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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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Lamináty
a kompaktní desky
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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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7.2

Kvalita začíná
výběrem materiálu

Hledáte materiál s povrchem vysoce odolným proti poškrábání a nárazu? Řešení
představují lamináty a kompaktní desky.
Lamináty se osvědčují ve středně až
vysoce frekventovaných interiérech, například při výrobě dveří, recepčních pultů,
pracovních ploch, vybavení prodejen nebo
kdekoliv jinde v interiéru. Jejich výhodou
je dlouhodobá životnost a široká nabídka barevných odstínů a struktur. Vedle
standardních typů dodáváme i lamináty
se speciální úpravou zpomalující hoření,
lamináty s barevným jádrem pro bezpře-

7.3

chodový vzhled nebo třeba lamináty
ve dveřním formátu.
V prostorách se zvýšenými hygienickými
požadavky a s potřebou vyšší odolnosti
proti vlhkosti jsou vhodné kompaktní desky. Díky své vysoké rezistenci vůči vnějším
vlivům a díky tenkému vzhledu (již od
2 mm) se často využívají například v kuchyních (i jako pracovní deska), v koupelnách,
v šatnách bazénů a wellness center a v
dalších sanitárních zařízeních, ale také při
výrobě kancelářských stolů nebo vybavení
showroomů a vzorkoven.

www.demos‑trade.com
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7.4

Odolnost především

Lamináty jsou materiály, které otevírají
prostor pro kreativitu a umožňují nepřeberné množství designových kreací.
Vysoce kvalitní zpracování, na dotek příjemné povrchy a inspirující výběr barev
a dekorů – to jsou argumenty, díky kterým lamináty vyvolávají nadšení nejenom
vizuálně, ale také svými haptickými
vlastnostmi.

7.5

Díky neustálému vývoji struktur a reprodukcí se stále více přibližují charakteru
původních materiálů a přímo tak vybízejí
k mnohostrannému využití v oblastech
s vysokými nároky na odolnost proti
opotřebení a s požadavky na atraktivní
design.

www.demos‑trade.com
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Lamináty

Povrchové materiály
vyznačující se vysokou
odolností a širokými
možnostmi použití
v interiéru.

Popis materiálu
Dekorativní lamináty na bázi vytvrditelných
pryskyřic. Jsou vícevrstvě konstruovány
a skládají se z dekorového papíru impregnovaného melaminovou pryskyřicí a jednoho nebo více natronsulfátových papírů
impregnovaných fenolovou pryskyřicí,
které se pod vysokým tlakem a za tepla
vzájemně slisovávají. Konstrukce laminátu, druh pryskyřice a papíru, povrchová
struktura, použití speciálních overlayů
jakož i parametry lisování při výrobě
rozhodují o typu a kvalitě laminátu a tím
o jeho pozdějším využití popř. o oblasti
použití.
Skladba laminátu
Počet a druh papírů a jejich složení
určuje tloušťku laminátu a kvalitativní
vlastnosti.
Výrobní postup
CPL – Continously Pressed Laminates
– již pojem CPL poukazuje na výrobní
postup, t.j. CPL se vyrábí na kontinuálně
pracujících dvoupásových lisech. Umožňuje vyrobit lamináty od tl. 0,15 mm
až do tl. 1,2 mm.
HPL – High Pressure Laminates – HPL
se vyrábí na stacionárních víceetážových
lisech. Tímto způsobem je možné vyrobit
lamináty od tl. 0,6 mm až do 2 mm a víc
(nad 2 mm už nemluvíme o laminátech,
ale o kompaktních deskách).
Zátěžové vlastnosti
Lamináty se hodnotí podle následujících
kritérií:
 odolnost proti oděru – výběr vhodných
overlayů
 rázová pevnost – tloušťka laminátu
 povrchová tvrdost – struktura laminátu

Lamináty HPL, CPL
Lamináty umožňují nepřeberné množství
designových kreací. Jejich barevnost,
druhy povrchů a struktur k tomu přímo
vybízejí.
Oblast použití:
 laminát lze použít k potahování pracovních desek, nábytkových dvířek, parapetů, dveří, stolových desek, zádových
panelů a bočnic
 bezpečné a lehké výplně dveří (i průsvitné), luminiscenční laminát pro
bezpečný pohyb osob za snížené viditelnosti apod. Typické využití laminátů
je například na pracovní plochy kuchyňského a kancelářského nábytku,
které vyžadují vysokou odolnost spolu
s možností postformování
Lamináty s probarveným jádrem
Lamináty s barevným jádrem jsou
barevně homogenní v celé své tloušťce.
Tento probarvený vzhled je dosahován
použitím několika vrstev stejných impregnovaných dekoračních papírů. Hrany
a spoje zůstávají viditelné. Díky svému
barevnému jádru splňuje tento laminát
vysoké požadavky na design.
Oblast použití:
 čelní plochy, stoly a pracovní desky,
vybavení prodejen, výstavní stánky

Microlamináty
tl. 0,15–0,20 mm
Laminát Micro se s ohledem na své
tloušťkové spektrum hodí především
k potahování a obalování. Laminát je dodáván a zpracováván z role a lze ho tudíž
mnohostranně využít. Laminátem Micro
lze potahovat velkoplošné výrobky jako
jsou plochy dveří, zárubně a parapety
s následovným formováním nebo jím lze
i přímo obalovat různé lištové profily.
Takto lze docílit dekorově identické
provedení dveřních elementů bez ohledu
na to, zda jsou na bázi dřevěného nebo
PVC nosiče.
Kovolamináty
Lamináty s kovovým povrchem jako
například hliník, nerez, měď. Široké
spektrum klasických, trendy i ručně
zpracovávaných dekorů.
Oblast použití:
 designové aplikace
 ve výstavnictví
 materiál na výrobu nábytku, kuchyní,
interiérů, reklamy, kabin výtahů, obkladů, podhledů dveří aj.
Lamináty s pravou dýhou
Laminát, kde je na povrchu pravá dřevěná dýha nebo arodýha.

Výhody:
 vzhled beze spár
 zdůrazněná laminátová hrana
 vysoká odolnost bez kompromisů
designu

Podpora: +420 596 223 402

Laminát y a kompaktní desky

7.6

7

laminát y a kompak tní desky

Lamináty

Neuvěřitelně odolné řešení,
jak pro zaoblené, tak i rovné
aplikace.

Laminát EGGER je tvořen dekoračním
papírem na povrchu a několika vrstvami jádrového papíru. Laminát musí být
nalepen na vhodnou nosnou desku
(obvykle dřevotřísková deska nebo MDF).
Díky své vícevrstvé skladbě jsou lamináty
EGGER ideálním materiálem pro středně
až vysoce frekventované oblasti nebo
v aplikacích, kde se vyžaduje zejména
vysoká odolnost povrchu, jako například
dveře, recepční pulty a celá řada dalších
aplikací při interiérové výstavbě a vybavení prodejen. Jsou také ideálním řešením
pro zaoblené nebo zakulacené elementy.
Výhody laminátů:
 vysoce trvanlivé a odolné proti poškrábání a nárazu
 300 dekorů dostupných od 1 kusu
 šetří náklady díky jednoduchému zpracování ve srovnání s materiály, jako je
dýha, kov, kámen a lak
 ekologické a zdroje šetřící řešení
ve srovnání s přírodními materiály
 při použití na díly kubických tvarů možné
nalepit laminát na různé nosné materiály
 téměř všechny jsou postformovatelné

Pro různé účely použití nabízí
EGGER různé typy laminátů:
1) Standardní kvalita laminátů – lamináty k dekorům kolekce EGGER,
certifikace Lloyd‘s.
	Formát: 2 800 x 1 310 x 0,8 mm.
Řezané z role tl. 0,6 mm. Lamináty
řezané z role jsou vysoce flexibilní,
vhodné pro postforming. Formát na
přání 2 000–5 600 x 1 310 x 0,6 mm.
Dodání od 1 kusu.
2) Lamináty Feelwood XL spojují vzhled
a pocit pravého dřeva s výhodami
laminátů. Velký formát XL zlepšuje
využitelnost. XL lamináty ve Feelwood
dekorech se synchronizovanými póry
nejsou posformovatelné, MED certifikace, dostupné ve strukturách ST28,
ST29, ST33, ST37 a ST38.
	Formát: 2 790 x 2 060 x 0,8 mm.
Dodání od 1 kusu.
3) Lamináty PerfectSense Matt – hladký
hluboce matný povrch, dodávané
s ochrannou fólií, postformovatelné.
Formát: 2 800 x 1 310 x 0,8 mm.
	Dodání od 1 kusu.

4) Lamináty PerfectSense HG – hladký
vysoce lesklý povrch, dodávané s ochrannou fólií, nejsou postformovatelné.
	Formát: 2 800 x 1 310 x 0,8 mm.
	Dodání od 1 kusu.
5) Lamináty Flammex – na vyžádání
jsou lamináty k dostání v kvalitě zpomalující hoření, dostupné v tl. 0,8 mm,
minimální objednací množství je 260 m2.
6) Lamináty EGGER je možné dle
poptávky nabídnout i v jiných délkách
a tloušťkách dle vašeho přání.
	Dodání od 260 m2.
7) Lamináty ve dveřních formátech.
8) Lamináty s barevným jádrem –
pro designové aplikace bez viditelných přechodů, MED certifikace, pro
horizontální užití, nejsou postformovatelné. U laminátů s barevným jádrem
není možné zaručit 100% barevnou
shodu se standardními lamináty
a deskami EGGER.
	Formát: 2 800 x 1 310 x 0,8 mm.
	Dodání od 1 kusu.

Lamináty s barevným jádrem

V Praze máme skladem
všechny lamináty k dekorům
DTDL Egger.
Nabídku laminátů Egger
najdete na stranách

1.27 – 1.30

7.7

Dekor

Struktura

Název

Kód

W1101

ST9

SOLID Alpská bílá 2800/1310/0,8

i 311708

U9631

ST9

SOLID Diamantově šedá 2800/1310/0,8

i 292660

U9601

ST9

SOLID Onyxově šedá 2800/1310/0,8

i 311711

U7881

ST9

SOLID Arktická šedá 2800/1310/0,8

i 311710

U7021

ST9

SOLID Kašmír 2800/1310/0,8

i 298018

W1001 ST9

SOLID Bílá premium 2800/1310/0,8

80442

W1001 HG

SOLID Bílá premium 2800/1310/0,8

265377

U9991

ST15

SOLID Černá 2800/1310/0,8

265376

U7081

ST9

SOLID Šedá 2800/1310/0,8

265375

www.demos‑trade.com
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Objevte reálné aluminiové MDF desky Kronodesign,
představující nový esteticky silný,
odolný a jedinečný materiál pro univerzální
a přitažlivé interiérové projekty.
Kovové desky Kronodesign zahrnují 6 exkluzivních vzorů, které odrážejí modernost
a propracovanost. Náš hliník, platina, nerez, zlato, měď a bronz mohou přinést
lesklé barvy a třpytivé textury do vašeho příštího projektu interiérového designu.
Jejich uplatnění v různých obytných, obchodních a komerčních plochách může
přidat dotek půvabu a luxusu a vede k všestrannému a atraktivnímu designu.
Kovové desky jsou vyrobeny z vysoce kvalitní MDF desky potažené reálným
hliníkovým plechech s povrchem odolným proti pokřábání a pokrytým ochrannou
fólií. Jsou určeny pro vertikální použití, nenosné účely a do suchého prostředí
a s rozměry 2800 x 1300 x 18,7 mm, které nabízejí jedinečný a atraktivně přitažlivý
zážitek.

Doplňkové produkty

Hrany

Vysokotlaké
lamináty (HPL)

Zástěny

Pokud se snažíte vytvořit jednotný vzhled
interiéru, vyberte si z naší nabídky dokonale
sladěných kovových ABS hran ve standardní
tloušťce 1 mm a šířce 23 mm. Jsou zcela
koordinovány z hlediska barvy a textury
s kovovými deskami Kronospan a poskytují
materiál s čistou konečnou úpravou
a životností, jakožto i ochranou jeho okraje.

U ploch, které vyžadují zvýšenou trvanlivost
a odolnost proti nárazu, zvolte naše
vysokotlaké lamináty s reálným kovovým
designem. Rozměry jsou 2800 x 1310 x 0,8
mm a jsou odolné vůči vlhkosti, horku, chladu
a skvrnám, což je ideální pro nejrůznější
nábytek a interiérové komponenty.

Dejte vaší kuchyni moderní vzhled s našimi
kovovými MDF zástěnami ve stylovém dekoru
AL01 - broušený hliník a kompaktními deskami,
které jsou k dispozici ve všech 6 dekorech.
Chrání stěny každé kuchyně nebo pracovní
plochy, které jsou moderní alternativou
k dlaždičkám nebo omítkám.

www.kronospan-express.com

Litoměřice

NOVĚ
Plzeň

ROZŠIŘUJEME!
NOVÉ České
Budějovice
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Odborníci na dosah ruky!
Vybudovali jsme pro vás nové provozovny
v Plzni a v Českých Budějovicích.

V těchto provozovnách najdete
kompletní sortiment pro výrobu nábytku.
Dále také expozice významných dodavatelů,
jakými jsou Egger, Kronospan, Blum,
Hettich, Kesseböhmer a mnoho dalších ...

www.demos-trade.com

Provozovna Plzeň

Provozovna České Budějovice
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Lamináty KRONOSPAN

HPL je perfektním
materiálem pro povrchy,
které vyžadují zvýšenou
odolnost.

HPL Standard
Vysokotlaké lamináty (HPL) se podle normy EN 438-4 skládají z několika vrstev
jádrového a dekorativního impregnovaného papíru. Kolekce dekorů HPL
KRONOSPAN odpovídá kolekcím laminovaných desek (MF), pracovních desek
a kolekci MirrorGloss.
Normy:
EN 438-4.
Charakteristika:
 v souladu s ostatními dekorativními
výrobky kronospan
 vynikající vlastnosti pro obrábění.
 vysoká odolnost proti oděru, nárazu
a poškrábání
 vysoká odolnost proti opotřebení
 odolnost proti vlhkosti a vodě
Použití:
 interiérový design
 nábytkové díly
 příčky
 Hi Impact / Wear Environments
 maloobchodní a komerční aplikace
Proč vysokotlaké lamináty
KRONOSPAN?
 identické dekory laminátů s dekory
pracovních desek a laminovaných
dřevotřískových desek
 široká nabídka dekorů
 kvalita garantovaná tradiční výrobou
a certifikací

7.11

Typy laminátů:
HPL Standard
– ke všem dekorům laminovaných desek.
Formát: 3 050 x 1 320 x 0,8 mm.
Dodání: od 1 kusu.
HPL Standard ve dveřním formátu
– pouze dekory 101 PE, 162 PE, 171 PE,
191 PE.
Formát: 2 140 x 1 020 x 0,8 mm.
Dodání: od 1 kusu.
HPL Postforming
– postformingové lamináty ve všech dekorech pracovních desek KRONOSPAN.
Formát: 4 120 x 1 350 x 0,6 mm.
Dodání: od 1 kusu.
HPL Aluminium
– laminát s dekorační hliníkovou fólií.
Dostupný v šesti odstínech – broušený
hliník, nerez, platina, bronz, zlato, měď.
Formát: 2 800 x 1 310 x 0,8 mm.
Dodání: od 1 kusu.
S ochrannou fólií, nepostformovatelný.

AL01

AL02

AL03

AL04

AL05

AL06

www.demos‑trade.com
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Lamináty KRONOSPAN

Démos – skladová kolekce laminátů a kovolaminátů KRONOSPAN
Dekor

Struktura

Název

0101

SM

Front White

3050 x 1320 x 0,8 mm

60638

0101

PE

Front White

60228

0112

PE

Stone Grey

64903

0113

SM

Ceramic White

216476

0162

PE

Graphite grey

219649

0164

PE

Anthracite

188552

0171

MG

Slate grey

217508

0171

PE

Slate grey

224988

0190

PE

Black

178284

0190

MG

Black

216609

0191

PE

Cool grey

223544

0729

BS

Ořech

64915

0851

PE

Metallika

231512

0859

PE

Platinum

191173

1700

PE

Steel Grey

195238

1715

BS

Bříza

60628

1738

BS

Javor Evropský

156861

5519

MG

Lime grass

222731

5527

SN

Dub Kamenný

232181

7045

SU

Champagne

215835

7123

MG

Lemon sorbet

231505

7176

BS

Flame

226772

8100

SM

Pearl White

212769

8681

BS

Brilliant White

234654

8685

MG

Brilliant White

216611

8995

SN

Kokos bolo

199603

K003

PW

Gold craft Oak

252787

K005

PW

Oyster urban Oak

253982

K007

PW

Coffee urban Oak

253129

K020

PW

Fireside Select Walnut

301766
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12345 Zboží je skladem
v Praze a Brně

Deska potažená laminátem,
druhá strana protitah bílý 0101

Laminát ALU

293091

i 288936

i 293092

i 288937

Brushed Inox

293061

i 288938

Brushed Gold

i 293093

i 288939
i 288940
i 288942

Dekor

Struktura

Název

AL01

BR

Brushed Aluminium

AL02

BR

Brushed Platinum

AL03

BR

AL04

BR

AL05

BR

Brushed Copper

i 293095

AL06

BR

Brushed Bronze

i 293097

12345 Zboží je skladem
v Praze

Podpora: +420 596 223 402

i Na objednávku
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Lamináty PFLEIDERER

HPL Pfleiderer jsou vysoce kvalitní
a pevné, ideální pro oblasti
s vysokým namáháním. Hygienické, snadno udržovatelné, vhodné
pro použití v sektoru výroby
a zpracování potravin.

Oblast použití
Povrchový materiál pro kvalitní kuchyňský a kancelářský nábytek, na stěny
a dveře, nábytek a vestavby v prodejních
a volnočasových zařízeních, v gastronomii, v administrativních budovách, školkách, školách, v sanitárních zařízeních,
na klinikách a v laboratořích. Speciálně
tam, kde jsou kladeny mimořádné nároky na pevnost, snadné ošetřování
a hygienu.
Typy laminátů:
Standard HPL
 dekorativní vysokotlaký laminát v
postformingové kvalitě s klasifikací
HGP/VGP dle EN 438-3, s pevným
povrchem tvrzeným melaminovou
pryskyřicí a broušenou zadní stranou
Formáty základní:
2 800 x 2 070 x 0,8 mm,
4 100 x 1 300 x 0,8 mm.

HPL SolidColor
 probarvené jádro vytváří volnost jednobarevného designu bez viditelných
stykových hran a spár
Dekory: U11027, U11026, U16001,
U12290, U12000, U11525, U12168,
U12188.
Struktury: HG, SM, VV, XM.
Základní formát:
4 100 x 1 300 x 0,8 mm.
Formáty na poptávku:
4 100 x 1 300 x 1,2 mm,
2 800 x 2 070 x 0,8 mm.
Dodání: od 1 kusu.

HPL Pyroex dekorativní
 HPL v kvalitě zpomalující hoření
s klasifikací HGF/VGF dle EN 438-3
s odolným povrchem tvrzeným melaminovou pryskyřicí a broušenou zadní
stranou. Chování při požáru – těžko
hořlavý (C-s1, d0)
Formáty:
2 800 x 2 070 mm,
v tloušťkách 0,8; 1; 1,2 mm.
5 600 x 2 070 mm,
v tloušťkách 0,8; 1; 1,2 mm.
Před objednáním je třeba dostupnost daného dekoru v daném formátu prověřit.
Dodání: od 1 kusu (skladový program
dodavatele).

STRUKTURY

Formáty speciální:
2 350 x 1 300 mm,
3 050 x 1 300 mm,
5 300 x 1 300 mm,
5 600 x 2 070 mm.
V tloušťkách 0,6; 0,8; 1; 1,2 mm.
Před objednáním je třeba dostupnost daného dekoru v daném formátu prověřit.

HG/Vysoký lesk

ML/Matný lak

SM/Semi-mat

AH/Autentický dřevěný pór

ME/Meandra

MO/Montana

Dodání: od 1 kusu (skladový program
dodavatele – v základním formátu více
jak 150 dekorů).
Standard HPL ve dveřním formátu
 vybrané dekory kolekce Pfleiderer
Formáty:
2 350 x 1 050 x 0,8 mm,
2 350 x 1 300 x 0,8 mm.
Dodání: od 1 kusu.

7.13
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Lamináty PFLEIDERER

HPL ESA – Antistatické lamináty

Démos – skladová kolekce laminátů Pfleiderer
Dekor

Formáty:
2 800 x 2 070 x 0,6; 0,8 mm,
5 600 x 2 070 x 0,6; 0,8 mm.

Struktura

Název

3050 x 1300 x 0,8 mm

-

Protitah bílý

231381

Dekor

Struktura

Název

2800 x 2070 x 0,8 mm

U11003

HG lesk

Bílá

109340

U12007

HG lesk

Černá

65130

Dekor

Struktura

Název

3050 x 1300 x 0,8 mm

U11027

XM

Bílá zářivá

315113

U12000

XM

Černá

315117

U12168

XM

Kašmír

315114

U12211

XM

Láva

315116

U12290

XM

Antracit

315115

U15193

XM

Cuando

315118

W10220

Struktury MP a VV
Dostupné dekory W10140 a U12188.
Více informací na str. 5.39–5.40.
Speciální struktury
XM – Xtreme Matt
Zhotovená pro eXTrémní nároky.
XTreme robustní,
XTreme rozmanitý,
XTreme krásný.
Více informací na str. 6.17–6.20.

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

12345 Zboží je skladem
v Praze a Brně

XM/XTreme Matt

MP/Miniperla

TC/Top Face

VV/Top Velvet

RU/Rustic Wood

LI/Linestra

LL/Illusion

SX/Stucotex

Podpora: +420 596 223 402
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Zalisujeme pro vás...
Lamináty a folie z naší nabídky
pro vás zalisujeme na vybraný nosič.
Lisovací plocha 1 300 x 3 000 mm.

Démos Praha (pila Dřevosort)
info@drevosort.cz
www.drevosort.cz

Démos Sokolnice (fa Bršlík)
rezani.brno@demos-trade.com
www.brslik.cz

Je to tak jednoduché:
Zadáte poptávku a odešlete e-mailem.
Kompletní cenová nabídka do 24 hodin.
Realizace do 5 dnů po potvrzení.
Doprava na provozovny Démos ZDARMA!

laminát y a kompak tní desky

Lamináty – ostatní výrobci

Arpa

Westag & Getalit

Polyrey

FENIX ntm je unikátní typ laminátu,
jehož povrch je opatřen vrstvou z nanovláken, čímž získává určité specifické
vlastnosti oproti „obyčejným“ laminátům.
Vyrábí se ve velmi matné struktuře
a jeho hlavní devizou mimo sametového
povrchu, jsou odolnost proti poškrábání – větší škrábance lze opravit, a anti-fingerprint – na laminátu se nedělají
otisky prstů.

Standardní lamináty
Formáty:
2 960 x 1 300 x 0,7 mm,
4 100 x 1 300 x 0,7 mm,
(5 200 x 1 300 x 0,7 mm).

Standardní lamináty
Formáty:
3 070 x 1 240 x 0,8 mm,
3 070 x 1 320 x 0,8 mm.

Standardní lamináty
ve dveřním formátu
Formáty:
2 140 x 1 050 x 0,8 mm.

Lamináty ve dveřním formátu
Postformingové lamináty
Kovolamináty
Lamináty s probarveným jádrem
Lamináty s digitálním tiskem
Formáty na vyžádání.

Formáty:
4 200 x 1 600 x 0,9 mm,
4 200 x 1 300 x 0,9 mm,
3 050 x 1 300 x 0,9 mm.

Postformingové lamináty
Formáty:
4 100 x 1 300 x 0,7 mm.

HOMAPAL

Formáty s probarveným jádrem:
4 200 x 1 600 x 1,2 mm,
4 200 x 1 300 x 1,2 mm,
3 050 x 1 300 x 1,2 mm.

Lamináty SETA
– lamináty odolné proti poškrábání.
Formáty:
4 100 x 1 300 x 0,7 mm.

7

Kovolamináty
Formáty:
2 440 x 1 220 mm,
3 050 x 1 220 mm.

Lamináty s digitálním tiskem
Lamináty Mondo
Abet Laminati
Standardní lamináty
Formáty:
3 050 x 1 300 x 0,9 mm.
Lamináty ve dveřním formátu
Kovolamináty
Lamináty s probarveným jádrem
Lamináty s dřevěnou dýhou
Lamináty s 3D efekty
Lamináty s digitálním tiskem a další
Formáty na vyžádání.
ARPA FENIX NTM 0720

Podpora: +420 596 223 402
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Kovolamináty Dekodur

Německý výrobce laminátů, který se
zaměřuje na výrobu designových HPL.
V jeho kolekci naleznete jak kovolamináty
z různých druhů kovu, umělecké motivy,
tak lesklé povrchy.Tyto lamináty si najdou
své místo v každém interiéru.

7.17
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Kovolamináty Dekodur
Dekorial / Aluminium Starline

Aluminimum Starline
HPL s povrchem
z pravého hliníku.
Dekodur Starline A241

Formát: základní 2 440 x 1 220 x 0,8 mm,
vybrané dekory 3 050 x 1 220 x 0,8 mm.
Dodání: od 1 kusu.

7

A210 HG

A210 PTK

A211 HG

A211 BRK

A212 HG

A216 HG

Dekodur Starline A240

Podpora: +420 596 223 402
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Kovolamináty Dekodur
Dekorial / Aluminium Starline

Dekorial A356

A240 MAT

A240 605

A241 MAT

A243 MAT

A243 PTG

A243 PTK

ANTISCRATCH

A243 NTZ

7.19

A256 BR

www.demos‑trade.com

A356 BR
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Kovolamináty Dekodur
Dekorial / Aluminium Starline

A256 PTK

A256 604

A256 PTG

7

A251 BR

A251 PTG

A251PTK

A252 BR

A252 PTG

A252 PTK

A253 BR

A253 PTG

A253 PTK

Podpora: +420 596 223 402
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7.20

laminát y a kompak tní desky

Kovolamináty Dekodur
Dekorial / Aluminium Starline

ANTISCRATCH

A250 BR

A350 BR

A250 PTG

A250 PTK

A264 BR

A265 BR

A266 BR

A267 BR

A268 BR

A209 Protitah

7.21
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Kovolamináty Dekodur
Dekorial / Aluminium Starline

dodací pořádek Aluminium Starline
Formát

Dekor

Struktura

2440 x 1220 x 0,8 mm

3050 x 1220 x 0,8 mm

A210

HG

109291

i 297315

A210

PTK

i 297347

A211

HG

i 297317

A211

BRK

i 297357

A212

HG

i 297319

A216

HG

i 297320

A240

MAT

i 297310

i 297311

A240

605

i 297345

i 297346

A241

MAT

i 297329

i 297330

A243

MAT

i 297323

i 297324

A243

PTK

i 297352

i 297353

A243

PTG

i 297351

A243

NZT

i 297355

A250

BR

i 135578

A250

PTK

i 297333

A250

PTG

i 297302

i 297332

A251

BR

i 297300

i 297301

A251

PTK

i 297340

A251

PTG

i 297338

i 297339

A252

BR

i 297303

i 297304

A252

PTK

i 297343

i 297344

A252

PTG

i 297341

i 297342

A253

BR

i 297305

i 297306

A253

PTK

i 297350

A253

PTG

i 297348

i 297349

A256

BR

i 162228

222521

A256

PTK

i 297336

A256

PTG

i 297334

A256

604

i 297358

A264

BR

i 297331

A265

BR

i 297327

A266

BR

i 297326

A267

BR

i 297328

A268

BR

i 297325

A350

BR

109280

i 224233

A356

BR

109281

i 306023

A209

protitah

109286

i 297318

i 297322

236212

i 297335

12345 Zboží je skladem
v Praze a Brně

Podpora: +420 596 223 402

7

i Na objednávku
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Kovolamináty Dekodur
Dekorial / Aluminium

A 216 / REP

7.23
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Kovolamináty Dekodur
Dekorial / Aluminium

ALUMINIUM PUNCHED
perforované HPL

ALUMINIUM GRINDED
broušené hliníkové vzory

Působivé dekory, které svou
optickou hloubkou přidají každé
místnosti nový rozměr.

Dekodur Punched KA50/210

Formát: 2 440 x 1 220 x 0,8 mm.
Dodání: od 1 kusu.

7

RB50/210

KA50/210

BD56/210

BD50/210

S202 SWI

S202 RON

dodací pořádek Aluminium PUNCHED/GRINDED
Dekor

Struktura

Formát 2440 x 1220 x 0,8 mm

RB50/210

-

i 298769

KA50/210

-

i 298768

BD56/210

-

i 298767

BD50/210

-

i 298766

S202

SWI

i 297404

S202

RON

i 297403

i Na objednávku

Podpora: +420 596 223 402
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Kovolamináty Dekodur
Dekorial / Inox

Všude tam, kde je kladen důraz na kvalitu a je definován
výjimečný design interiéru, je
nerezová ocel ideálním povrchovým materiálem.
Dekodur Inox S298

INOX
HPL s povrchem z pravé nerezi.

dodací pořádek inox

Formát: 2 440 x 1 220 x 0,8 mm.
Dodání: od 1 kusu.

Dekor

Struktura

Formát
2440 x 1220 x 0,8 mm

S296

WEL

i 298773

S296

ROX

i 310175

S296

ROS

i 298771

S296

RON

i 298772

S296

MIC

i 298774

S298

–

i 298770

i Na objednávku
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S296 WEL

S296 ROX

S296 ROS

S296 RON

S296 MIC

S298

www.demos‑trade.com
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Kovolamináty Dekodur
Dekorial / Rustikal

Cín je dekorativní volbou
mezi kovy po celá staletí,
lesklý stříbřitý materiál
s černým stínováním.
Dekodur Rustikal Z490 PTG

RUSTIKAL
HPL s cínovým povrchem.

dodací pořádek Rustikal

Formát: 2 440 x 1 220 x 1,2 mm.
Dodání: od 1 kusu.

Dekor

Struktura

Formát
2440 x 1220 x 1,2 mm

Z490

SCF

i 297416

Z490

RSN

i 303393

Z490

PTK

i 297419

Z490

PTG

i 297417

Z490

BWD

i 297418

i Na objednávku

Z490 SCF

Z490 RSN

Z490 PTG

Z490 BWD

Podpora: +420 596 223 402

Z490 PTK
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Kovolamináty Dekodur
Dekorial / Antique

Řada laminátů,
jejichž povrch je
tvořen nejryzejší mědí.
Dekodur Antique C421

ANTIQUE
HPL s povrchem z pravé mědi.
Formát: 2 440 x 1 220 x 1 mm.
Dodání: od 1 kusu.

Struktura WRZ

7.27

C400

C402 WRZ

C402 PTK

C402 PTG

C402 NTZ

C402 BWD

www.demos‑trade.com
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Kovolamináty Dekodur
Dekorial / Antique

C421

7

C462

C471

C473

dodací pořádek antique
Dekor

Struktura

Formát 2440 x 1220 x 1 mm
i 297406

C400
C402

WRZ

i 297411

C402

PTK

i 297409

C402

PTG

i 297415

C402

NTZ

i 297414

C402

BWD

i 297408

C421

i 297410

C462

i 297407

C471

i 297413

C473

i 297412

i Na objednávku

Podpora: +420 596 223 402
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Kovolamináty Dekodur
Dekoplus / Dekopin

Kombinace funkčnosti a designu. Povrch,
který lze popisovat, spolu s vysokou příchytnou silou pro magnety. Díky svým
feromagnetickým vložkám nabízí magnetické desky vysokou přilnavost, která ve
svislé poloze bezpečně udrží dokumenty.
Popisovány mohou být křídou – matné
povrchy, nebo vhodnými tabulovými
popisovači – lesklá struktura.

7.29

Snadno se čistí. Široký rozsah barev
nabízí mnoho různých oblastí, kde může
být tento speciální laminát použit. Ideální
aplikace je na nábytek, příčky a obložení
stěn s magnetickými vlastnostmi, pro použití v obchodech a veletržních objektech,
v kancelářích, školách, školkách, pečovatelských domech, veřejných zařízeních atd.

www.demos‑trade.com
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Kovolamináty Dekodur
Dekoplus / Dekopin

DEKOPIN
Magnetické lamináty.
Formát: 2 440 x 1 220 x 0,9 mm,
vybrané dekory 3 050 x 1 220 x 0,9 mm.
Dodání: od 1 kusu.

A356 BR

E11 MAT

E110 MAT

E110 HGL

7

E111 MAT

E111 HGL

E19 MAT

RS 002 PHE

dodací pořádek dekopin
Formát

Dekor

Struktura

A356

BR

i 251238

E11

MAT

i 220516

i 299336

E110

MAT

i 211303

i 299338

E110

HGL

109298

i 279781

E111

MAT

i 299334

i 299335

E111

HGL

i 299332

i 299333

E19

MAT

i 193009

i 299337

RS 002

PHE

i 299339

i 299340

2440 x 1220 x 0,9 mm

12345 Zboží je skladem
v Praze a Brně

Podpora: +420 596 223 402

3050 x 1220 x 0,9 mm

i Na objednávku
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Lamináty Dekodur
Dekoart / Art Concept

Art Concept představuje individualitu a styl bez omezení, v
paletě barev a tvarů. Všechny
lamináty této kolekce mají
v daném dekoru stejný vzhled,
ale každý je unikátním, ručně
vyrobeným dílem umělce.

Dekodur Art Concept DA35 MAT

ART CONCEPT
Umění na HPL.
Formát: 2 440 x 1 220 x 1 mm.
Dodání: od 1 kusu.

DA35 MAT

DA45 MAT

DA46 MAT

DA47 MAT

Dekodur Art Concept DA35 MAT

dodací pořádek art cONCEPT
Dekor

Struktura

Formát 2440 x 1220 x 1 mm

DA35

MAT

i 298776

DA45

MAT

i 298778

DA46

MAT

i 298779

DA47

MAT

i 298777

i Na objednávku
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Lamináty Dekodur
Dekoart / Art Concept

7

Lamináty Dekodur v jednací místnosti (sídlo Démos trade v Ostravě)

Dekodur Art Concept DA48 MAT

Podpora: +420 596 223 402
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Kovolamináty Dekodur
Dekoart / UniqueArt

Objevte stylový design interiéru v mědi, hřejivý a mimořádný. Přirozené procesy
u mědi umožňují vytvářet
lamináty s patinou v jemných
strukturách a dynamických
obrazcích.

Dekodur UniqueArt CA35

UNIQUEART
Evoluce mědi.
Formát: 2 440 x 1 220 x 1 mm.
Dodání: od 1 kusu.

7.33

CA02

CA05

CA26

CA27

CA29

CA32

CA34

CA35

www.demos‑trade.com
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Kovolamináty Dekodur
Dekoart / UniqueArt

7

Lamináty Dekodur v jednací místnosti (sídlo Démos trade v Ostravě)

Dekodur UniqueArt CA26 a CA29

dodací pořádek UNIQUeart
Dekor

Formát 2440 x 1220 x 1 mm

CA02

i 297422

CA05

i 297423

CA26

i 297425

CA27

i 297424

CA29

i 297427

CA32

i 297420

CA34

i 297426

CA35

i 297421

i Na objednávku

Podpora: +420 596 223 402
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Lamináty Dekodur
Dekoplus / Dekocore

Lamináty s barevným jádrem
jsou barevně homogenní
v celé své tloušťce.
Dekodur Dekocore CC013 HGL

DEKOCORE
HPL s probarveným jádrem.
Formát: základní 2 440 x 1 220 x 0,8 mm,
vybrané dekory 3 050 x 1 220 x 0,8 mm.
Dodání: od 1 kusu.

Dekodur Dekocore CC111 HGL

Dekodur Dekocore CC027 MP

dodací pořádek Dekocore
Formát

Dekor

Struktura

CC0011

MP

i 299342

CC0011

HGL

i 223762

CC013

MP

i 299351

CC013

HGL

i 299350

CC018

MP

i 299353

CC027

MP

i 299352

CC110

MP

i 299346

CC110

HGL

i 299349

CC111

MP

i 299345

CC111

HGL

i 299343

2440 x 1220 x 0,8 mm

3050 x 1220 x 0,8 mm

i 299341

i 299348

i 299344

i Na objednávku
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Ostatní kolekce
Dekodur

7

Dekonature / Fossil
HPL s pravým jantarem. Pravý jantar si podmanil
moderní architekturu světla. Jako průsvitný fascinuje
třpytivou hrou barev, brilantním lomem světla
a medově zbarveným leskem.

Dekoplus / Toplux
Prosvítitelné HPL. Dostupné v provedení vysoký lesk (HGL) nebo mat (MAT). T – průsvitný,
TW – neprůsvitný, pro nalepení.

Dekonature / Bark cloth®
Tkanina z kůry – pokrok návratem ke klasice.
Bark cloth® je vyráběna na základě starého
ugandského postupu z kůry fíkovníku.

Dekoart / Royal Art
Pravé 23 karátové zlato. Vychutnejte si exkluzivitu ve své nejčistší podobě – lesklé drahé kovy
jako fascinující designový prvek pro náročné.

DEKOPLUS DEKOLOR, DEKOPLUS DEKONOVA, DEKOPLUS TOPLUX
Dekonature Veneer, Dekonature Dekoleather, Dekonature Re-y-stone
Další kolekce Dekodur naleznete na stránkách www.demos-trade.com
Podpora: +420 596 223 402

Laminát y a kompaktní desky
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Kompaktní desky

Kompaktní desky jsou homogenním materiálem ideálním pro precizní zpracování,
specifické tenkým designem.

Desky jsou samonosné, proto se často
využívají jako pracovní plochy v kuchyních
nebo např. laboratořích.

Jsou vhodné zejména do oblastí
se zvláštními hygienickými požadavky
a zvýšenými nároky na odolnost proti vlhkosti, jako jsou např. koupelny, sanitární
zařízení a šatny.

V exteriéru najdou uplatnění jako fasádní
obklady, parapety, informační tabule,
výplně do zábradlí apod.
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Kompaktní desky

POPIS MATERIÁLU
Kompaktní desky jsou kompaktní vrstveně lisované materiály s hnědým, černým
nebo barevným jádrem. V jádru mohou
být zalisovány i hliníkové plechy. Kompaktní desky mají vícevrstvou konstrukci.
Skládají se z několika jádrových vrstev
impregnovaných fenolovou pryskyřicí,
z dekorových papírů impregnovaných
melaminovou pryskyřicí a ochranné
vrstvy overlay.
VLASTNOSTI KOMPAKTNÍCH DESEK:
 odolnost proti působení vlhkosti
a vodě
 odolnost vůči extrémním teplotám
(-80 °C~+120 °C)
 odolnost proti nárazu a oděru
 rozměrová stálost, v závislosti na tloušťce splňují též samonosnou funkci
 dobrá požární odolnost u vybraných
typů kompaktních desek
 mimořádně odolný proti chemikáliím
 zdravotně nezávadný i při styku s potravinami
 snadno opracovatelný materiál
 snadná údržba a čištění

OBLASTI POUŽITÍ KOMPAKTNÍCH
DESEK:
Interiér – příčky, dveře a nábytek v sanitárních zařízeních a prostorách s velkou
vlhkostí, jako např. ve wellness zařízeních. Při zvýšených nárocích na hygienu
v nemocnicích, laboratořích a ve zdravotnickém sektoru, pro zařízení obchodů a
kuchyní a všude tam, kde je požadována
zvláštní pevnost materiálu.
Exteriér – obklady fasád, balkonové výplně a podlahy, venkovní nábytek, dětská
hřiště, plotové stěny, dekorační prvky
v exteriéru.

Ochranná dekorativní vrstva

Jádrová vrstva – počet fólií definuje
tloušťku desky

Ochranná dekorativní vrstva
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Desky psacích stolů

Obklady stěn

Kabiny toalet

7

Separační zástěny toaletních mušlí

Převlékací kabiny

Uzamykatelné schránky

Sprchové oddělovací stěny

Čela nemocničních lůžek na straně nohou i hlavy, jakož
i nárazové a ochranné desky na stěnách

Speciální řešení

Obklady domů

Podpora: +420 596 223 402
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Kompaktní desky EGGER
Kompaktní desky jsou k dispozici ve více
než 180 kombinacích dekorů a struktur.
Vyrábí se ve standardním nebo protipožárním (Flammex) provedení s černým
jádrem.
 vytváří elegantní a tenký design
 dlouhá životnost díky odolnosti proti oděru a nárazu
 odolné proti vlhkosti, hygienické
a umožňující snadnou údržbu
 odolné proti běžným čisticím prostředkům a chemikáliím
 homogenní materiál pro precizní
zpracování, specifický tenký design
(možnost frézování, drážkování, vrtání)
 nevyžaduje hranění či zpracování povrchu, uzavřené hrany, snadné čištění,
hustota cca 1 350 kg/m3, nepostformovatelné, použití pouze v interiéru
Typy kompaktních desek EGGER:
1) CGS – kompaktní desky pro všeobecné užití, EN 438-4, černé jádro.

Minimální objednací množství:
2 ks: formát 2 790 x 2 060 mm
1 ks: formát 5 600 x 2 060 mm
Se zkráceným termínem dodání lze
z EGGERU objednávat od jednoho kusu
tyto dekory kompaktních desek:
Černé jádro:
 W1000 ST9
 H1176 ST37
 H1180 ST37
 H1181 ST37
 H3309 ST28
 H3325 ST28
 H3326 ST28
 H3335 ST28
Bílé jádro:
 W1001 ST9
Platí pro formáty: 2 790 x 2 060 mm,
tl. 8 a 13 mm.

2) CGF – Flammex s těžce hořlavým
jádrem – eurotřída B dle EN 438-4
a EN13501-1, černé jádro.
3) BCS – kompaktní desky s barevným
jádrem pro všeobecné užití, bílé
jádro. Pouze u W1000 ST9.
Formáty:
2 790 x 2 060 mm nebo 5 600 x 2 060 mm.
Tloušťky:
3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 a 13 mm;
Flammex se vyrábí pouze v tl. 6, 8
a 10 mm.

7.41
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KRONOSPAN

Kompaktní desky KRONOSPAN
pro vnitřní použití
Kompaktní desky pro vnitřní použití
se podle normy EN 438-4 skládají z vrstev jádrového a dekorativního papíru,
impregnovaného pryskyřicí v tloušťkovém rozpětí od 1 mm až do 40 mm.
Normy: EN 438-4
Kompakty pro vnitřní použití – standardní typ CGS (Compact General purpose
Standard) – B2 dle DIN 4102.
Kompakty pro vnitřní použití se zvýšenou
ohnivzdorností – typ CGF (Compact
General purpose Flame Retardant)
– B1 dle DIN 4102.
Emisní třída: E1 (EN 120).
Dekorová škála:
Ve vybraných dekorech z nabídky
KRONOSPAN. Dekory digitálního tisku
individuálně dle poptávky.
Dostupné v provedení:
 hnědé jádro – Typ CGS,
B2 (DIN 4102)
 hnědé jádro – Typ CGF, B1 (DIN 4102)
– zvýšená požární odolnost
 černé jádro – Typ CGS,
B2 (DIN 4102)
Formáty:
2 800 x 1 300 mm, 2 800 x 2 040 mm,
3 050 x 1 300 mm, 5 600 x 2 040 mm.
Tloušťky:
2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 16 a 18 mm.
Minimální objednací množství: 4 ks.

Kompaktní desky Krono Multicore s probarveným jádrem
Nabídka kompaktních desek pro vnitřní
použití byla rozšířena o kompaktní desky
s probarveným jádrem. Složení kompaktní desky je stejné jako u standardního
kompaktu, rozdíl je v barvě jádra. Možné
barevné kombinace jádra jsou černobílá,
šedá. Povrchový dekor lze volit z nabídky
vybraných dekorů KRONOSPAN.
Formát: 3 050 x 1 300 mm.
Tloušťky: 6, 8, 10, 12 a 13 mm.
Struktury: BS, SM, SQ.
Minimální objednací množství: 4 ks.
KRONOPLAN KRONOART
Kompaktní desky pro exteriér
Kronoart je nová generace prvotřídních
architektonických fasád. Obkladové
desky jsou tvořeny strukturovaným laminátem lisovaným pod vysokým tlakem,
který nabízí neomezené možnosti různých vzorů. Nepřekonatelná trvanlivost
výrobků Kronoart vychází z technologie
uzavřeného povrchu pokrytého vrstvou
vysoce trvanlivého nátěru. Tato kombinace přináší řadu výhod včetně mimořádné
odolnosti proti nárazu, skvrnám a povětrnostním podmínkám. Tento povrch
se také velmi snadno čistí a udržuje.
Revoluční sortiment Kronoart tvořený
čtyřmi odlišnými kolekcemi nabízí více
než 100 nových vzorů, které byly vyvinuty
na základě hluboké znalosti současných
trendů ve spolupráci s předními světovými návrháři a architekty. Kronoart nejen
vypadá lépe než konkurenční fasády,
ale navíc vypadá dobře déle s minimální
údržbou.

Podpora: +420 596 223 402

Norma: EN 13501-1: B-s2, d0.
Tloušťky: 6, 8, 10, 12, 13 mm.
Rozměry desky:
2 800 x 1 300 mm, 3 050 x 1 300 mm,
2 800 x 2 040 mm, 5 600 x 2 040 mm.
Oboustranná ochrana proti UV záření.
Minimální objednací množství: 4 ks.
Se zkráceným termínem dodání lze
z KRONOSPANu objednávat od jednoho
kusu tyto dekory kompaktních desek:
Kronoart B1 – exteriérové kompakty
–hnědé jádro:
 106 BS
 125 BS
 134 BS
 149 BS
 164 BS
 191 BS
 5517 BS
 7184 BS
 6047 BS
 8855 BS
	D038 BS
	D046 BS
Formáty:
2 800 x 2 040 mm nebo 3 050 x 1 300 mm.
Tloušťky: 6 a 8 mm.
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KOMPAKTNÍ DESKY PFLEIDERER
Pro interiérové použití
Kompaktní desky jsou vyráběny v souladu s normou DIN EN 438-4.
 měrná hustota cca 1 350 kg/m3
 dostupné ve všech dekorech kolekce
DST Pfleiderer, to je více jak 160 různých designů
 dekory digitálního tisku individuálně
dle poptávky
DOSTUPNÉ V PROVEDENÍ:
 černé jádro standartní typ CGS
= kompaktní desky pro všeobecné
užití dle EN 438-4
 bílé jádro dle EN 438-9
 pyroex s těžce hořlavým jádrem Typ
CGF dle EN 438-4
Formáty:
2 800 x 2 070 mm, 2 800 x 1 860 mm,
4 100 x 1 300 mm na poptávku.
Tloušťky:
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 a 15 mm.

Struktury: HG/Vysoký lesk, MO/Montana, MP/Miniperla, SM/Semi-mat,
TC/Top Face, VV/Top Velvet.
Minimální objednací množství:
od 1 ks: formát 2 800 x 2 070 mm
a 2 800 x 1 860 mm,
od 8 ks: 4 100 x 1 300 mm.
Barva jádra kompaktní desky ovlivňuje
barvu dekoru. Při kombinaci s laminátem
nebo laminem není možné zaručit
100% barevnou shodu.
KOMPAKTNÍ DESKY PFLEIDERER
Pro exteriérové použití
 exteriérové kompaktní desky jsou
vyráběny v souladu s EN 438-6
 UV stabilní barvy, podpořené jemnou,
světlo příjemně odrážející strukturou EM
 černé jádro

Dekor

Struktura

U11102

VV

U11102

MP /Miniperla

SM/Semi-mat

Barva jádra

Formát (mm)

Kód sortimentu

Bílá

černé

2800 x 2070 x 8

285405

VV

Bílá

černé

2800 x 200 x 10

260000

U11102

VV

Bílá

černé

2800 x 2070 x 12

285406

U11102

VV

Bílá

bílé

2800 x 2070 x 10

285407

U11102

VV

Bílá

bílé

2800 x 2070 x 12

310059

U12007

VV

Černá

černé

2800 x 2070 x 10

285408

U12007

VV

Černá

černé

2800 x 2070 x 12

310060

U12188

VV

Šedá

černé

2800 x 2070 x 12

310058
12345 Zboží je skladem
v Praze a Brně
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MO/Montana

Formáty:
2800 x 1030 x 8 mm, 2070 x 1250 x 8 mm,
ostatní formáty na poptávku.

skladová kolekce démos – interiérové kd
Název
dekoru

HG/Vysoký lesk
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TC/Top Face

VV/Top Velvet
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Pracovní
plochy

7

Odolnost proti
protlačení

Odolnost proti
poškrábání

Hygienická
stálost

Odolnost proti
vysokým telotám

Snadno
čistitelné

Odolnost
na přítomnost ovoce

Antibakteriální
vlastnosti

DODAcí POriaDok
Dekor

Název dekoru

Barva jádra

Formát

Kód sortimentu

Kód sortimentu

F76026

VE

Ceramico Rost

4100/1300/12

Čierna

318792

F76029

VE

Cody biele

4100/1300/12

Čierna

318793

S60003

VE

Belmont hnedý

4100/1300/12

Čierna

318794

S60012

VE

Smooth Concrete hnedý

4100/1300/12

Čierna

318795

ALU490

BR

Nehrdzavejúca oceľ

4100/1300/13

Čierna

343849

A242

MgM

Biela

4100/1300/13

Biela

349637

A100

SEFO

Čierna

4100/1300/13

Čierna

343847
12345 Zboží je skladem
v Praze

Podpora: +420 596 223 402
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ostatní výrobci

Dále dokážeme nabídnout desky těchto
výrobců:

Kompaktní desky do laboratoří, kompaktní desky s dýhovaným povrchem,
kompaktní desky s hliníkovými plechy
v jádru aj.
Abet laminati – interiér, exteriér.
Polyrey – interiér, exteriér.
Trespa – interiér, exteriér.
Resopal – interiér.

Kompaktní deska s hliníkovým povrchem

7.45
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způsoby opracování

ZPŮSOBY OPRACOVÁNÍ KOMPAKTNÍCH DESEK
Zpracování kompaktních desek vede
v důsledku jejich vysoké hustoty
a k tomu odpovídajícím velkým řezným
silám k většímu opotřebení nástrojů, než
je běžné u jiných materiálů na bázi dřeva.
Převážně se používají nástroje s tvrdokovem, při velkých počtech zpracovávaných kusů a při využití obráběcích center
se doporučuje použít nástroje osázené
diamanty.
Přířez – pro přířezy kompaktních desek
je doporučeno použít deskové nebo
formátovací kotoučové pily. Dobrý
výsledný řez ovlivňují různé faktory jako
jsou správný přesah pilového kotouče,
rychlost posuvu, tvar zubu, dělení zubu,
počet otáček a řezná rychlost.
Frézování – k frézování kompaktních
desek se doporučují nástroje osázené
diamanty, do určité míry jsou vhodné
nástroje osázené tvrdokovem. Aby byla
zaručena dobrá výsledná kvalita hran,
doporučuje se u hrubého přířezu zohlednit přídavek na opracování, velikost
tohoto přídavku je odvislá od postupu
při dalším opracování hran. V důsledku
vysokého řezného tlaku je obzvláště
důležité bezpečné vedení obráběného
kusu a nástroje.
Následné stopy po frézování lze odstranit
broušením a rovnoměrné barvy se docílí
nanesením bez silikonového oleje. Ostré
hrany a rohy by měly být zkoseny, aby se
zabránilo nebezpečí poranění.
Vrtání – pro vrtání kompaktních desek
jsou nejvhodnější vrtáky na umělou hmotu, uhel hrotu by měl být mezi 60° a 80°.
Řezná rychlost a posuv záleží
na materiálu zvoleného vrtáku.

Vrámci služeb Démos vám nabízíme tyto
způsoby opracování kompaktní desky:
 frézování – vybrat si můžete z nabídky
několika způsobů opracování hrany –
přehled tvarů

7

Tvar 1

Tvar 2

Tvar 3

Tvar 4

Tvar 5

Tvar 6

Tvar 7

Tvar 8

Další možnosti úprav:
 rozfrézování na Nestingu (čistý řez)
 tvarové frézování
 frézování otvorů pro dřez
Tato služba je prozatím dostupná pouze
v Praze. Více informací najdete na
www.demos-trade.com

Podpora: +420 596 223 402
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Kování pro kompaktní
desky

WC KABINKY
Nabízené kování je vyrobeno z nerezové
oceli AISI 304 a konstrukční prvky z hliníkových eloxovaných profilů. Díky tomu
se hodí do prostor se zvýšenou vlhkostí,
obsahem chlóru či soli. Vlhké prostředí
v kombinaci s kompaktními deskami
není pro toto kování žádným problémem
a díky tomu je ideální pro projekty
v bazénech, převlékárnách aj.

Přichycení
trubky na zeď

Nosná tyč
32 mm

Úhelník
(přichycení ke zdi)

Horní
upevňovací
svorka 90°

Rohový spoj
trubky 90°

Jednotlivé komponenty jsou připraveny
pro použití s 12 mm HPL kompaktní deskou s kompletním spojovacím kováním.
Kování pro další tloušťky desek (nejčastěji 18 mm a 25 mm) jsou k dispozici
na dotaz.
Příklad sestavy:
Pro jednu volně stojící jednokřídlovou
kabinku je potřeba:
 2–3 ks pantů
 1 sada zavírače (petlice)
 1 ks knobky
 1 ks doraz
 1 ks horního vedení v čele
(dle tl. desky dodáno v m)
 4 ks hliníkový U profil 1 950 mm
dle tl. desky
 4 ks nožek (záleží na rozměrech kabinky)
 kompletační materiál

Rektifikační
nožka

Dveřní doraz
12 mm

Rohový spoj
trubky 90°

Zámek
bez klíče

Dveřní
úchytka

Panty

U profil

Úhelník
(přichycení ke
zdi)

Rektifikační
nožka

Dveřní doraz
12 mm

7.47

Horní
vedení

Zámek
bez klíče
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Panty
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desky

přehled komponentů
zámky
Jednoduché zámky bez klíče pro zamknutí dveří v zamčené poloze. Jde o WC zavírače s indikátorem obsazeno/
volno. Dodáváno včetně spojovacího kování.

Závěsy
Základní závěsy se samozavíráním se spojovacím kováním
(nerezové šrouby nebo vruty).
Pant levý (šrouby) H70 12 mm

i 248249

Zámek pro klasický závěs 12 mm

i 248238

Pant pravý (šrouby) H70 12 mm

i 248250

Zámek pro odsazený závěs 12 mm

i 248239

WC Pant levý odsazený (vruty) VSH70 12 mm

i 248253

WC Pant pravý odsazený (vruty) VSH70 12 mm

i 248254

Doraz
Pro zajištění vložených dveří v zavřené pozici. Dodáváno
včetně spojovacího kování.
Dveřní doraz 12 mm

WC Pant levý (vruty) SH70 12 mm

i 248251

WC Pant pravý (vruty) SH70 12 mm

i 248252

i 248243

Nerezová konstrukce
Úchytka
Úchytka (knobka) se nejčastěji umisťuje nad zámek. Dodáváno včetně spojovacího kování.
Dveřní úchytka H38

i 248242

Nožka
Rektifikační nožka. Dodáváno včetně spojovacího kování.
Rektifikační nožka univerzální výška 150 mm 12 mm

i 310841

Hliníkové profily
Profily jsou dodávány ve dvou délkách a pouhým otočením
profilu je k výběru ze dvou tlouštěk použitých desek. K desce je možné připevnit pomocí nerezového vrutu nebo pomocí hliníkových nýtů s nerezovým trnem. Ke stěně se montuje
profil U a horní profil se nasazuje a montuje na desku.
WC Horní vedení 13 x 18 – 3,2 m

i 248263

WC Horní vedení 10 x 25 – 3,2 m

i 248264

U profil 10 mm – 1,95 m

i 248265

U profil 18 mm – 1,95 m

i 248267

U profil 25 mm – 1,95 m

i 248268

WC Nosná tyč 32 mm – 1 m

i 248258

WC Nosná tyč 32 mm – 3 m

i 248259

WC Přichycení trubky na zeď

i 248260

WC Horní upevňovací svorka 12 mm *)

i 310516

WC Horní upevňovací svorka 90° 12 mm *) **)

i 248270

WC Rohový spoj trubky 90°

i 248261

WC Spojnice trubky T

i 248262

*) součástí balení jsou šrouby pro instalaci 12 mm desky
**) svorka 90° se používá např. pro koupelnové mezistěny pro přichycení
kolmé příčky k nosné tyči

Úhelník
Slouží pro montáž ke stěně. Součástí nejsou spojovací
šrouby.
Úhelník (přichycení ke zdi)

Podpora: +420 596 223 455
402

i 248244

i Na objednávku

Laminát y a kompaktní desky

7.48

7

laminát y a kompak tní desky
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desky

Konstrukce skříňky
Skříňky
Kompletní řešení pro sestavení jednoduché skříňky s použitím HPL desek.
Profily jsou připraveny pro použití desek
různých tlouštěk:
 dveře o tloušťce 8 nebo 12 mm
 boční stěny 8 mm
 středové příčky a zadní stěna 3 mm

3 mm
Zadní panel

Zadní panel

Zadní krajní profil

Střední profil

Zadní krajní profil
Střední panel
8 mm

8 mm

Krajní panel
Krajní panell

3 mm
Přední krajní profil
Držák police

Krajní profil

Držák police
Zámek

Zámek

Pant
Pant
8/12 mm

8/12 mm
Dekorativní prvek

Dveřní panel

Doraz

Střední profil

Dveřní panel

Přední krajní profil

přehled komponentů
Profily

zámek

Střední hliníkový profil 3,7 m

i 312393

Zámek Lehmann 311

i 318357

Zadní krajní hliníkový profil 3,7 m

i 312395

Cylindrická vložka z řady 18001-18100

i 211144

Přední krajní hliníkový profil 3,7 m

i 312394

* další modely cylindrických vložek s jinými kombinacemi naleznete v katalogu Kování

Závěsy
Instaluje se přímo do profilu.
Závěs (pant) s pružinou

i 312397

Závěs (pant) bez pružiny

i 312396

Těsnění
Těsnění se instaluje do jednoho z krajních profilů a tlumí
doraz při zavírání dvířek. Prodáváno v roli.
Těsnění 180 m

i 312391

Držák police
Instaluje zevnitř přímo do profilu a na něj se umisťuje police.
Držák police

7.49

i Na objednávku

i 312398

www.demos‑trade.com

7

Nejlépe si vyberete v našich vzorkovnách
Vyzkoušejte si oblíbené typy kování.
Vyberte si, kombinujte materiály pro váš nábytek.
Osahejte si úchytky, dříve než je objednáte.
V každé vzorkovně je vám k dispozici tým zkušených prodejců.

www.demos-trade.com

laminát y a kompak tní desky

Vzorkovníky

VZORNÍK EGGER DTDL 2017-19 (PR)

VZORNÍK EGGER PD 2017-19 (PR)

Vějíř EGGER – probarvené lamináty

Vějíř EGGER – lamináty – dveřní formát

kód: 310889

kód: 310891

kód: 284492

kód: 311365

Vzorek laminátu A4 EGGER

PFLEIDERER – Klapkarta 2017–2020

Vějíř Pfleiderer – matná struktura XM

kód: VZP0004P

kód: 317922

kód: 297368

Pfleiderer – Brožura XM
s reálnými vzorky

kód: 318818

Kompaktní desky Démos – krabička

kód: 320964

7.51

Vzorek PFL dekor dle výběru – A4

kód: 318820

Vzorky Kompaktní desky – Démos
90 x 90 mm

kód: 303416

www.demos‑trade.com

laminát y a kompak tní desky

Vzorkovníky
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Vzorek KD-IN U1188VV šedá ČJ CGS A4

DEKODUR Klapkarta

DEKODUR KATALOG INSPIRATION SP

kód: 315056

kód: 311525

kód: 245200

Vějíř DEKODUR – skladová kolekce
Démos

kód: 266381

DEKODUR –Vzorky na vyžádání - A6, A4, A3

Abet Laminati

Kniha Kronospan 2018

Sada vějířů v boxu Kronospan 2018

kód: VZP0028

kód: 354244

kód: 353587

Vzorek dle výběru dekoru.
Při objednávce specifikujte.

Podpora: +420 596 223 402

Laminát y a kompaktní desky

7.52

