboké žilky

Gold Green

Standardní formáty: 1 220 x 610 mm, 2 800 x 1 250 mm

Black Star

Standardní formáty: 1 220 x 610 mm, 2 800 x 1 250 mm

Podpora: +420 596 223 402
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®

DOPLNĚNÍ DOPORUČENÝCH
LEPIDEL A LAKŮ
StoneAgent 431 – dvousložkové epoxidové lepidlo k lepení kamenné dýhy,
odhadovaná spotřeba/m2: cca 450 g/m2.
Ochrana povrchu
Impregnace StoneAgent 30 – pro
kamennou dýhu omezující tvorbu skvrn,
odhadovaná spotřeba: 60 g/m2.
Protection 1K – ochranný prostředek
– lak pro kamennou dýhu, v matném
Super matt nebo lesklém Silk gloss provedení – vydatnost: 80–120 g/m2.
Protection 2K – ochranný prostředek
– lak dvousložkový pro kamennou dýhu
použitou v koupelnách nebo kuchyních,
v matném Super matt nebo lesklém Silk
gloss provedení, vydatnost: 80–120 g/m2.
Black stain – mořidlo pro moření dekoru Multi-color pro sjednocení povrchu,
na finální úpravu se doporučuje matný
lak.
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DODACÍ POŘÁDEK – KAMENNÁ DÝHA
Úprava zadní strany
Název dekoru

Rozměry (tl. 1–2,5 mm)
Polyester

Flís

Peel&stick

Terra Red

1220 x 610 mm

i 70707

i 175474

i 230087

Silver Shine

1220 x 610 mm

i 70711

i 175478

i 230121

Sahara

1220 x 610 mm

-

i 70712

i 230085

2650 x 1250 mm

-

i 159659

i 316392

Ocean Green

1220 x 610 mm

i 70710

i 175477

i 231407

Multi Color

1220 x 610 mm

i 70706

i 175473

i 230083

2100 x 1050 mm

i 191058

i 191059

i 316400

2500 x 610 mm

i 191071

i 191072

i 293867

2400 x 900 mm

i 191080

i 191070

i 230084

2800 x 1250 mm

i 316499

i 316491

i 316479

Jeera Green

1220 x 610 mm

i 70709

i 175476

i 230122

Gold Green

1220 x 610 mm

i 230124

i 230125

i 230126

2800 x 1250 mm

i 301713

i 299704

i 316665

Copper

1220 x 610 mm

i 70708

i 175475

i 134689

Black Star

1220 x 610 mm

i 230133

i 230134

i 230135

2800 x 1250 mm

i 316570

i 316559

i 316511

1220 x 610 mm

i 70705

i 175472

i 230090

1850 x 610 mm

i 197960

i 197961

i 230092

2100 x 1050 mm

i 191057

i 175480

i 230091

2800 x 1250 mm

i 213926

i 213927

i 316581

Autumn White

1220 x 610 mm

i 70702

i 175469

i 191083

Autumn Rustic

1220 x 610 mm

i 70703

i 175470

i 214827

Autumn

1220 x 610 mm

i 70701

i 175467

i 230079

2500 x 610 mm

i 191073

i 191074

i 230081

2100 x 1050 mm

i 70717

i 175479

i 230080

2800 x 1250 mm

i 214193

i 214194

i 230082

Black Line
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Nekonečné možnosti použití
nejenom v kuchyni

GetaCore®
je pevný, neporézní, homogenní povrchový materiál na bázi pryskyřice, přírodních
minerálů a barevných pigmentů.
Vyznačuje se těmito vlastnostmi:
 je tepelně tvarovatelný
 lze použít horizontálně i vertikálně

 je díky hladkému povrchu bez pórů velmi
hygienický a snadno udržovatelný
 odolný vůči uv záření
 odolný vůči běžným kyselinám a louhům používaným v domácnostech
 dá se řezat, frézovat, brousit nebo lepit
podobně jako tvrdé dřevo
 je v podstatě 100% opravitelný
 lze jej kombinovat s mnoha dalšími
materiály (dřevo, sklo, kovy, atd.)

Produkty GetaCore®
najdete na str. 4.39–4.58

5.13
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zakázková
výroba
nábytku

GC 2011

Podpora: +420 596 223 402
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DEKORAKRYL

Dekorakryl je výbornou alternativou skla a jiných běžně
používaných materiálů, proto
najde široké využití
v interiérovém designu.
Z-009

Classic Collection (PMMA)
je univerzální náhrada skla nebo Grafoskla v interiérech s výbornou propustností světla, umocněná nádherným efektem
přírodních náplní různých typů rostlin.
Metoda výroby odléváním.
 výplně – bambus, tráva, květy, listy,
větve, ginkgo biloba, obilí, rýžová stébla, kávová zrna

 nejčastější využití – výplň dveří,
vestavěných skříní, sprchových koutů,
posuvných stěn, příček, výplň zábradlí
schodiště, obklad v kuchyni
 standardní formát: 2 440 mm x 1 220 mm
 atyp formát: 3 000 mm x 1 220 mm
 orientace dekoru standardně na výšku
2 440 mm, na šířku 1 220 mm
 povrchová úprava materiálu lesk/perlička

 materiál je oboustranně pohledový
 v nabídce jsou panely v tloušťce
10 a 12 mm
 je lehčí než sklo
 voděodolný
 použití pouze pro rovné plochy a výplně
 lze tepelně tvarovat

CLASSIC COLLECTION

B74

CY-1008

Silver

Gold

D8

X82

Vzorkovník Dekorakryl – krabička

kód: 197725
Další vzorkovníky najdete na str. 5.43
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1309

Light Collection (PMMA) povrchově imituje nefrit, mramor, onyx a granit.
 vyniká dobrou propustností světla
a nádhernou barevnou strukturou, proto se hojně využívá jako obklad stěn,
stropů, barů, recepcí a pultů nebo pro
výrobu interiérového osvětlení – lampy,
světla, podhledy

 zvýrazněného efektu dosáhneme
podsvícením, čímž navodíme útulnou
atmosféru
 standardní formát: 2 440 mm x 1 220 mm
 atyp formát: 3 000 mm x 1 220 mm
 povrchová úprava materiálu lesk nebo mat
 jednostranně pohledový materiál,
na přání lze vyrobit oboustranně
pohledový

 v nabídce jsou panely v tloušťce 6, 8,
10 a 12 mm
 je lehčí než sklo
 voděodolný
 použití pouze pro rovné plochy a výplně
 lze tepelně tvarovat

LIGHT COLLECTION

009

021

1309

1506

8101.1

021

Podpora: +420 596 223 402
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D0026

DeLuxe Collection (PETG) je nový
druh materiálu vyrobený metodou lisování několika vrstev plastu.
 objemového efektu rostlin se dosahuje
dvojí vrstvou výplně
 výplně – bambus, tráva, květy, listy,
větve, řasy
 je lehčí než sklo a nerozbitný
 voděodolný
 nejčastější použití – výplň dveří,
vestavěných skříní, sprchových koutů,
posuvných stěn, příček, výplň zábradlí
schodiště, obklad v kuchyni, obklad
baru, recepce nebo pultu
 standardní formát v rozměrech:
2 440 mm x 1 220 mm
 orientace dekoru standardně na výšku
2 440 mm, na šířku 1 220 mm bez příplatku
 povrchová úprava materiálu
perlička/perlička

 oboustranně pohledový materiál
 v nabídce jsou panely v tloušťce 4, 6, 8
a 10 mm
 lze tepelně tvarovat
DeLuxe Collection (PS) je materiál
vyrobený metodou lisování několika
vrstev plastu.
 objemového efektu rostlin se dosahuje
dvojí vrstvou výplně
 výplně – bambus, tráva, květy, listy,
větve, řasy
 je lehčí než sklo
 voděodolný
 nejčastější použití: výplň dveří, vestavěných skříní, sprchových koutů,
posuvných stěn, příček, výplň zábradlí
schodiště, obklad v kuchyni, obklad
baru, recepce nebo pultu
 standardní formát v rozměrech:
2 440 mm x 1 220 mm

 orientace dekoru standardně na výšku
2 440 mm, na šířku 1 220 mm
bez příplatku
 povrchová úprava materiálu
perlička/perlička
 oboustranně pohledový materiál
 v nabídce jsou panely v tloušťce 4, 6, 8
a 10 mm
 lze tepelně tvarovat
U kolekce DeLuxe PS se mohou vyskytnout mikroskopické bubliny viditelné
proti světlu zejména u zalisovaných trav.
Proto je nezbytné, aby zákazník odsouhlasil vzorek dekoru před potvrzením
objednávky.

DELUXE COLLECTION
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D0026

Z-0001

Z-0002

Z-0003

Z-0004

Z-0005

Z-0008

Z-0009

Z-0010

Z-0015
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Z-0002

Z-0024

Z-0025

Z-0025A

Z-0026

Z-0027

Z-0001
Z-0030

Obecná doporučení pro práci s Dekorakrylem
Tepelná stálost Dekorakrylu je certifikována do 80 °C vzhledem k technickým
vlastnostem a přírodním výplním. Dekorakryl není vhodný pro použití v exteriéru,
sauně, v bezprostřední blízkosti otevřeného ohně (kamna, krby, plynová varná
deska v kuchyni).
Formátování: Kolekce DeLuxe, Classic,
Light – formátovací pila kotoučem
na plasty, atypické tvary nebo výřezy
na CNC fréze.

akrylátovou barvou (1–2 vrstvy dle potřeby), aby skvrny od lepidla nebo silikonu
nebyly viditelné. Pro lepení doporučuje
výrobce použít lepidlo PATTEX, MAMUT
(str. 14.29).
Čištění a údržba: Používejte běžné
čisticí prostředky kromě Sava a acetonu,
povrch utírejte jemným hadříkem nebo
houbičkou.

Lepení: Před nalepením desky na tvrdý
a pevný podklad je potřeba Dekorakryl
odmastit univerzálním odmašťovačem,
natřít lepenou stranu desky jakoukoli

Z-0003

Podpora: +420 596 223 402
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SIBU dekorativní fólie

Jedinečné dekorativní fólie pro použití v interiéru. Využití najdou jako
dekorativní prvky při výrobě nábytku, nástěnné dekorace, v komerčních prostorách, vybavení prodejen,
butiků, při výrobě displejů. Vyznačují
se velmi dobrou přilnavostí, snadno
se zpracovávají a lepí. Pro jejich
řezání postačí zlamovací nůž.

Formáty fólií SIBU sahají
od 900 x 900 mm přes 2 600 x 1 000 mm
až ke 2 440 x 1 220 mm při tloušťkách
od 1 do 5 mm.
SIBU DESIGN se prezentuje rozsáhlým
skladovým programem s více než 250
dekory a odpovídajícím kompletním příslušenstvím. Produktové skupiny zahrnují
od kožených dekorů přes zrcadlové dekory, strukturované fólie, zrcadlové mozaiky
až k designovým fóliím s 3D efektem.
Produktové skupiny – kolekce
LL – LEATHER-LINE
Atraktivní umělé kůže a kožešiny v nejmodernějším designovém provedení
v různých barvách. Takto se prezentují
SIBU DESIGN fólie série LEATHER-LINE.
Tyto fólie neobsahují PVC.
DM – DECO-LINE
Tato řada obsahuje brilantní zrcadlové
a metalické povrchy, stejně jako trendové dřevodekory. DM AR – DECO-LINE
SCRATCH RESISTANT – fólie s povrchem odolným proti poškrábání.
TL – TRANSLUCENT-LINE
Průsvitné fólie určené pro podsvícení.
WL – WOOD-LINE
Fólie s dokonalou imitací dřeva včetně
jeho struktury.

SL CROCO Silver PF/met Silver

AC – ACRYLIC-LINE
SIBU ACRYLIC-LINE jsou strukturované
vysoce lesklé povrchy z vysoce kvalitního
ABS/PMMA materiálu. Tyto dekory jsou
charakteristické svou vysokou odolností
proti oděru a trendovým vzhledem.
SL – STRUCTURE-LINE
Kdo hledá poutavou strukturu, je v kolekci
STRUCTUR-LINE na správném místě.
Ať jde o betonový, klasický, kovový nebo
dřevěný vzhled, vzhled kůže plazů, to vše
najde v kolekci STRUCTUR-LINE dle své
chuti.
PL/PL 3D – PUNCH-LINE
/PUNCH-LINE 3D
V oblasti výroby nábytku, posuvných
dveří, interiérových dekorací se nelze
vyhnout kolekci PUNCH-LINE nebo
PUNCH LINE 3D. PUNCH-LINE obsahuje perforované metalické dekory
v otěruvzdorné kvalitě povrchu. Stylové fólie s 3D efektem dávají kolekce PUNCHLINE 3D její jméno. Také zde se nabízí
skvělý vzhled a trendové barvy.
SG – SibuGlas
Sibu fólie pod akrylem. Revoluční efekt,
který přetvoří váš nábytek na jedinečný
designový kousek! Dostupný i ve verzi
odolné proti poškrábání (AR+).
Profily
Pro perfektní dokončení hran.

MS – MULTISTYLE
Řada MultiStyle zahrnuje zrcadlové
a metalické fólie v podobě mozaiky. Tyto
fólie jsou extrémně flexibilní. Jejich použití je tedy velmi individuální a lze je bez
problémů použít i na zaoblené plochy.
MultiStyle – nezbytnost pro oblast výroby
displejů a dekorací.
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SIBU dekorativní fólie

DECO-LINE

DM Anthracite/
DM Anthracite AR

DM Smoke
PF mettouch 1

DM Brass brushed
matt AR

DM Bronze

DM Copper
brushed

DM Fashion Grey

DM Fashion Red/
DM Fashion Red AR

DM Galaxy Silver

DM Gold/
DM Gold AR

DM Gold
brushed matt AR

DM Gold 30

DM Grey
brushed matt AR

DM HGS/
DM HGS matt AR

DM Titan brushed

DM Champagne

DM Iceblue

DM Magic Black AR

DM Magic Red AR

DM Makasar touch 1

DM Mint

DM Rose

DM Silver AR12

DM Silver AR23

DM Silver brushed matt AR

DM Silver H23

DM Silver

DM Silver_white

DM Skyblue

DM Titan
PF met touch 1

DM Tobacco
touch 1

DM Titan
PF met

DM Brass

DM FLEUR
Silver Brown

DM Champagner brushed

DM Champagner
PF met

DM Champagner
PF met touch 1

DM Silver
brushed

DM Silver
PF met

DM Silver
PF mettouch 1

DM Smoke
PF met

DM Brown

DM Copper

DM MONSOON
Vintage Brown

DM Galaxy Silver

Podpora: +420 596 223 402

Dekorativní materiály
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Série DECO–LINE
nadčasový design
DM CEMENT Light AW

DM Hollywood AW
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5

DM IRON Age AW

DM CEMENT Dark

DM CEMENT Light

Podpora: +420 596 223 402

Dekorativní materiály
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SIBU dekorativní fólie

LEATHER-LINE

DM OAKTREE
Dark

DM OAKTREE
Light

CR CRISTAL ROMBO 85
Bianco/Silver

CR CRISTAL STELLA
Bianco matt/Silver

LL ALISE White
Gold/Ausschnitt klein

LL ALISE White
Silver

LL Bianco matt
ZN 200 Black

LL Black

LL Brown
ZN 200/Beige

LL COLLAGE
Mocca matt

LL COLLAGE
Nero matt

LL COLLAGE Oro

LL Creme
ZN 200/Brown

LL Creme

LL CREPA
Oro

LL CROCO
Black

LL CROCO
Creme

LL CROCO
White

LL CROCO
Oro

LL CROCO
Violetta

LL Croconova
Platin

LL Dark Brown
ZN 200/Beige

LL Dark Brown

LL Eleganza/Gold

LL Eleganza/Silver

LL FLORAL
Black Silver/matt

LL FLORAL
Black

LL FLORAL
White/Gold/matt

LL FLORAL
White

LL FLORAL White
Silver matt

LL FLORAL
Oro

LL FLORAL
Platin

LL IMPERIAL White

LL IMPERIAL White
Gold

LL IMPERIAL White_
Silver

LL IMPERIAL Black
Silver

LL Leguan
Bianco

LL Leguan
Copper/ZN 200 Copper

LL LEGUAN
Copper

LL LEGUAN
Copper small

LL Leguan Gold
ZN 200/Gold

LL LEGUAN Gold

LL Leguan Nero
ZN 200/Silver

LL Leguan Silk

LL Leguan Silver
ZN 200/Silver

LL LEGUAN Silver

LL Leguan Nero

LL Nero matt
ZN 200 White

LL PELO
Marabu
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SIBU dekorativní fólie

5

LL Dove Tale AW

LL Stony Ground AW

Podpora: +420 596 223 402

Dekorativní materiály
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SIBU dekorativní fólie

LEATHER-LINE

LL PELO
Savanna

LL Persian
Gold

LL Persian
Metallic

LL QUADRO
Argento

LL QUADRO
Bianco matt

LL QUADRO
Creme

LL QUADRO
Nero matt

LL Reggae

LL ROMBO 12
Bianco matt

LL ROMBO 12
Creme matt

LL ROMBO 12
Nero mat

LL ROMBO 40
Bianco matt

LL ROMBO 40
Creme

LL ROMBO 40
Mocca matt

LL ROMBO 40
Nero

LL ROMBO 85
Bianco matt

LL ROMBO 85
Creme

LL ROMBO 85
Mocca matt

LL ROMBO 85
Nero

LL SNAKE
Bianco matt

LL SNAKE
Nero

LL SNAKE
Platin

LL STRUZZO
Creme

LL STRUZZO
Dark Brown

LL STRUZZO
White

LL White

LL ANTIQUA
Gold D

LL FLORAL
Vintage Silver

LL LACE_
Black Platin

LL LEGUAN
Blue

LL OXY
steel

LL OXY
terra

LL PEARLRAY
Gold

LL QUADRO
bronze

LL RHOMBO 40
gold

LL Dove Tale AW

LL RHOMBO 40
terra

5.25
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LL Vintage
Silver
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SIBU dekorativní fólie

5

LL LOUNGE Mocca matt

LL LOUNGE Creme AW

Podpora: +420 596 223 402

Dekorativní materiály
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SIBU dekorativní fólie

ACRYLIC-LINE

AC MOTION ONE
Black

AC MOTION ONE
Creme

AC TOUCH
Creme

AC TOUCH
White

AC MOTION ONE
White

AC MOTION TWO
Black

AC MOTION TWO
Creme

AC MOTION TWO
White

AC TOUCH
Black

MULTISTYLE

MS Anthracite
5x5

MS Anthracite
10 x 10

MS Anthracite
3x3

MS Brown
3x3

MS Fashion grey
5x5

MS Galaxy Silver
5x5

MS Gold
3x3

MS Gold
3x6

MS Gold
5x5

MS Gold
10 x 10

MS Gold
20 x 20

MS HGS
10 x 10

MS Iceblue
10 x 10

MS Magic Black
5 x 5 Flex

MS Magic Red
5 x 5 Flex

MS Magic White
5 x 5 Flex

MS Silver
3x3

MS Silver 3 x 6
flex. Classic

MS Silver
5x5

MS Silver
10 x 10

MS Silver
20 x 20

MSC DIAGONAL
Silver15 x 15

MSC RHOMBUS
Silver 15 x 15

MSC RHOMBUS
Silver 30 x 3 x 30 x 3

MSC Silver
10 x 10

MSC Silver
30 x 30
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SIBU dekorativní fólie

5

MS Silver 10 x 10

SG MARBLE Brown AR+AW

Podpora: +420 596 223 402

Dekorativní materiály
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SIBU dekorativní fólie

STRUCTURE-LINE

SL ALISE
Vintage Copper

SL BUBBLE
Blue PF/Silver

SL BUBBLE
Orange PF/Silver

SL BUBBLE
Silver PF/met Silver

SL CROCO
Silver PF/met Silver

SL CROCO
Smoke PF/met Silver

SL CROCONOVA
Magic black

SL CROCONOVA
Magic white

SL DAKOTA
Copper

SL DAKOTA
Metal

SL DAKOTA
Smoke

SL IMPERIAL
Vintage/Black

SL IMPERIAL
Vintage/Copper

SL LAVA
Copper

SL LAVA
Grey

SL MOTION ONE
Anthracite AR

SL MOTION TWO
Grey brushed matt AR

SL MOTION TWO
Silver brushed matt AR

SL SQUARE 3
HGS

SL SQUARE 3
Silver PF met

SL STEP 5
Silver brushed matt AR

SL STEP 5
Silver PF met

SL URBAN
Grey

SL URBAN
Titan

SL WAVE 1
Silver PF met

SL WAVE
Silver brushed matt AR

SL WAVE
Silver PF met

SL ART Golden Age AW
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SIBU dekorativní fólie

5

SL PIANO Iron Age AW

SL Linea Silent Gold AW

Podpora: +420 596 223 402

Dekorativní materiály
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SIBU dekorativní fólie

Sibu Glass

SG Mocca

SG Nero AR

SG White AR

SG ANTIGUA
gold

SG COCTAIL
Opal

SG FLEUR
Black/Gold

SG LACE
black/platin

SG LACE
White/Antique brown

SG LEGUAN
Blue

SG LEGUAN
Copper

SG LEGUAN
Gold

SG LEGUAN
Silver

SG LUXURY
bronze

SG LUXURY
gold

SG PEARL RAY
Gold

SG Vintage
Copper

SG Vintage
Silver

WL Nutwood

WL Wenge Wood
Grey brushed

TRANSLUCENT-LINE

SG MARBLE Alpine AW
TL Old Platin

TL Silent Gold

WOOD-LINE

WL Maple Alpine
Grey brushed

WL Maple Alpine

WL Nutwood Country
Grey brushed

WL Nutwood Country

WL Wenge Wood

5.31

www.demos‑trade.com

WL Nutwood
Grey brushed
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SIBU dekorativní fólie

5

WL Wenge Wood AW

WL Maple Alpine AW

Podpora: +420 596 223 402

Dekorativní materiály
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Dokonalá akustika
místnosti pomáhá
předcházet únavě
a podporuje pocit
pohody.

AKUSTICKÉ DESKY
Akustické obklady zvuk účinně pohlcují,
odrážejí nebo rozptylují. S jejich pomocí dosahujeme v uzavřeném prostoru
požadované akustické kvality, zejména
snížení doby dozvuku a zlepšení poslechových podmínek.

Classic 3/3/1

K dosažení vždy optimálně sladěných
řešení v rámci nesčetných požadavků si
můžete vybrat z několika druhů perforací
a typů drážek (slotů). Umožní vám to
kombinovat přesně definované absorbční
vlastnosti s individuálními estetickými
požadavky.

Akustické výrobky jsou široce použitelné,
například jako obklady stěn ve foyerech,
konferenčních sálech. Jako dělící stěny
v kancelářích open space, kavárnách,
učebnách, restauracích nebo chodbách
redukují nepříjemný zvuk. Podle oblasti
použití jsou v nabídce jednostranně nebo
oboustranně dekorativní komponenty.

Standardní nabídka
Rozměr desky: 2800 x 1320 mm (perforovaná využitelná délka 2770 mm). Celková tloušťka: cca 20 mm.
Nosná deska: MDF, dřevotříska. Perforace: Classic, Finest.

Classic 3/3/1
Otvory na vzorcích jsou v poměru 1 : 1

Perforovaný laminát
Akustické rouno
EUROSPAN JP F0,3 (F****),
perforovaná
Akustické rouno
Perforovaný protitahový laminát
(stejná perforace jako nosná deska)
Classic 3 x 3 x 1 mm
Otevřená plocha 8,7 %
111.111 děr/m2

Finest 1,8/1,8/0,5

Perforovaný laminát
Akustické rouno
EGGER MDF E1 EPF-S CE,
perforovaná
Akustické rouno
Perforovaný laminát
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Finest 1,8 x 1,8 x 0,5 mm
Otevřená plocha 6,1 %
308.642 děr/m2

© akustik+

Akustické desky
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© akustik+

Akustické desky

Slimline Stripes

W1000 ST9
Bílá premium

W980 ST2 / ST15
Platinově bílá

U708 ST2
Světle šedá

U702 ST9
Kašmírově šedá

U727 ST9
Kamenná šedá

F509 ST2
Hliník

U960 ST9
Onyxově šedá

U999 ST2
Černá

H3860 ST9
Javor Hard šampaňský

H1277 ST9
Lakeland Akazie světlá

H1334 ST9
Dub Ferrara přírodně světlý

H1145 ST10
Dub Bardolino přírodní

H1115 ST2
Bamenda šedobéžová

H3154 ST 36
Dub Charleston tmavě hnědý

F649 ST16
Jílovec bílý

F638 ST16
Chromix stříbrný

Podpora: +420 596 223 402

Dekorativní materiály
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© akustik+

Akustické desky

© akustik+

Lineární drážkování 16/3

Individuální motiv – písmo
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© akustik+

Akustické desky

Individuální motiv – písmo

© akustik+

Individuální nabídka
Můžete v ideálním poměru kombinovat
estetické požadavky s akustickými vlasnostmi. Různé druhy perforací či drážkování lze kombinovat s určitými typy
nosných desek a nejrůznějšími dekory,
či s pravou dýhou. Formáty vycházejí
buď z maximálního rozměru laminátu
nebo lze zvolit akustické dílce na míru –
minimalizování odpadu, optimalizované
náklady.

© akustik+

Zeď – lineární drážkování 16/2

Individuální motiv – květiny

Podpora: +420 596 223 402

Dekorativní materiály
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dukta® flexibilní panely

dukta® – flexibilita,
design, akustika.

S designovou deskou dukta® nabízíme
ekologický výrobek určený do interiéru.
Vzhledem ke své tvárnosti a průhlednosti
nabízejí desky dukta® výhodu vizuální
atraktivity a současně dobrou absorpci
zvuku.
Desky dukta® jsou jednostranně nebo
oboustranně profrézované desky na bázi
dřeva a díky speciálnímu frézovacímu
postupu jsou dobře tvarovatelné.

Jsou vhodné především pro použití
na stěny a stropy (rovné i zakřivené
plochy), rovněž pro samostatně stojící
dělicí stěny nebo pro nábytek.

Měření EMPA ve Švýcarsku potvrzují
vysoké hodnoty absorpce. Montováním
desek ve zvlněné formě lze zvýšit rozptýlení zvuku.

Desky dukta® jsou vhodné pro
akusticky citlivé prostory (nahrávací
studia, divadla, koncertní sály, restaurace, salonky, školící místnosti apod.).

Vynikající akustické vlastnosti spolu s vizuální atraktivitou umožňují prostorový
zážitek dle nejvyšších nároků.
Vše jsme schopni zajistit na objednávku.

standardní rozměr desek (tolerance +/- 5 mm)
Název

Vnější rozměr (mm)

Použitelná plocha (mm)

m2 / deska

Linar

2500 x 1250

2350 x 1200

2,82

Janus

2500 x 1020

2300 x 950

2,19

Sonar

2500 x 1250

2300 x 1200

2,76

Foli

2500 x 1250

2400 x 1160

2,78

Rádius ohnutí je závislý na typu frézování,
materiálu a tloušťce desky. Platí jako
orientační:

Linar ≥ 120 mm

5.37

Janus ≥ 100 mm

Sonar ≥ 150 mm

Podpora:
www.demos
+420 ‑596
trade.com
223 450

Foli ≥ 230 mm

5

Inspirace
pro práci a život

Příval inspirujícího čtení
do vaší poštovní schránky

Inspirující články, reportáže z veletrhů, tipy na nákup a také
pravidelná soutěž o zajímavé ceny, to vše vás zabaví, obohatí
a zorientuje v moři informací z nábytkářského světa
i z obyčejného života. Žádejte na provozovnách
Démos nebo pište na marketing@demos.cz

www.demos-trade.com
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Antistatické desky ESA

Pfleiderer
W10140 Bílá
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Antistatické desky ESA

Desky pro dekorativní
účely ESA – systém
k zamezení vzniku elektrostatického náboje.

Pro vytvoření pracoviště odpovídajícího
ESD: Produkty ESA od společnosti
Pfleiderer spolehlivě omezují vznik
elektrostatického náboje v ochranných
zónách ESD, např. na výrobních a montážních pracovištích mikroelektroniky,
v laboratořích nebo v řídících centrálách.
Stoly, nábytek, dělicí prvky a obložení
jsou bezpečně uzemněny vodivými
prvky, vznikající elektrostatický náboj je
kontrolovaně odveden a je omezen vznik
náboje v důsledku tření. Tak máte k dispozici elektrostaticky citlivé konstrukční
prvky, u nichž nehrozí nebezpečí v důsledku elektrostatického výboje.
Vlastnosti
Vnitřní odpor R0 – 1 x 100 – 1 x 100 ohmů
(EN 61340-5-1) měřeno za sucha, měřící
napětí 100 V DC, cylindrická elektroda, 20–30 °C a rel. vlhkosti vzduchu
20–50 % (kondenzace % h).

5

Vyrábí se ve třech provedeních:
DecoBoard P2 ESA je dřevotřísková
deska odvádějící elektrostatický náboj
s oboustrannou dekorativní laminací. Vodivé složky zajišťují možnosti bezpečného a jednoduchého uzemnění nábytku,
oddělujících prvků a obložení
v sektoru ESD.
Formát: 2 800 x 2 100 mm.
Tloušťky: 19; 25; 28,4 a 38 mm.
Minimální objednací množství: 6 ks.
HPL ESA je vysokotlaký laminát odvádějící elektrostatický náboj pro postformování s pevným melaminovým povrchem
a broušenou zadní stranou. Povrchový
materiál pro nábytkové povrchy a povrchy stolů v sektoru ESD.

Pfleiderer
W10140 Bílá

Formát: 2 800 x 2 070 mm.
Tloušťky: 0,6 a 0,8 mm.
Minimální objednací množství: 10 ks.
Kompozitní prvek DTL P2 ESA je prvek
odvádějící elektrostatický náboj z dřevotřísky ESA, s oboustranným potahem
odolným HPL ESA.

Dostupné dekory:
W10140 Bílá,
U12188 Světle šedá.

Formát: 2 800 x 2070 mm.
Tloušťky 20,6; 26,6; 30 a 39,6 mm.
Minimální objednací množství: 5 ks.

Pfleiderer
U12188 Světle šedá

ANTISTATICKÉ DESKY ESA
Formát (mm)

Struktury

Délka

Šířka

Tloušťky

DecoBoard P2 ESA

2800

2100

19 / 25 / 28,4 / 38

MP / W

HPL ESA

2800

2070

0,6 / 0,8

MP / W

DTL P2 ESA

2800

2070

20,6 / 26,6 / 30 / 39,6

MP / W

Podpora: +420 596 223 402

Dekorativní materiály
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Digitální tisk

Zdroj Pfleiderer

Zdroj Trachea

5.41

www.demos‑trade.com

D e ko r at i v n í m at e r i á ly

Digitální tisk

Vy si navrhnete vlastní
motiv, my ho zrealizujeme
za pomoci nejmodernější
technologie digitálního tisku.

5
Zdroj Dekodur

DIGITÁLNÍ TISK
Foto, ilustrace, firemní logo nebo životní
motto – vaše kreativita není omezena
žádnými hranicemi.
Váš návrh je možné dodat na nejrůznějších nosných prvcích – laminát, přímá laminace, kompaktní deska atp. V každém
provedení již od jednoho kusu.
Ještě dekorativnějšího účinku dosáhnete
kombinací s vhodnou strukturou,
od lesklé přes matnou až po autentickou
strukturu dřeva.
Digitální tisk lze vyrobit také pro zvláštní
požadavky, jako jsou vlhké prostory,
lékařské ordinace nebo laboratoře.

Data můžete poslat e-mailem, poštou
na DVD, flash paměti ve formátu, který
lze otevřít ve Photoshopu.
Pokud váš motiv obsahuje nějaké
základní barvy, je dobré doplnit u nich
RAL, NCS nebo Pantone označení.
Formát individuálního dekoru závisí
na typu zvoleného nosiče. Samozřejmostí je sesazení více formátů k sobě a vytvoření tak jednoho velkého obrazu.
Rádi vám zpracujeme individuální nabídku.
Spolupracujeme s těmito výrobci:

Jak objednávat?
Vámi vybraný dekor, obrázek, fotka musí
mít rozlišení alespoň 150 dpi.

Zdroj Trachea

Podpora: +420 596 223 402

Zdroj Trachea

Dekorativní materiály

5.42

D e ko r at i v n í m at e r i á ly

Vzorkovníky

Kamenná dýha – vzorkovník

GetaCore® – krabička

GetaCore® – klapkarta

GetaCore® Veneto – klapkarta

kód: VZP0082

kód: 117991

kód: 221851

kód: 221852

Vzorkovník Dekorakryl – krabička

Vzorkovník Dekorakryl LIGHT – krabička

A4 SIBU na vyžádání

SIBU Impression

kód: 197725

kód: 205569

kód: 318813

kód: 211231

Vzorkovník – Akustické desky Akustik+

Vzorkovník – Akustické desky Tripaco

kód: 253337

kód: 253338
Vzorek dle výběru dekoru.
Při objednávce specifikujte.

5.43

www.demos‑trade.com

5

Vše pro výrobu
nábytku a ještě
mnohem více…
Nejlepší komponenty
najdete v našich katalozích
nábytkového kování
a plošných materiálů.

Inspiraci a náměty hledejte
v našich časopisech.

www.demos-trade.com

