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Pokúšate sa zohnať sortiment, 

ktorý v katalógu chýba? 
Vieme ponúknuť takmer čokoľvek 

z plošných materiálov, hrán 
a príslušenstva.

help@demos-trade.com

Potrebujete informácie o iných 
možnostiach, formátoch alebo informácie 

o spracovaní a použití materiálov? 
Volajte linku našej technickej podpory.

+420 596 223 455

U nás nájdete tisíce ďalších položiek 
vrátane kovania, ktoré potrebujete 

ku svojej práci. Nechajte sa inšpirovať 
špecializovanými brožúrami

alebo časopismi plnými nápadov, 
ktoré vám zjednodušia vašu prácu.

Ďalší sortiment
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6.13–6.16
6.17–6.20
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6.23–6.24
6.25–6.26
6.29–6.30
6.31
6.32–6.34
6.35–6.38
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Lesky a maty
Ponuka lesklých a matných materiálov
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
acrylic gloss ag, acrylic Matt aM
Lesklé materiály Mirror gloss
raUvisio crystal
vzorkovníky

Na stiahnutie na 
www.demos-trade.com

Prezrite si stále aktuálny katalóg  
v elektronickej verzii, stiahnite si 

certifikáty, produktové informácie 
alebo technické listy. informujte sa 

o dostupnosti materiálov,
základných cenách a i.
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vhodne zvolený lesk dokáže v interiéri 
navodiť atmosféru moderného a luxus-
ného prostredia, malému priestoru môže 
pridať na veľkosti, svetlosti. starostlivosť 
o lesklý nábytok nie je nijako náročná, 
len sa treba držať zásad odporúčaných 
výrobcom.

Matné povrchy pôsobia naopak vrelo, 
vyvolávajú pocit útulnosti a domova 

a nepútajú na seba toľko pozornosti. 
Uplatnenie nájdu ako v kuchyni či jedálni, 
tak pri výrobe veľmi namáhaného nábytku 
– ak zvolíte kvalitný materiál, napríklad 
laminát alebo dosku potiahnutú laminá-
tom. oceníte ich napríklad v detskej izbe, 
kde drobné odery alebo odtlačky šibal-
ských prstíkov nebude vidno. a ak chcete 
dosiahnuť kontrast, kombinujte!

Lesky a maty
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Pri výbere vhodného materiálu treba 
zvážiť všetky pre a proti jednotlivých ma-
teriálov. dá sa povedať, že každý materiál
v niečom vyniká a naopak, v niečom je 
slabší. Z porovnania je zrejmé, že ToP 
produktom z hľadiska kvality povrchu 
je produkt s názvom TecNogLas se-
NosaN a na opačnej strane v takomto 
hodnotení stojí produkt dTd laminovaná 
egger sT 30, ktorý nájde uplatnenie 
vďaka svojej prijateľnej cene napríklad 
na korpusových častiach nábytku. Pokiaľ 
máte v úmysle použiť lesklý povrch aj na 
horizontálnych plochách, ako sú stoly 
a pulty, najlepšou voľbou je doska poti-
ahnutá laminátom (dTL) 
od firmy Pfleiderer.

Hodnotené parametre:

Kvalita povrchu – vzhľadové vlastnosti, 
ako je rovinatosť, stupeň lesku, celkový 
vzhľad dosky.

odolnosť – schopnosť povrchu odolávať 
väčšiemu zaťaženiu, poškrabaniu 
a opotrebeniu.

Cenová výhodnosť – zhodnotenie ceno-
vej úrovne produktu.

teCnogLas senosan Hgn

Kvalita lesku     

odolnosť     

cenová výhodnosť     

teCnogLas senosan Hgs

Kvalita lesku     

odolnosť     

cenová výhodnosť     

reHau rauVIsIo Crystal

Kvalita lesku     

odolnosť     

cenová výhodnosť     

egger perfectsense gloss

Kvalita lesku     

odolnosť     

cenová výhodnosť     

pfleiderer dtL – Hg

Kvalita lesku     

odolnosť     

cenová výhodnosť     

pfleiderer dtdL – Hg priama laminácia

Kvalita lesku     

odolnosť     

cenová výhodnosť     

egger st30 – dtdL

Kvalita lesku     

odolnosť     

cenová výhodnosť     

mIrror gLoss – dtdL

Kvalita lesku     

odolnosť     

cenová výhodnosť      

aCryLIC gLoss

Kvalita lesku     

odolnosť     

cenová výhodnosť      

Lesklé materiály sú už niekoľko 
rokov veľmi obľúbené nielen ako 
čelné plochy v kuchyniach, 
ale aj v obývacích miestnostiach, 
kúpeľniach a v neposlednom rade 
tiež v komerčných priestoroch.

L e s k y  a  m a t y

ponuka
lesklých materiálov

V katalógu nájdete na str. 6.7–6.12 V katalógu nájdete na str. 6.13–6.16 V katalógu nájdete na str. 6.31

V katalógu nájdete na str. 6.7–6.12 V katalógu nájdete na str. 6.13–6.16

V katalógu nájdete na str. 6.35–6.38

V katalógu nájdete na str. 6.23–6.24

V katalógu nájdete na str. 6.29–6.30

V katalógu nájdete na str. 6.32–6.34
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L e s k y  a  m a t y

ponuka
matných materiálov

Materiály v povrchovej úprave 
MaT sú v ostatných rokoch stále 
populárnejšie. o tom svedčí aj stále 
sa rozrastajúca ponuka tejto povr-
chovej štruktúry od popredných 
svetových výrobcov materiálov 
na výrobu nábytku.

ešte viac ako pri lesklých materiáloch tu 
treba zvážiť vlastnosti jednotlivých mate-
riálov. dôvodom je, že matné povrchy sú 
veľmi náchylné na poškrabanie 
a zostávajú na nich aj stopy po ohma- 
taní. Je možné si vybrať zo širokej palety 
iných výrobkov, ktoré určite uspokoja 
vaše potreby a požiadavky. Keďže matné 
materiály sa vyskytujú medzi laminovaný-
mi doskami, laminátmi, ale aj lakovanými 
doskami, nájdete jednotlivé produkty 
v rámci rôznych kapitol tohto katalógu. 
Nižšie nájdete odkaz na konkrétne strany 
v katalógu.

Hodnotené parametre:

Kvalita povrchu – vzhľadové vlastnosti, 
ako je rovinatosť, kvalita matu, celkový 
vzhľad dosky.

odolnosť – schopnosť povrchu odolávať 
väčšiemu zaťaženiu, poškrabaniu 
a opotrebeniu.

Cenová výhodnosť – zhodnotenie ceno- 
vej úrovne produktu.

pfleiderer dtL, HpL – Xm

Kvalita matu     

odolnosť     

cenová výhodnosť     

odolnosť proti odtlačkom prstov: ÁNo

egger perfectsense matt

Kvalita matu     

odolnosť     

cenová výhodnosť     

odolnosť proti odtlačkom prstov: ÁNo

reHau – rauVIsIo Crystal matt

Kvalita matu     

odolnosť     

cenová výhodnosť     

odolnosť proti odtlačkom prstov: ÁNo

pfleiderer dtdL – mL

Kvalita matu     

odolnosť     

cenová výhodnosť     

odolnosť proti odtlačkom prstov: Nie

egger st9 – dtdL

Kvalita matu     

odolnosť     

cenová výhodnosť     

odolnosť proti odtlačkom prstov: Nie

aCryLIC matt

Kvalita matu     

odolnosť     

cenová výhodnosť      

odolnosť proti odtlačkom prstov: Nie

V katalógu nájdete na str. 6.17–6.20

V katalógu nájdete na str. 6.25–6.26

V katalógu nájdete na str. 6.35–6.38

V katalógu nájdete na str. 6.21

V katalógu nájdete v kapitole 1

V katalógu nájdete na str. 6.31
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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

rakúska firma TischlerZentrum ponúka 
širokú škálu materiálov na výrobu nábytku, 
či už ide o celé dosky, alebo dielce zho-
tovené priamo na mieru. guľaté, oválne 
alebo iné špeciálne tvary sú spracované na 
najmodernejších cNc strojoch. samozrej-
mosťou je aj poradenstvo v závislosti od 
požiadaviek zákazníkov.

dôležitá je aj kvalita spracovávaného ma-
teriálu, jeho povrchu, čo je pri leskoch pri-
orita. Široká paleta farieb, vzorov a štruktúr 
z ponuky TZ dá vášmu nábytku moderný 
vzhľad. všetky spracovávané materiály sú 
výhradne od dodávateľov v rámci eÚ.
Lesklé akrylátové fólie Tecnoglas senosan 
sú lisované najčastejšie na Mdf nosič, 

na želanie je možné zvoliť drevotriesku, 
preglejku, voštinu alebo iné typy špeciál-
nych ľahčených dosiek. Na lepenie fólií je 
používané špeciálne vyvinuté PUr lepidlo, 
vďaka ktorému je lesklý povrch pokojný 
a bez efektu pomarančovej kôry.

L e s k y  a  m a t y

Lesklé materiály
teCnogLas senosan

preforming je špecifická me- 
tóda hranenia, keď sú hrany 
dielca obalené povrchovou 
dekoračnou fóliou. Táto metó-
da môže byť použitá 
na protiľahlých stranách nábyt-
kového dielca. výhodou je, 
že spoje hrán nie sú viditeľné.

v súčasnej dobe je preforming 
ponúkaný v týchto verziách:

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

6
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materiál – tecnoglas senosan Hgn,
tecnoglas senosan Hgs 

sú to fólie z materiálu aBs, na ktorých 
je vrstva akrylátu, ktorý má za následok 
vysoký stupeň lesku plne porovnateľný
s materiálmi, ako sú sklo alebo laky. 
Tieto fólie sú lisované na nosiče a môžu 
byť jednostranné aj obojstranné. ak sú 
jednostranné, z druhej strany je melamí-
nový povrch.

tecnoglas senosan Hgs má vyššiu 
odolnosť proti poškrabaniu.

odporúčanie:
Materiál senosan HgN a senosan Hgs 
odporúčame používať len na zvislé 
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

RozMeR

HRúbky

NosNá  Doska

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

sk
l
a

d

ová kole
k

cia

Číslo dekoru/objednávací kód 
nájdete 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

poškrabaniu

Hgs – odolný 
proti

poškrabaniu

Hgs – odolný 
proti

poškrabaniu

Hgs – odolný 
proti 

poškrabaniu

Hgs – odolný 
proti

poškrabaniu

Hgs – odolný 
proti

poškrabaniu

L e s k y  a  m a t y

Lesklé materiály
teCnogLas senosan

2824

Viete, že si u nás môžete objednať nábytkové 
dVIerKa na mIeru z materiálu tecnoglas senosan?

podľa vášho výberu, s dovozom na prevádzku démos zdarma!
ponuku dvierok nájdete 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 Doska potiahnutá akrylátovou Fóliou

akryl 
2800 x 1300 x ..

akryl 
2800 x 1300 x ..

Hrany senosan 
(hr. hrán cca 0,7–1 mm)

Dekor Názov dekoru Štruktúra 19,1 mm (jednostranná) 18,2–19 mm* 23 mm 53 mm

0801 biela HGN 92209 92204 92207 92281

0802 biela krémová HGN 92241 i 92203 92206 92271

0803 Čierna HGN i i 92205 92208 92275

0804 strieborná HGN i i 92240 92261 i

0806 antracit HGN 92251 i 92239 92260 92278

0807 Červená tmavá HGN i i 92225 92217 i

0808 Červená svetlá HGN i i 92226 92216 92264

2801 biela HGs 224106 180594 92207 92281

2802 biela krémová HGs 220972 i 180595 92206 92271

2803 Čierna HGs 228302 i 178552 92208 92275

2805 Vanilka svetlá HGs 198886 i 211054 212746 213240

2811 béžová HGs 284855 i 232245 92215 i

2824 Šedohnedá HGs 284856 i 232421 237874 x

*Hrúbka dosiek senosan sa podľa dekoru mierne líši, presnú hrúbku zistíte v popise karty na www.demos24plus.com, 
HGN – vysoký lesk, HGs – zvýšená odolnosť proti poškrabaniu. Dosky dodávame s ochrannou fóliou. 

Minimálna objednávka pri objednávkových položkách – jednostranná verzia 6 ks, obojstranná verzia 5 ks.

dodaCí porIadoK LesKLé dosKy teCnogLas senosan

Čistenie: používajte len antistatické príprav-
ky, ktoré zabraňujú vytvoreniu statického 
výboja. odporúčame použiť náš leštiaci 
prípravok seNosaN Ultra gloss super-
polish – dgs na údržbu povrchu, aby sa 
zamedzilo poškrabaniu. Prípravok naneste 
na bavlnenú tkaninu a rovnomerne rozotrite 
po celej ploche. stačí len malé množstvo 

prípravku – je vysoko efektívny. Nechajte 
pôsobiť a po 20 minútach povrch preleštite.

Údržba: odporúčame ihneď po odstránení 
ochrannej fólie použiť Ultra gloss superpo-
lish – dgs. výrobok je ekologicky nezávad-
ný, dá sa použiť v kuchynských priestoroch.

SENOSAN Súprava na leštenie fólií 92263

uLtra gLoss superpoLIsH
sÚpraVa na LeštenIe LesKLýCH fóLIí

12345 Tovar je na sklade
vo všetkých skladoch

 12345 Tovar je na sklade v centrálnych skladoch
Nitra a Košice

 12345 Tovar je na sklade 
v ČR

i Na objednávku

6
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materiál – pfLeIderer dtL Hg
(doska potiahnutá laminátom vo vyso-
kom lesku).

Pre silne namáhané plochy môžeme 
odporúčať produkt nemeckého výrobcu 
– firmy Pfleiderer – dTL (doska potiahnu-
tá laminátom). vyniká predovšetkým 
vysokou odolnosťou, ktorá je dosiahnutá 
použitím laminátu. 

(+) Povrch tvorený laminátom, ktorý patrí 
medzi lesklými materiálmi k najodol-
nejším! 

(+) Prijateľný stupeň lesku. 
(+) Ponuka 13 dekorov.
(–) vyššia cena.

materiál – pfLeIderer dtdL Hg
(priama laminácia vo vysokom lesku).

ekonomický variant k doske potiahnutej lami- 
nátom dTL. Na sklade v troch dekoroch.

(+) cena.

dosky sú dodávané vrátane ochrannej 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 revo t r i e ska

RozMeR

HRúbky

NosNá  Doska

sk
l
a

d

ová kole
k

cia

Číslo dekoru/objednávací kód 
nájdete 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

sk
l
a

d

ová kole
k

cia
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L e s k y  a  m a t y

Lesklé materiály
pfLeIderer dtL a dtdL

dodaCí porIadoK pfLeIderer dtL
PFLeIDeReR DTL

DTL doska potiahnutá laminátom – najvyššia odolnosť proti poškrabaniu, vysoký stupeň lesku
DTDL doska v úprave priama laminácia – lesk aj odolnosť menšie ako pri DTl (výhodná cena)

Dekor Názov dekoru Štruktúra

MDFL
2800 x 2100..

DTDL 
2800 x 2100..

DTL 2800 x 2070..
Laminát 

2800 x 2070..
abs hrany

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

U11003 biela HG lesk 244416 131934 58827 67268 109340 114992 119813

U12007 Čierna HG lesk 244417 152864 i 115991 68722 65130 79041 115117

U17054 Červená burgundská HG lesk i i i 115993 67241 i 109344  67240 67337

U15110 zelená Iguana HG lesk i i i 58826 67244 i 109349 79037 67338

U17141 Fialová HG lesk i i i 116001 67206 i 67207 x

U16182 Hnedá HG lesk i i i 236100 i 237549 x

U11523 Magnólia HG lesk i i i 146962 i 161084 x

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

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

U11027 biela žiarivá HG lesk i 234644 i 236095 i 115023 x

U15193 Cuando HG lesk i i i 236099 i 237550 x

U15579 žltá HG lesk i i i 236096 i 237552 x

U16010 oranžová HG lesk i i i 236097 i 237557 x

U11509 Magnólia HG lesk i 223820 i i i i i

sk
l
a

d

ová kole
k

cia

Ďalších viac ako 200 dekorov
v rôznych formátoch a hrúbkach nielen na drevotrieske, 
dostupných na objednávku. Zvoliť si môžete laminátom 
potiahnutú Mdf dosku, drevotrieskovú dosku a Mdf dosku 
Pyroex, ako aj nosiče do vlhkého prostredia.

12345 Tovar je na sklade
vo všetkých skladoch

 12345 Tovar je na sklade v centrálnych skladoch
Nitra a Košice

 12345 Tovar je na sklade 
v ČR

i Na objednávku
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L e s k y  a  m a t y

Lesklé materiály
pfLeIderer dtL a dtdL

u11003

6
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L e s k y  a  m a t y

matné materiály
pfLeIderer dtL a HpL

Xtreme matt – okúzľuje optikou 
s doposiaľ nevídanou, enormne farebnou 
transparenciou a hĺbkou – a príjemne 
teplou, zamatovo mäkkou haptikou.

Hoci matný, neodrážavý povrch pôsobí 
obzvlášť jemne, ukazuje sa, že táto štruk- 
túra znesie veľké zaťaženie, je veľmi odol-
ná a ľahko udržiavateľná. Teplý, „mäkký“ 
povrch vyzýva k dotyku – nezostávajú 
však na ňom žiadne odtlačky prstov 
ani mastné stopy. odolnosť proti poškra-
baniu pri štruktúre XTreme Matt zďaleka 
prevyšuje porovnateľné matné povrchy. 
Štruktúra je odolná voči bežným čistiacim 
prostriedkom.

Vlastnosti štruktúry Xtreme matt
	enormná farebná transparentnosť 

a hĺbka, príjemne teplá;
	zamatovo jemná na dotyk – a pritom 

zaťažiteľná, odolná a jednoduchá 
na údržbu;

	odolný, elektronickým lúčom tvrdený 
povrch;

	odolná proti odtlačkom prstov a mast-
ným škvrnám;

	na horizontálne aj vertikálne použitie;
	ľahké odstránenie bežných každoden- 

ných nečistôt;

	homogénny, a teda hygienický povrch;
	odolná voči bežným čistiacim pros-

triedkom používaným v domácnosti, 
chemikáliám, rozpúšťadlám a dezin-
fekčným prostriedkom.

Typickými oblasťami použitia sú obklady 
stien a dverí pri realizácii interiérov, výroba 
nábytku a verejné priestory, napr. reštau-
rácie, lekárske ordinácie, materské školy.

dostupné dekory
formáty:
3 050 x 1 300 x 0,8 mm,
4 100 x 1 300 x 0,8 mm.
dverový formát 2 350 x 1 300 x 0,8 mm.
HPL solid (s prefarbeným jadrom)
4 100 x 1 300 x 0,8 mm, ostatné 
na objednávku.

dosky aj lamináty sú dodávané vrátane 
ochrannej fólie.

okrem laminátov sa dá štruktúra XM 
dodať aj ako dTL (doska potiahnutá 
laminátom) alebo pracovná doska.

DTL  –  3050  x  1300  mm,  HPL  –  3050  x  1300  mm

DTL  –  19  mm,  HPL  –  0 , 8  mm

Drevo t r i e ska

RozMeR

HRúbky

NosNá  Doska

Xtreme robustný,
Xtreme rozmanitý,
Xtreme krásny.

u16002 XM congo

u16002 XM congo

Číslo dekoru/objednávací kód 
nájdete 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

sk
l
a

d

ová kole
k

cia

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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L e s k y  a  m a t y

matné materiály
pfLeIderer dtL a HpL

Dekor Názov dekoru

HPL DTL

NCs RaL4100 x 1300
hr. 0,8 mm

2350 x 1300
hr. 0,8 mm

solid
4100 x 1300
hr. 0,8 mm

3050 x1300
hr. 19 mm

R20021 Dub Lindberg i 295380

R24029 buk Fjord svetlý i 295382

R24053 buk Tallin i 315090

U11026 biela i 295347 i 315092 i 315091 s0502-G50y 9016

U11027 biela žiarivá 276134 i 315094 i 315093 315121 s0505-R60b

U11102 biela kriedová i 315088 s0502-G50y 9003

U11509 Magnólia i 295375 s0505-y20R

U12000 Čierna 276133 i 315095 i 315096 s8502-b 9005

U12168 kašmír 315098 i 315097 s2002-y50R

U12188 sivá 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 karmínovo 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

dodaCí porIadoK Xm pfLeIderer

 12345 Tovar je na sklade 
v ČR

i Na objednávku

6
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L e s k y  a  m a t y

matné materiály
pfLeIderer dtdL

Štruktúra ML – matný lak – vďaka 
nízkemu matnému odlesku ide o vysoko 
moderný, výnimočný a pôsobivý povrch. 
Laminované drevotrieskové dosky 

sú tradičné veľkoplošné dosky na báze 
dreva, povrchovo upravené impregnova-
ným dekoratívnym papierom. Nespornou 
výhodou tohto typu produktu je cenová 

dostupnosť pri dostatočnej kvalite matné- 
ho povrchu. dosky sú opatrené ochran- 
nou fóliou, nie sú ošetrené technológiou 
zabraňujúcou odtlačkom prstov.

U12007
NCS S9000-N

U16184

U11003
NCS S0500-N

U16130
NCS S1005-Y40R

U15331
NCS S2005-Y10R

Dekor Názov dekoru Štruktúra
Formát 2800 x 2100 mm abs hrany

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

U11003 biela ML 180797 188952 188956

U16130 Piesková ML 182182 188953 188957

U15331 kremičitá ML 182183 188954 i

U16184 krémová ML 182184 188955 188959

U12007 Čierna ML 198392 212906 212907

2800  x  2100  mm

18  mm

Drevo t r i e ska

RozMeR

HRúbka

NosNá  Doska

puristický,
supermatný,
zamatový.

Číslo dekoru/objednávací kód 
nájdete na str. 6.21

 12345 Tovar je na sklade v centrálnych skladoch
Nitra a Košice

 12345 Tovar je na sklade 
v ČR

i Na objednávku



Čo využitím služby centra získate?

+ úsporu času
+ kvalitu spracovania za prijateľné ceny
+  schopnosť uspokojiť náročné 

priania vašich zákazníkov
+  eliminujete nutnosť hospodáriť 

so vzniknutým odpadom
+  nie ste nútení kupovať a prevádzkovať 

drahé technologické vybavenie

Nitra

Zvolen

Trenčín
KAT

Michalovce

ŽILINA

Bratislava

Trnava

Košice

Ďalšie informácie nájdete na  
www.demos-trade.com

Zaisťujeme:*
 
– prepravné rezy
– rezy na mieru
– ohraňovanie dielcov (aj PUr lepidlami*)
– cNc tvarové opracovanie
– frézovanie otvorov pre konštrukčné
 spoje, závesy, drezy a i.
– plošné lisovanie (lamináty, dekoratívne
 fólie a dyhy na vybrané nosiče)*

* podľa ponuky na prevádzke (nutné overiť)

nárezové centrá

Narežeme pre vás
v týchto prevádzkach:

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 adná  s t r ana  sT2

RozMeR

HRúbka

NosNá  Doska

PoVRCHoVá  úPRaVa

u999

Číslo dekoru/objednávací kód 
nájdete na str. 6.24
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perfectsense gloss je prémiová kategó-
ria Mdf dosiek s lakovanou povrchovou 
úpravou vo vysokom lesku. spĺňa poži-
adavky na povrchy s najvyššou kvalitou, 
ktoré sa objavujú v niektorých sofistikova- 

nejších obytných a komerčných priesto- 
roch vrátane luxusného dizajnu predajní 
a nábytku. Možnosti využitia zahŕňajú 
obloženie stien, šatníkové skrine, posuv-
né dvere alebo čelné plochy nábytku. 

Perfectsense gloss vyniká zrkadlovým 
leskom a dokonale hladkým povrchom.

L e s k y  a  m a t y

Lesklé materiály
perfectsense gloss

Dekor Názov 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 sivá 351793 i 351814 336215

U961 Grafitovo sivá 351794 i 60303 351999

U104 alabastrovo biela 265537 i 290769 312399

U323 Chilli červená 265534 i 310831 313886

U763 Perlovo sivá 265538 i 310834 311853

U999 Čierna 265539 i 310139 313887

W1000 Prémiová biela 265532 i 310027 311827

W1100 alpská biela 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

Všetky dekory z kolekcie EGGER sa dajú objednať od 24 ks v štruktúre PerfectSense. Dostupné v hrúbkach 10, 16, 19, 22, 25 mm. Na strane s povrchom PerfectSense je doska opatrená ochrannou fóliou.

 12345 Tovar je na sklade v centrálnych skladoch
Nitra a Košice

i Na objednávku

6
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perfectsense matt je prémiová kategó-
ria Mdf dosiek s lakovanou povrchovou 
úpravou v hlbokom mate. spĺňa požia-
davky na povrchy s najvyššou kvalitou, 
ktoré sa objavujú v niektorých sofisti-
kovanejších obytných a komerčných 
priestoroch vrátane luxusného dizajnu 
predajní a nábytku. Možnosti využitia 
zahŕňajú obloženie stien, šatníkové skri-
ne, posuvné dvere alebo čelné plochy 
nábytku. Perfectsense Matt sa vyznačuje 
mimoriadne matným povrchom, v úprave 
„nezanechávajúcej odtlačky prstov”.

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 adná  s t r ana  sT2

RozMeR

HRúbka

NosNá  Doska

PoVRCHoVá  úPRaVa 

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/objednávací kód 
nájdete na str. 6.26



Podpora: +420 596 223 402 6.26Lesky  a  mat y

L e s k y  a  m a t y

matné materiály 
perfectsense matt

Dekor Názov 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 krémovo béžová 265494 i 311691 313923

U702 kašmírovo sivá 265490 i 311692 311110

U708 svetlo sivá 265491 i 311693 313924

U727 kamenná sivá 265492 i 311694 313925

U732 Prachovo sivá 265493 i 311695 313926

U961 Grafitovo sivá 351795 i 311696 329119

U999 Čierna 265495 i 311697 313927

W1000 Premiová biela 265489 i 311689 310200

W1100 alpská biela 310521 i 311690 311592

dodaCí porIadoK egger perfeCtsense matt

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

Všetky dekory z kolekcie EGGER sa dajú objednať od 24 ks v štuktúre PerfectSense. Dostupné v hrúbkach 10, 16, 19, 22, 25 mm. 
Na strane s povrchom PerfectSense je doska opatrená ochrannou fóliou.

 12345 Tovar je na sklade v centrálnych skladoch
Nitra a Košice

i Na objednávku

6
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L e s k y  a  m a t y

Lesklé a matné 
materiály egger

www.egger.cz

Horný UV lak

Primer

EGGER MDF doska

Impregnovaný 
dekoračný papier

Ochranná fólia

Základný lak

Impregnovaný 
dekoračný papier

Lakovaná doska PerfectSense

Gloss a Matt
EGGER lakované dosky PerfectSense

pre prémiový vzhľad.

PerfectSense lakované MDF dosky ST E1
EGGER skladový program tvorí 14 rýchlo dostupných 
dekorov:
2 800 × 2 070 × 18 mm

Hrany
ABS hrany – rýchlo dostupné už od 1 rolky:

Lamináty
Dostupné len pre PerfectSense Mat
EGGER skladový program - rýchlo dostupný už od 1 ks:
2 800 × 1 310 × 0,8 mm
2 790 × 2 060 × 0,8 mm (Lamináty XL v štruktúrach 
ST28, ST33 a ST37)
Lamináty nie sú dostupné pre štruktúry PerfectSense Gloss PG - PerfectSense Gloss a ST30 - 
Smoothtouch Gloss. Pre lesklé povrchy odporúčame štruktúru HG - Highgloss.

PerfectSense je prémiová kategória MDF dosiek s lakovanou povrchovou úpravou vo vysokom 
lesku alebo v hlbokom mate. Spĺňa požiadavky na povrchy s najvyššou kvalitou, ktoré sa objavujú 
v niektorých sofistikovanejších obytných a komerčných priestoroch vrátane luxusného 
designu predajní a nábytku. Možnosti využitia zahŕňajú obloženie stien, šatníky, posuvné dvere alebo 
čelné plochy nábytku. PerfectSense Matt sa vyznačuje mimoriadne matným povrchom, v úprave 
„nezanechávajúcej odtlačky prstov“. PerfectSense Gloss vyniká zrkadlovým leskom a dokonale 
hladkým povrchom.

Novinkou v rade PerfectSense je dekor W1100 Alpská biela, ktorý je najbelším odtieňom 
v EGGER kolekcii dekoratívnych materiálov. Zodpovedá bežnému odtieňu RAL 9003 Signálna biela, 
často využívanom najmä v interiéroch. Vysoká krycia schopnosť tohto odtieňa je zdôraznená 
prekvapujúcou hĺbkou vysoko lesklého (PG) alebo matného (PM) povrchu. Priamo sa tak ponúkajú 
kombinácie na vytváranie efektov matných a lesklých plôch v duchu súčasných trendov.

PMMA kontrastné hrany - rýchlo dostupné už od 1 rolky:

Šírka Hrúbka Pre dekory Dĺžka rolky
23 mm 1 mm PerfectSense Gloss a Matt 75 m

Šírka Hrúbka Pre dekory Dĺžka rolky
23 mm 1,3 mm PerfectSense Gloss a Matt 75 m
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L e s k y  a  m a t y

Vzorkovníky 
egger

www.egger.cz

EGGER marketing

→ 64 reálnych kombinácií 
 dekorov a štruktúr pre pracovné 
 dosky.
→ Brožúra, ktorá obsahuje 
 kreatívnu a produktovú časť.
→  Informácie o ponuke produktov.

Vzorkovník kolekcie 
pracovné dosky 

Všetko v jednej aplikáciiVirtuálne designové štúdio

→  Reálne vzorky a informácie o dostupnosti 140 kombinácií 
dekorov a štruktúr Eurodekor, 14 variantov PerfectSense, 
13 dekorov kontrastných hrán.

→  Rozdelený do 2 základných častí:
	 •		vľavo:	vyberateľné	vzorky	Uni	farieb,	materiálové	

reprodukcie, PerfectSense, Kontrastné hrany 
(magnetický systém).

	 •	vpravo:  pevná súčasť vzorkovnice – Reprodukcia drevín.
→  Odporúčané dekorové kombinácie pri každom dekore.
→  Pri	reprodukcii	drevín	náhľad	dekorov	na	dosku	v rozmere	

600 x 900 mm.
→  Informácie o produktoch a dostupnosti.

Vzorkovník skladového 
programu Eurodekor, 
PerfectSense vrátane dokonale 
zladených laminátov a hrán

EGGER AppVDS Online

→  Bezplatná aplikácia pre Android a iOS.
→  Známe aj nové služby koncentrované do jednej aplikácie.
→  Sekcia inšpirácií informuje o posledných trendoch.
→  Predstavuje pôsobivé príbehy pomocou inšpiratívnych 

obrázkov.
→  Obsahuje celú EGGER kolekciu dekoratívnych materiálov 

2017–2019, ako aj podlahové dekory.
→  Vďaka integrovanému VDS je možné navrhnúť 

kombinácie vo viac než 60 typoch miestností priamo vo 
vašom mobilnom zariadení.

→  VDS dekorový scaner vám umožní virtuálne sa dotknúť 
vzoriek alebo si ich v aplikácii prezrieť.

Vzorkovníky

→  Obsahuje všetky dekory novej EGGER kolekcie 
dekoratívnych materiálov 2017–2019, ako aj podlahové 
dekory.

→  Rozšírená knižnica miestností pre vizualizáciu dekorov.
→  Všetky miestnosti sú zobrazené v preddefinovaných 

dekorových kombináciách.
→ Zdieľanie	projektu	cez	Facebook,	Twitter	a	Pinterest.
→  Nový „porovnávací mód“ ponúka ohromujúce 

konzultačné a poradenské možnosti.
→ Všetky služby sú bezplatné.

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

Drevo t r i e ska

och r anná  fó l i a  obo j s t r anne

RozMeR

HRúbka

NosNá  Doska

PoVRCHoVá  úPRaVa

LesKLé dosKy egger st30
Povrchová štruktúra sT30 sa hodí vďaka 
svojmu stupňu lesku a veľmi dobrej odol-
nosti voči poškrabaniu predovšetkým
na výrobu korpusov, na realizáciu interié-
rov predajní a veľtržných expozícií, ako 
aj na konštrukciu deliacich priečok.

ochranná fólia na doskách zaručuje dob- 
rú ochranu pri doprave a manipulácii.

teCHnICKé VLastnostI
egger eUrodeKor® v štruktúre
sT30 zodpovedá požiadavkám podľa 
eN 14322:2003.

LamInÁty a egger pLastoVé 
Hrany aBs
egger ponúka zo skladu lamináty a aBs 
hrany vo vysokom lesku k desiatim vybra- 
ným dekorom. Materiál korešponduje 
s lesklým laminátovým povrchom a po-
máha vytvoriť celkový harmonický vzhľad.

LesKLé dosKy egger st30 
Povrchová štruktúra vo vysokom 
lesku v dekorovej väzbe.

dodajte vašim nápadom lesk.

Číslo dekoru/objednávací kód 
nájdete 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 Názov dekoru
2800 x 2070 x 18 mm

sT30

W1100 alpská biela lesk 307952

U732 Prachovo sivá lesk 307979

U999 Čierna lesk 71401

dodaCí porIadoK – sKLadoVÁ KoLeKCIa 2017

12345 Tovar je na sklade
vo všetkých skladoch

 12345 Tovar je na sklade v centrálnych skladoch
Nitra a Košice

 12345 Tovar je na sklade 
v ČR

6
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L e s k y  a  m a t y

acrylic gloss ag
acrylic matt am

Dekor Názov dekoru Štruktúra lesk kód sortimentu Hrany abs 22/1 mm Štruktúra 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 porIadoK aCryLIC gLoss / aCryLIC matt

0190

7045

0514

7166

6299

8685

Kolekcia acrylic 
prináša interiéru 
štýl a eleganciu.

2800  x  1300  mm

18 ,3  mm

MDF

RozMeR

HRúbky

NosNá  Doska
Číslo dekoru/objednávací kód 

nájdete na str. 6.31

dosky acrylic gloss majú vynikajúcu odol-
nosť voči chemikáliám a vysokú Uv stabilitu. 
dodávame s ochrannou fóliou. 

nové dosky acrylic matt sú vysoko odolné 
voči nárazu i poškriabaniu a majú zlepšenú 
odolnosť proti odtlačkom prstov.

 12345 Tovar je na sklade v centrálnych skladoch
Nitra a Košice

 12345 Tovar je na sklade 
v ČR

i Na objednávku
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L e s k y  a  m a t y

Lesklé materiály
mirror gloss

mirror gloss mg sú laminované drevo-
trieskové dosky s neprekonateľne lesk-
lým povrchom vyrábaným najmodernejší-
mi technológiami. Špeciálny dekoratívny 
papier je laminovaný na super jemnú 
e-Le drevotrieskovú dosku so zvýše-
nou hustotou 700 kg/m3. dosky Mirror 
gloss sú obvykle používané v obytných, 
kancelárskych interiéroch, luxusných 
kuchyniach, kúpeľniach a v obchodných 
priestoroch. Kolekcia Mirror gloss po-
skytuje 20 exkluzívnych vysoko lesklých 
dekorov.

Charakteristika:
 cenovo výhodné,
 ľahko sa čistia,
 rozsiahla škála dizajnov,
 vysoká trvanlivosť a odolnosť,
 vysoká mechanická, chemická a tepelná
 odolnosť,
 vysoká stabilita,
 bezkonkurenčný zrkadlovo lesklý povrch.

použitie:
 interiérový dizajn,
 nábytkové diely,
 priečky,
 výstavy (stojany, stánky, kiosky).

normy:
eN 14322; eN 312 - typ P2.

emisná trieda:
e1 (eN 120) - e-Le.

Číslo dekoru/objednávací kód 
nájdete na str. 6.34

2800  x  2050  mm

18 ,  19  mm

drevo t r i e ska

RozMeR

HRúbky

NosNá  Doska
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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



Podpora: +420 596 223 402 6.34Lesky  a  mat y

L e s k y  a  m a t y

Lesklé materiály
mirror gloss

Dekor Názov dekoru

Drevotrieska Laminát
abs Hrany

2800 x 2050 mm 3050 x 1320 mm

Štruktúra MG/MG 
tl. 18 mm

Štruktúra MG/MG
tl. 19 mm

Štruktúra 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 349971 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

Možnosť dodať na nosiči MDF vo formáte 2800 x 2050 mm v kombináciách štruktúr MG/PE alebo MG/MG. 

12345 Tovar je na sklade
vo všetkých skladoch

 12345 Tovar je na sklade v centrálnych 
skladoch Nitra a Košice

 12345 Tovar je na sklade 
v ČR

i Na objednávku
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rauVIsIo Crystal

Či už v kuchyni, kúpeľni, v obývačke 
– sklo dnes nachádza v oblasti nábytko-
vého dizajnu široké spektrum využitia. 
Špeciálne na čelných plochách nábytku 
je sklo obľúbeným materiálom pre svoj 
kvalitný vzhľad a hmatový dojem.

rauVIsIo Crystal spája kvalitný vzhľad 
skla s pozitívnymi vlastnosťami polymér-
neho materiálu. Tento výrobok ponúka 
maximálnu flexibilitu pre výrobu čelných 
plôch, výklenkov, ale aj pre riešenie boč-
ných stien v imitácii skla.

Je určený na vertikálne použitie v interié- 
ri. Horizontálne použitie je možné jedine 
na vlastnú zodpovednosť.

dizajn
Jasný, klasický, štýlový dizajn. Priehľad- 
nosť v oblasti hrán – dokonalá imitácia 
krištálu, skla. 

rauVIsIo Crystal ponúka nasledujúce 
výhody:

rauVIsIo Crystal sLIm
formát: 2 800 x 1 300 x 4 mm.
raUvisio crystal sLiM sa skladá z koex-
trudovaného sklolaminátu a protiťahu. 

sklolaminát sa skladá z týchto vrstiev: 
Transparentná vrstva: 1,6 mm.
Kolorovaná vrstva určujúca farbu: 0,4 mm.
Protiťah: 2 mm.

rauVIsIo Crystal sLIm nepotrebuje 
nosnú dosku, t. j. transparentná a koloro- 
vaná vrstva dávajú dohromady konečnú 
hrúbku 4 mm. Polymérový sklenený mate-
riál je k dispozícii vo vysoko lesklej
aj matnej úprave. Povrch sklolaminátu 
z PMMa potiahnutý vrstvou odolnou 
proti poškrabaniu je chránený špeciálnou 
fóliou Pe, ktorá sa môže odstrániť 
až po montáži.

rauVIsIo Crystal ComposIte
formát: 2 800 x 1 300 x 19 mm.

skladá sa z týchto vrstiev:
sklolaminát 2 mm (1,6 mm priehľadná 
vrstva PMMa; 0,4 mm polymérová vrstva 
určujúca farbu).
Mdf 15 mm.
farebne zladený protiťah 2 mm.

výrobky raUvisio crystal sLiM 
ponúkame aj v magnetickom variante, 
pri ktorom je magnetický účinok realizo-
vaný pomocou oceľovej fólie, tzv. neody-
mového magnetu (Neodym-železo-bór).

raUvisio crystal
revolúcia vo využívaní 
skla – maximálna flexi-
bilita pri spracovaní
a montáži.

Opracovanie bežnými nástrojmi.

Žiadne odtlačky prstov na matnej verzii.

Ľahká údržba.

O 50 % ľahší než sklo.

Popísateľný – lesklá verzia fixkou na tabule. 
Matná verzia kriedou.

Desaťkrát odolnejší proti rozbitiu než bežné sklo.
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rauvisio Crystal CoMpositE, zalisovaná MDF 15 mm, jednostranný vysoký lesk, mat, protiťah vo farbe 2 800 x 1 300 x 19 mm

Názov 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

Minimálne odberové množstvo je 20 ks. Dá sa kombinovať viac dekorov v palete.

rauvisio – Mirror, jednostranné zrkadlo, protiťah v dekore Fumo, 2 440 x 1 220 mm

Názov 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 Tovar je na sklade 
v ČR

i Na objednávku

rauvisio Crystal sliM, 4 mm laminát, jednostranný vysoký lesk, mat, protiťah vo farbe

Názov
Vysoký lesk HG

2800 x 1300 x 4 mm
Matný povrch MaTT

2800 x 1300 x 4 mm
Vysoký lesk HG Magnet
2800 x 1250 x 4 mm

Matný povrch MaTT Magnet
2800 x 1250 x 4 mm

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

*rozmer 2800 x 1250 x 4,2 mm
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rauVIsIo Crystal
ako spracovávať

KroK 1: PrÍPrava

Na vyznačenie rezu je možné použiť permanentný zvýrazňovač, alebo 

obyčajnú ceruzku. ochrannú fóliu ponecháme na paneli pokiaľ možno 

počas celého procesu spracovania.

Priložte materiál na podklad a rovnomerne pritlačte.

alebo pomocou ozubenej stierky.

KroK 2: forMÁTovaNie
 

RaUVIsIo Crystal sLIM môžete formátovať do požadovaného tvaru 
pomocou kotúčovej píly s rezným pravítkom. odporúča sa pílový kotúč 
na plasty s vysokým počtom zubov. Uhol sklonu by mal byť navrhnutý 
tak, aby bol čo najviac negatívny. Rýchlosť otáčok by mala byť tak vyso-
ká, ako je to len možné. Ručný posun by mal byť rovnomerný a pomalý.

V závislosti na podklade je možné nanášať lepidlo v tvare V-drážky.

KroK 8: LePeNie a doKoNČeNie

KroK 3: reZaNie

obrysy, alebo detailné výrezy môžu byť vytvorené kmitajúcou pílkou. 

odporúčame pílový list na plasty. Rozteč zubov by mala byť asi 2,5 mm. 

Rez by mal prebiehať zo strany protiťahu tak, aby sa minimalizovalo 

riziko vzniku prasklín.

Na vŕtanie odporúčame použiť vrták na plasty. s miernym tlakom a zod-

povedajúcim posunom je možné materiál veľmi ľahko a dobre vŕtať.

KroK 7: vŔTaNie

Vŕtanie sa dá robiť flexibilne priamo na stavbe, presne podľa vašich 
požiadaviek.
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rauVIsIo Crystal
ako spracovávať

KroK 6: LeŠTeNie

Nanesením leštiacej pasty a následným preleštením môžete docieliť 
veľmi vysoký lesk. Pokiaľ nie je výsledok dostatočne uspokojivý, hranu 
znova prebrúste a postup leštenia zopakujte.

obrysy, alebo detailné výrezy môžu byť vytvorené kmitajúcou pílkou. 

odporúčame pílový list na plasty. Rozteč zubov by mala byť asi 2,5 mm. 

Rez by mal prebiehať zo strany protiťahu tak, aby sa minimalizovalo 

riziko vzniku prasklín.

akonáhle lepidlo vytvrdne, odstráňte ochrannú fóliu.

KroK 5: BrÚseNie

Hrany dosky RaUVIsIo Crystal je možné ďalej opracovať pomocou 

excentrickej brúsky. Pri použití jemného brúsneho kotúča napr. zrnitosť 

800, môžeme dosiahnuť veľmi dobrý základ pre následné leštenie. 

KroK 4: frÉZovaNie

Rauvisio Crystal sLIM je možné formátovať do požadovaného tvaru 

pomocou hornej frézky a formátovacieho pravítka. Vhodné sú frézy  

z tvrdokovu. Rýchlosť otáčok by mala byť maximálne možná. Ručný 

posuv by mal byť rovnomerný a pomalý.
Pre vytvorenie fazety je vhodná fréza so sklonom 45°. Veľkosť skosenia by 

mala byť pokiaľ je to možné rovnaká, ako je hrúbka transparentnej vrstvy.

Utesnite škáry pomocou farebne zodpovedajúceho tmelu.

Do úvahy treba brať rozťažnosť cca 2 mm. Je teda vhodné použitie 
a podloženie pomocou dištančných podložiek.
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Vzorkovníky

senosan kufor so vzorkami
kód: VZP0042P

senosan vejár vysokého lesku 
kód: VZP0040P

Vejár DTL Pfleiderer a6 – sklad Démos
kód: 248215

PFLeIDeReR – klapkarta 2017–2020
kód: 317922

Vz DTL Pfleiderer a4 – sklad Démos
kód: 195247

Vejár PFL – matná štruktúra XM
kód: 297368

PFL brožúra XM s reálnymi vzorkami 
kód: 318818

PFL – a4 vzorka dekoru na vyžiadanie
kód: 318820

Vzorkovník RaUVIsIo Crystal – malá
kód: 303422

Vzorkovník RaUVIsIo Crystal – veľká
kód: 303425

Vzorka podľa výberu dekoru. 
Pri objednávke špecifikujte.

sada vejárov v boxe kronospan 2018
kód: 353587

kniha kronospan 2018
kód: 354244 

klapkarta kronospan 2018
kód: 353588



CLIp top BLumotIon 
vo farbe čierny onyx
Harmonicky sa včlení do nábytku a ihneď začne udávať výrazný, 
pôsobivý tón. Pre väčšiu voľnosť vyhotovenia a usporiadania 
nadštandardného nábytku, s dizajnom bez kompromisov.

www.demos-trade.com
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