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Dekoratívne materiály

Niet sporu o tom, že v obytných aj business priestoroch sa dávno zabývali aj iné
materiály, ako je drevo a výrobky z neho.
Kombináciou prírodných materiálov (kameň, koža alebo rôzne prírodniny) možno
atraktivitu interiéru zvýšiť a preniesť doň
prostredníctvom nábytku či obkladov kus
autentickej prírody.
Na nasledujúcich stranách nájdete inšpiratívne informácie napríklad
o možnostiach využitia kamennej dyhy,
dekorakrylu – akrylátom zaliatej prírodniny alebo materiálu RAUVISIO Crystal,
ktorý spája zdanlivo nezlučiteľné: vzhľad
skla s jednoduchou opracovateľnosťou
a nízkou hmotnosťou. Nepreberné množ-

5.3

stvo motívov a štýlov v rôznych farbách
ponúka pri dekorovaní interiéru aj SIBU
fólie. Dostupné sú vo vzhľade kože, betónu, kovu alebo dreva.
Ak vybavujete interiér so zvýšenými
nárokmi na akustickú odolnosť alebo
antistatickú úpravu, potom vás určite oslovia materiály ako akustické panely alebo
dosky ESA.
A ak máte úplne konkrétny motív, ktorý
vám v interiéri nemôže chýbať, napríklad
fotku alebo ilustráciu, ani to nie je problém. Pomocou digitálnej tlače prenesieme
vašu predstavu na zvolený nosič. Vaša
kreativita nie je ničím obmedzená.

www.demos‑trade.com
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STONE-VENEER
kamenná dyha

®

Pri kamennej dyhe ide o plochu
z prírodného kameňa, ktorý je ťažený vo vybraných kameňolomoch
najmä v Indii. Pravá kamenná dyha
je zo štiepateľnej bridlice, prípadne
minerálneho pieskovca.

BRIDLICA
Pri bridlici sa dyha získava tak, že
z veľkoformátového kamenného bloku sa
odštiepi 0,1 – 2,0 mm tenká vrstva. Sklené vlákna, uložené do matrice z polyesterovej živice, držia tenkú vrstvu kameňa
pevne pohromade. Neopracovaný povrch a hra farebných tónov v jednotlivých
vrstvách bridlice robí z každého plátu
dyhy unikát a zmyslový zážitok. Vďaka
tomu sú rozdiely v štruktúre a farbe celkom bežné a nie sú považované
za nedostatok.
V prípade bridlice ide o horninu, ktorá
– podľa druhu – obsahuje 40 – 50 %
podiel kremeňa s rôznymi prímesami,
tzv. prídavkami z oxidu kovov a vmiešaných korózií, ktoré sa nachádzajú ukryté
pod povrchom a môžu sa pri silnom
bodovom zaťažení odlupovať. Tieto odlupky tiež nie sú nedostatkom ani kazom
materiálu.

POZOR!
Ide o skutočný prírodný materiál.
Každý kus je originál.
Znázornenie dekorov je len orientačné.

5.5
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STONE-VENEER
kamenná dyha
®

5
Kamennú dyhu v podobe plátov (bridlica
aj pieskovec – Sahara) je možné dostať
v nasledujúcich vyhotoveniach zadnej
strany:
Polyester– surová zadná strana nános
PES živica, lepenie výhradne PUR alebo
špeciálnymi (kontaktnými alebo dvojzložkovými) lepidlami vhodnými na steny,
stropy, podsvietené objekty, vhodné do
vlhkého prostredia. Na vnútorné
aj vonkajšie použitie.
Špeciálny flís – netkaná textília na
zadnej strane, dajú sa použiť všetky
dostupné PVAC lepidlá na nalisovanie na
nosiče ako MDF, HDF, preglejka, DTD na
výrobu nábytku, dverí a pod. – použitie
v interiéri.

Polyesterové prevedenie

Špeciálny flís

Peel&stick – obojstranne lepiaca fólia
na zadnej strane, ľahké priame lepenie
na všetky čisté, hladké, bezprašné podklady. Na dekoratívne účely každého druhu, ideálna na steny, stropy, na „kutilské“
účely, a pod. Pri lepení KD vybavenej
touto fóliou je nutné dbať na presné
formátovanie.
Kamenná dyha na MDF alebo preglejke
Na MDF 3, 12, 18 mm alebo brezovej
preglejke 18 mm, zadná strana protiťažný papier 160 g/m2 prírodnej farby.
Na dodanie v hrubých formátoch s neopracovanou hranou s toleranciou
+/− 3 mm alebo ako dokončené dosky
podľa priania zákazníka.

Peel&stick

Kamenná dyha na MDF
alebo preglejke

Dekoratívne materiály
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STONE-VENEER
kamenná dyha

®

„Každý plát je unikát“ – to nie je
reklamný slogan, ale toto vyjadrenie
odráža rôznorodosť príslušných povrchov ako v štruktúre, tak vo farbe.
Aby sme vylúčili prípadné nedorozumenia, mali by byť pred objednaním
odsúhlasené predstavy o farebnosti
a povrchovej štruktúre.

Autumn

Štandardné 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 | Farba: šedivá, hnedastá, zlatistá | Štruktúra: hrubá, štiepiacia sa, hladká

Autumn Rustic

Štandardné formáty: 1 220 x 610 mm
Stupeň lesku: mat | Farba: hnedastá, tmavosivá až čierna | Štruktúra: hrubá, štiepiaca sa, hladká

Autumn White

Štandardné formáty: 1 220 x 610 mm
Stupeň lesku: mat | Farba: sivastá, ružová, žltkastá | Štruktúra: hrubá, štiepiaca sa, hladká

5.7
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STONE-VENEER
kamenná dyha
®

5

Multi Color

Štandardné 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 | Farba: tmavé farby v sivej, červenohnedej, zelenej | Štruktúra: hrubá, štiepiaca sa, hladká

Terra Red

Štandardné formáty: 1 220 x 610 mm
Stupeň lesku: mat, ľahko zrnitý | Farba: ružová so svetlo a tmavosivou | Štruktúra: hrubá, štiepiaca sa, hladká

Black Line

Štandardné formáty: 1 220 x 610 mm, 1 850 x 610 mm, 2 100 x 1 050 mm, 2 800 x 1 250 mm
Stupeň lesku: mat | Farba: čierna, diagonálne sivé pruhy | Štruktúra: hrubá, diagonálne rozštiepená

Dekoratívne materiály
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STONE-VENEER
kamenná dyha

®

Ocean Green

Štandardné formáty: 1 220 x 610 mm
Stupeň lesku: hodvábny mat | Farba: sivastý, jemné farebné variácie | Štruktúra: hrubá, štiepiaca sa, s okami

Silver Shine

Štandardné formáty: 1 220 x 610 mm
Stupeň lesku: hodvábny mat | Farba: strieborná, žltkastá | Štruktúra: šupinatý kovový vzhľad

Copper

Štandardné formáty: 1 220 x 610 mm
Stupeň lesku: hodvábny mat s odleskami | Farba: medená, sivastá | Štruktúra: hrubá, štiepiaca sa, hladká, kovový vzhľad

5.9
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STONE-VENEER
kamenná dyha
®
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Jeera Green

Štandardné formáty: 1 220 x 610 mm
Stupeň lesku: hodvábny mat s odleskami | Farba: šedivá, zelenkavá, žltkastá | Štruktúra: šupinatá, kovový vzhľad

Gold Green

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

Black Star

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

Dekoratívne materiály
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STONE-VENEER
kamenná dyha

®

DOPLNENIE ODPORUČENÝCH
LEPIDIEL A LAKOV
StoneAgent 431 – dvojzložkové epoxidové lepidlo na lepenie kamennej dyhy,
odhadovaná spotreba/m2: cca 450 g/m2.
Ochrana povrchu
Impregnácia StoneAgent 30 – na kamennú dyhu obmedzujúca tvorbu škvŕn,
odhadovaná spotreba: 60 g/m2.
Protection 1K – ochranný prostriedok –
lak na kamennú dyhu, v matnom Super
matt alebo lesklom Silk gloss prevedení –
výdatnosť: 80 – 120 g/m2.
Protection 2K – ochranný prostriedok –
lak dvojzložkový na kamennú dyhu použitú
v kúpelniach alebo kuchyniach, v matnom
Super matt alebo lesklom Silk gloss prevedení, výdatnosť: 80 – 120 g/m2.
Black stain – moridlo na morenie dekoru
Multi-color na zjednotenie povrchu, na
finálnu úpravu sa odporúča matný lak.

5.11
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STONE-VENEER
kamenná dyha
®

DODACÍ PORIADOK – KAMENNÁ DYHA
Úprava zadnej strany
Názov dekoru

Rozmery (hr. 1 – 2,5 mm)
Polyester

Flís

Peel&stick

Terra Red

1 220 x 610 mm

70707

175474

230087

Silver Shine

1 220 x 610 mm

70711

175478

230121

Ocean Green

1 220 x 610 mm

70710

175477

231407

1 220 x 610 mm

70706

175473

230083

2 100 x 1 050 mm

191058

191059

316400

2 400 x 900 mm

191080

191070

230084

2 800 x 1 250 mm

316499

316491

316479

1 220 x 610 mm

70709

175476

230122

1 220 x 610 mm

230124

230125

230126

2 800 x 1 250 mm

301713

299704

316665

1 220 x 610 mm

70708

175475

134689

1 220 x 610 mm

230133

230134

230135

2 800 x 1 250 mm

316570

316559

316511

1 220 x 610 mm

70705

175472

230090

1 850 x 610 mm

197960

197961

230092

2 100 x 1 050 mm

191057

175480

230091

2 800 x 1 250 mm

213926

213927

316581

Autumn White

1 220 x 610 mm

70702

175469

191083

Autumn Rustic

1 220 x 610 mm

70703

175470

214827

1 220 x 610 mm

70701

175467

230079

2 500 x 610 mm

191073

191074

230081

2 100 x 1 050 mm

70717

175479

230080

2 800 x 1 250 mm

214193

214194

230082

MultColor

Jeera Green
Gold Green
Copper
Black Star

Black Line

Autumn

12345 Položka je skladom

5

12345 Položka je na objednávku

Dekoratívne materiály

5.12

Nekonečné možnosti použitia
nielen v kuchyni

GETACORE®
je pevný, neporézny, homogénny povrchový materiál na báze živice, prírodných
minerálov a farebných pigmentov.
Vyznačuje sa týmito vlastnosťami:
 je tepelne tvarovateľný
 dá sa použiť horizontálne aj vertikálne

 je vďaka hladkému povrchu bez pórov
veľmi hygienický a ľahko udržiavateľný
 odolný voči UV žiareniu
 odolný voči bežným kyselinám a lúhom
používaným v domácnostiach
 dá sa rezať, frézovať, brúsiť alebo lepiť
podobne ako tvrdé drevo
 je v podstate 100 % opraviteľný
 možno ho kombinovať s mnohými ďalšími materiálmi (drevo, sklo, kovy, atď.)

Produkty GetaCore®
nájdete na strane 4.31 – 4.48

5.13

www.demos‑trade.com

5

zakázková
výroba
nábytku

GC 2011
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DEKORAKRYL

Dekorakryl je výbornou alternatívou skla a iných bežne
používaných materiálov, preto
nájde široké využitie
v interiérovom dizajne.
Z-0009

 výplne – najrôznejšie prírodné materiály
– bambus, kvety, tráva, listy, konáre, riasy
 štandardný formát: 2 440 mm x 1 220
mm, orientácia dekoru je štandardne na
výšku 2 440 mm, na šírku 1 220 mm

 hrúbka 4 – 12 mm podľa typu
Dekorakrylu
 ľahší ako sklo, vodovzdorný, dá sa tepelne tvarovať
 použiť len na rovné plochy a výplne
 iba pre interiér

 Najčastejšie využitie – výplň dverí,
vstavaných skríň, sprchových kútov,
posuvných stien, priečok, výplne zábradlí
schodiska, obklad v kuchyni.

TYPY DEKORAKRYLU
CLASSIC COLLECTION (PMMA)
je univerzálna náhrada skla v interiéroch s výbornou priepustnosťou svetla, umocnená nádherným efektom prírodných náplní rôznych typov rastlín. Metóda výroby odlievaním.

B74

CY-1008

D8

X82

ZR-1026

1309

1506

8101.1

LIGHT COLLECTION (PMMA)
povrchovo imituje nefrit, mramor, ónyx.

009

021

021

5.15
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DEKORAKRYL

1309

5
DELUXE COLLECTION (PETG) A DELUXE COLLECTION (PS)
je materiál vyrobený metódou lisovania niekoľkých vrstiev plastu. Pri kolekcii Deluxe PS sa môžu vyskytnúť mikroskopické bubliny
viditeľné proti svetlu najmä pri zalisovaných trávach.

D0026

Z-0001

Z-0002

Z-0003

Z-0004

Z-0005

Z-0008

Z-0009

Z-0010

Z-0015

Z-0024

Z-0025

Z-0025A

Z-0026

Z-0027

Z-0030

Z-0001

Všeobecné odporúčania pre prácu s Dekorakrylom
Tepelná stálosť Dekorakrylu je certifikovaná do 80 °C vzhľadom na technické
vlastnosti a prírodné výplne. Dekorakryl nie
je vhodný na použitie v exteriéri, saune, v
bezprostrednej blízkosti otvoreného ohňa
(kachle, krby, plynová varná doska
v kuchyni).
Formátovanie: Kolekcia DeLuxe, Classic,
Light – formátovacia píla kotúčom
na plasty, atypické tvary alebo výrezy
na CNC fréze.

Lepenie: Pred nalepením dosky na tvrdý
a pevný podklad je potreba Dekorakryl
odmastiť univerzálnym odmasťovačom,
natrieť lepenú stranu dosky akoukoľvek
akrylátovou farbou (1 – 2 vrstvy podľa potreby), aby škvrny od lepidla alebo silikónu
neboli viditeľné. Na lepenie odporúča
výrobca použiť lepidlo PATTEX, MAMUT
(str. 12.23).
Čistenie a údržba: Používajte bežné
čistiace prostriedky okrem Sava a acetónu,
povrch utierajte jemnou handričkou alebo
hubkou.

Z-0003

Dekoratívne materiály
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SIBU dekoratívne fólie

Jedinečné dekoratívne fólie na
použitie v interiéri. Využitie nájdu ako
dekoratívne prvky pri výrobe nábytku,
nástenné dekorácie, v komerčných
priestoroch, vybavenie predajní,
butikov, pri výrobe displejov. Vyznačujú
sa veľmi dobrou priľnavosťou, ľahko
sa spracovávajú a lepia. Na ich rezanie
postačí zlamovací nôž.

Formáty fólií SIBU siahajú od
900 x 900 mm cez 2 600 x 1 000 mm
až ku 2 440 x 1 220 mm pri hrúbkach
od 1 do 5 mm.
SIBU DESIGN sa prezentuje rozsiahlym
skladovým programom s viac ako 250
dekormi a zodpovedajúcim kompletným
príslušenstvom. Produktové skupiny zahŕňajú od kožených dekorov cez zrkadlové
dekory, štruktúrované fólie, zrkadlové mozaiky až k dizajnovým fóliám s 3D efektom.

SL CROCO SILVER PF/MET SILVER

SIBU ACRYLIC-LINE sú štruktúrované vysoko lesklé povrchy z vysoko kvalitného
ABS/PMMA materiálu. Tieto dekory sú
charakteristické svojou vysokou odolnosťou proti oderu a trendovým vzhľadom.
STRUCTURE LINE
Kto hľadá pútavú štruktúru, je v kolekcii
STRUCTURE-LINE na správnom mieste.
Či ide o betónový, klasický, kovový alebo
drevený vzhľad, vzhľad kože plazov, to všetko nájdete v kolekcii STRUCTURE-LINE
podľa svojej chuti.

PRODUKTOVÉ SKUPINY – KOLEKCIA
LEATHER LINE
Atraktívne umelé kože a kožušiny
v najmodernejšom dizajnovom prevedení
v rôznych farbách. Tieto fólie neobsahujú
PVC.
DECO LINE
Tento rad obsahuje brilantné zrkadlové
a metalické povrchy, rovnako ako trendové drevodekory. Dostupné sú aj fólie
s povrchom odolným proti poškriabaniu.
TRANSLUCENT LINE
Priesvitné fólie určené na podsvietenie.
Rozžiaria každý interiér.
WOOD LINE
Fólie s dokonalou imitáciou dreva vrátane jeho štruktúry. Vnesú kúsok prírody
do každého interiéru.
MULTISTYLE
Rad MultiStyle zahŕňa zrkadlové
a metalické fólie v podobe mozaiky. Tieto
fólie sú extrémne flexibilné. Ich použitie
je teda veľmi individuálne a je možné
ich bez problémov použiť aj na zaoblené
plochy. MultiStyle – nevyhnutnosť pre
oblasť výroby displejov a dekorácií.
ACRYLIC LINE

5.17

3D
Štýlové fólie s 3D efektom dávajú kolekcii
3D jej meno. Tiež tu sa ponúka skvelý
vzhľad a trendové farby.
SIBUGLAS
Sibu fólie pod akrylom. Revolučný efekt,
ktorý pretvorí váš nábytok na jedinečný
dizajnový kúsok! Dostupný aj vo verzii
odolnej proti poškriabaniu (AR+).
ANTIGRAV
ANTIGRAV je inovatívny, ľahký materiál, ktorý pochádza z automobilového
priemyslu a ktorý možno v kombinácii
s dekoratívnymi povrchmi Sibu Design
použiť ako obloženie stien. ANTIGRAV je
extrémne ľahký a kompaktný, čo znamená, že môže byť rezaný a ďalej spracovávaný pomocou štandardných nástrojov.
SIBU BOARD
Najnovšie Sibu Board kolekcia, ktorá
prvýkrát ponúka módne vzory SIBU DESIGN na pripravených lisovaných MDF
doskách. Vintage dizajn, kamenné vzory
a ďalšie dekory s povrchmi odolnými
proti poškriabaniu. Formát dosky:
2 800 x 1 250 mm.

www.demos‑trade.com

SL CROCO Silver PF/met Silver

D E KO R AT Í V N E M AT E R I Á LY

DUKTA® FLEXIBILNÉ PANELY

dukta® – flexibilita,
dizajn, akustika.

5
S dizajnovou doskou dukta® ponúkame
ekologický výrobok určený do interiéru.
Vzhľadom na svoju tvárnosť a priehľadnosť ponúkajú dosky dukta® výhodu
vizuálnej atraktivity a súčasne dobrú
absorpciu zvuku.
Dosky dukta® sú jednostranne alebo
obojstranne prefrézované dosky na báze
dreva a vďaka špeciálnemu frézovaciemu
postupu sú dobre tvarovateľné.

Sú vhodné predovšetkým na použitie
na steny a stropy (rovné aj zakrivené
plochy), takisto na samostatne stojace
deliace steny alebo na nábytok.

Merania EMPA vo Švajčiarsku potvrdzujú
vysoké hodnoty absorpcie. Montovaním
dosiek vo zvlnenej forme možno zvýšiť
rozptýlenie zvuku.

Dosky dukta® sú vhodné pre akusticky
citlivé priestory (nahrávacie štúdiá,
divadlá, koncertné sály, reštaurácie,
salóniky, školiace miestnosti a pod.).

Vynikajúce akustické vlastnosti spolu
s vizuálnou atraktivitou umožňujú priestorový zážitok podľa najvyšších nárokov.
Všetko sme schopní zabezpečiť na
objednávku.

ŠTANDARDNÝ ROZMER DOSIEK (TOLERANCIA +/− 5 mm)
Názov

Vonkajší rozmer (mm)

Použiteľná plocha (mm)

m2 / doska

Linar

2 500 x 1 250

2 350 x 1 200

2,82

Janus

2 500 x 1 020

2 300 x 950

2,19

Sonar

2 500 x 1 250

2 300 x 1 200

2,76

Foli

2 500 x 1 250

2 400 x 1 160

2,78

Rádius ohnutia je závislý od typu frézovania, materiálu a hrúbky dosky. Platí ako
orientačný:

Linar ≥ 120 mm

Janus ≥ 100 mm

Sonar ≥ 150 mm

Foli ≥ 230 mm

Dekoratívne materiály
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Dokonalá akustika
miestnosti pomáha
predchádzať únave
a podporuje pocit
pohody.

AKUSTICKÉ DOSKY
Akustické obklady zvuk účinne pohlcujú,
odrážajú alebo rozptyľujú. S ich pomocou dosahujeme v uzavretom priestore
požadovanú akustickú kvalitu, najmä
zníženie doby dozvuku a zlepšenie posluchových podmienok.

Classic 3/3/1

Na dosiahnutie vždy optimálne zladených riešení v rámci nespočetných požiadaviek si môžete vybrať z niekoľkých
druhov perforácií a typov drážok (slotov).
Umožní vám to kombinovať presne definované absorpčné vlastnosti s individuálnymi estetickými požiadavkami.

Akustické výrobky sú široko použiteľné,
napríklad ako obklady stien vo foyer,
konferenčných sálach. Ako deliace steny
v kanceláriách open space, kaviarňach,
učebniach, reštauráciách alebo chodbách redukujú nepríjemný zvuk. Podľa
oblasti použitia sú v ponuke jednostranne alebo obojstranne dekoratívne
komponenty.

Štandardná ponuka
Rozmer dosky: 2 800 x 1 320 mm (perforovaná využiteľná dĺžka 2770 mm). Celková hrúbka: cca 20 mm.
Nosná doska: MDF, drevotrieska. Perforácia: Classic, Finest.

Classic 3/3/1
Otvory na vzorkách sú v pomere 1 : 1

Perforovaný laminát
Akustické rúno
EUROSPAN JP F0,3 (F****),
perforovaná
Akustické rúno
Perforovaný protiťahový laminát
(rovnaká perforácia ako nosná doska)
Classic 3 x 3 x 1 mm
Otvorená plocha 8,7 %
111.111 dier/m2

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

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

© akustik+

Akustické dosky
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Akustické dosky

5
TYP S – vhodný na steny a stropy
Zloženie dosky:
Horná vrstva: laminát Abet hr. 0,9 mm
alebo dyha 0,6 mm.
Nosná doska: perforovaná čierna
prefarbená vodovzdorná MDF 16 mm.
Zadná strana: protiťažný laminát alebo
dyha + čierne akustické rúno.
Hmotnosť: 12 kg/m2.
Perforácia: 6,8 %, pozdĺžne drážky
2,8 mm, odstup medzi drážkami
13,2 mm.
Štandardné rozmery:
3 030 x 1 280 ± 18 mm (laminát).
3 030 x 1 200 ±17 mm (dyha).

Nosná doska perforovaná čierna
prefarbená vodovzdorná MDF + čierne
akustické rúno na zadnej strane

±17 – 18 mm

Polodrážka po dlhšej strane

3 030 x 192 ± 18 mm (laminát).
3 030 x 128 ±17 mm (dyha).

Pero-drážka
2,8 mm
13,2 mm

Dekoračná vrstva laminát z kolekcie Abet
hr. 0,9 mm alebo drevená dyha hr. 0,6 mm

Dekoratívne materiály
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Akustické dosky

TYP F – vhodný na steny a stropy
Zloženie dosky:
Horná vrstva: laminát Abet hr. 0,9 mm
alebo dyha 0,6 mm.
Nosná doska: perforovaná čierna
prefarbená vodovzdorná MDF 16 mm.
Zadná strana: protiťažný laminát alebo
dyha + čierne akustické rúno.
Hmotnosť: 11 kg/m2.
Perforácia: 16 %, pozdĺžne drážky
2,8 mm, odstup medzi drážkami 5,2 mm.

Nosná doska perforovaná čierna
prefarbená vodovzdorná MDF 16 mm
+ čierne akustické rúno na zadnej strane

Štandardné rozmery:
3 030 x 192 ± 18 mm (laminát).
3 030 x 128 ±17 mm (dyha).

±17 – 18 mm

Pero-drážka

2,8 mm
5,2 mm

Dekoračná vrstva laminát z kolekcie Abet
hr. 0,9 mm alebo drevená dyha hr. 0,6 mm
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Akustické dosky

5
TYP G – vhodný na steny a stropy
Zloženie dosky:
Horná vrstva: laminát Abet hr. 0,9 mm
alebo dyha 0,6 mm.
Nosná doska: perforovaná čierna
prefarbená vodovzdorná MDF 16 mm.
Zadná strana: protiťažný laminát alebo
dyha + čierne akustické rúno.
Hmotnosť: 12 kg/m2.
Perforácia: 6,8 %, pozdĺžne drážky
2,8 mm, odstup medzi drážkami
13,2 mm.
Štandardné rozmery:
3 030 x 1 280 ± 18 mm (laminát).
3 030 x 1 200 ±17 mm (dyha).

Nosná doska perforovaná čierna
prefarbená vodovzdorná MDF 16 mm
+ čierne akustické rúno na zadnej strane

±17 – 18 mm

Polodrážka po dlhšej strane

3 030 x 192 ± 18 mm (laminát).
3 030 x 128 ±17 mm (dyha).

Pero-drážka

2,8 mm
13,2 mm

Dekoračná vrstva laminát z kolekcie Abet
hr. 0,9 mm alebo drevená dyha hr. 0,6 mm

Dekoratívne materiály
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Akustické dosky

TYP D b – vhodný na steny a stropy
Zloženie dosky:
Horná vrstva: laminát Abet hr. 0,9 mm
alebo dyha 0,6 mm.
Nosná doska: perforovaná čierna
prefarbená vodovzdorná MDF
2 x 9 mm, akustické rúno v strede.
Zadná strana: protiťažný laminát
alebo dyha.
Hmotnosť: 10,5 kg/m2.
Perforácia: 8,75 %, pozdĺžne drážky
2,8 mm, odstup medzi drážkami
13,2 mm.
Štandardné rozmery:
3 030 x 1 280 ± 20 mm (laminát).
3 030 x 1 200 ±19 mm (dyha).

Nosná doska perforovaná čierna
prefarbená vodovzdorná MDF 2 x 9 mm
+ čierne akustické rúno v strede

±19 – 20 mm

Polodrážka po dlhšej strane

3 030 x 192 ± 20 mm (laminát).
3 030 x 128 ±19 mm (dyha).

Pero-drážka

2,8 mm
13,2 mm

Dekoračná vrstva laminát z kolekcie Abet
hr. 0,9 mm alebo drevená dyha hr. 0,6 mm
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Akustické dosky

TYP D b – vhodný na dvierka
Zloženie dosky:
Horná vrstva: laminát Abet hr. 0,9 mm
alebo dyha 0,6 mm.
Nosná doska: perforovaná čierna
prefarbená vodovzdorná MDF
2 x 9 mm, akustické rúno v strede.
Zadná strana: protiťažný laminát
alebo dyha.
Hmotnosť: 10,5 kg/m2.
Perforácia: 8,75 %, pozdĺžne drážky
2,8 mm, odstup medzi drážkami
13,2 mm, MDF rámček pre stabilitu.
Štandardné rozmery:
na mieru podľa konkrétnych požiadaviek
hrúbka 20 mm HPL, 19 mm dyha.

Nosná doska perforovaná čierna
prefarbená vodovzdorná MDF 2 x 9 mm
+ čierne akustické rúno v strede

±19 – 20 mm

hrana

2,8 mm
13,2 mm

Dekoračná vrstva laminát z kolekcie Abet
hr. 0,9 mm alebo drevená dyha hr. 0,6 mm
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Dekoratívne materiály
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Akustické dosky

TYP Ds – vhodný na steny a stropy
Zloženie dosky:
Horná vrstva: laminát Abet hr. 0,9 mm
alebo dyha 0,6 mm.
Nosná doska: perforovaná čierna
prefarbená vodovzdorná MDF
2 x 9 mm, akustické rúno v strede.
Zadná strana: protiťažný laminát
alebo dyha.
Hmotnosť: 10,5 kg/m2.
Perforácia: 17,50 %, pozdĺžne drážky
2,8 mm, odstup medzi drážkami 5,2 mm.
Štandardné rozmery:
3 030 x 192 ± 20 mm (laminát).
3 030 x 128 ±19 mm (dyha).

Nosná doska perforovaná čierna
prefarbená vodovzdorná MDF 2 x 9 mm
+ čierne akustické rúno v strede

±19 – 20 mm

Pero-drážka

2,8 mm
5,2 mm

Dekoračná vrstva laminát z kolekcie Abet
hr. 0,9 mm alebo drevená dyha hr. 0,6 mm
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Akustické dosky

5
TYP Ds – vhodný na dvierka
Zloženie dosky:
Horná vrstva: laminát Abet hr. 0,9 mm
alebo dyha 0,6 mm.
Nosná doska: perforovaná čierna
prefarbená vodovzdorná MDF
2 x 9 mm, akustické rúno v strede.
Zadná strana: protiťažný laminát
alebo dyha.
Hmotnosť: 10,5 kg/m2.
Perforácia: 17,50 %, pozdĺžne drážky
2,8 mm, odstup medzi drážkami 5,2 mm,
MDF rámček pre stabilitu.
Štandardné rozmery:
na mieru podľa konkrétnych požiadaviek
hrúbka 20 mm HPL, 19 mm dyha.

Nosná doska perforovaná čierna
prefarbená vodovzdorná MDF 2 x 9 mm
+ čierne akustické rúno v strede

±19 – 20 mm

hrana

2,8 mm
5,2 mm

Dekoračná vrstva laminát z kolekcie Abet
hr. 0,9 mm alebo drevená dyha hr. 0,6 mm

Dekoratívne materiály
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Akustické dosky

TYP Dr – vhodný na steny a stropy
Zloženie dosky:
Horná vrstva: laminát Abet hr. 0,9 mm
alebo dyha 0,6 mm.
Nosná doska: perforovaná čierna
prefarbená vodovzdorná MDF
2 x 9 mm, akustické rúno v strede.
Zadná strana: protiťažný laminát
alebo dyha.
Hmotnosť: 10,5 kg/m2.
Perforácia: 8,75 %, pozdĺžne drážky
2,8 mm, odstup medzi drážkami
náhodný.
Štandardné rozmery:
3 030 x 1 280 ± 20 mm (laminát).
3 030 x 1 200 ±19 mm (dyha).

Nosná doska perforovaná čierna
prefarbená vodovzdorná MDF 2 x 9 mm
+ čierne akustické rúno v strede

±19 – 20 mm

Polodrážka po dlhšej strane

3 030 x 192 ± 20 mm (laminát).
3 030 x 128 ±19 mm (dyha).

Pero-drážka

2,8 mm

Dekoračná vrstva laminát z kolekcie Abet
hr. 0,9 mm alebo drevená dyha hr. 0,6 mm
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Akustické dosky

5
TYP Dr –vhodný na dvierka
Zloženie dosky:
Horná vrstva: laminát Abet hr. 0,9 mm
alebo dyha 0,6 mm.
Nosná doska: perforovaná čierna
prefarbená vodovzdorná MDF 2 x 9 mm,
akustické rúno v strede.
Zadná strana: protiťažný laminát
alebo dyha.
Hmotnosť: 10,5 kg/m2.
Perforácia: 8,75 %, pozdĺžne drážky
2,8 mm, odstup medzi drážkami náhodný, MDF rámček pre stabilitu.
Štandardné rozmery:
na mieru podľa konkrétnych požiadaviek
hrúbka 20 mm HPL, 19 mm dyha.

Nosná doska perforovaná čierna
prefarbená vodovzdorná MDF 2 x 9 mm
+ čierne akustické rúno v strede

±19 – 20 mm

hrana

2,8 mm

Dekoračná vrstva laminát z kolekcie Abet
hr. 0,9 mm alebo drevená dyha hr. 0,6 mm

Dekoratívne materiály
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Akustické dosky

TYP Dw – vhodný na steny a stropy
Zloženie dosky:
Horná vrstva: laminát Abet hr. 0,9 mm
alebo dyha 0,6 mm.
Nosná doska: perforovaná čierna
prefarbená vodovzdorná MDF
2 x 9 mm, akustické rúno v strede.
Zadná strana: protiťažný laminát
alebo dyha.
Hmotnosť: 10,5 kg/m2.
Perforácia: 4,35 %, pozdĺžne drážky
2,8 mm, odstup medzi drážkami
29,2 mm.
Štandardné rozmery:
3 030 x 1 280 ± 20 mm (laminát).
3 030 x 1 200 ±19 mm (dyha).

Nosná doska perforovaná čierna
prefarbená vodovzdorná MDF 2 x 9 mm
+ čierne akustické rúno v strede

± 19 – 20 mm

Polodrážka po dlhšej strane

3 030 x 192 ± 20 mm (laminát).
3 030 x 128 ±19 mm (dyha).

Pero-drážka

2,8 mm
29,2 mm

Dekoračná vrstva laminát z kolekcie Abet
hr. 0,9 mm alebo drevená dyha hr. 0,6 mm
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Akustické dosky

5
TYP Dw – vhodný na dvierka
Zloženie dosky:
Horná vrstva: laminát Abet hr. 0,9 mm
alebo dyha 0,6 mm.
Nosná doska: perforovaná čierna
prefarbená vodovzdorná MDF
2 x 9 mm, akustické rúno v strede.
Zadná strana: protiťažný laminát
alebo dyha.
Hmotnosť: 10,5 kg/m2.
Perforácia: 4,35 %, pozdĺžne drážky
2,8 mm, odstup medzi drážkami
29,2 mm, MDF rámček pre stabilitu.

Nosná doska perforovaná čierna
prefarbená vodovzdorná MDF 2 x 9 mm
+ čierne akustické rúno v strede

Štandardné rozmery:
na mieru podľa konkrétnych požiadaviek
hrúbka 20 mm HPL, 19 mm dyha.

± 19 – 20 mm

hrana

2,8 mm
29,2 mm

Dekoračná vrstva laminát z kolekcie Abet
hr. 0,9 mm alebo drevená dyha hr. 0,6 mm

Dekoratívne materiály
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Akustické dosky

TYP Z – vhodný na steny a stropy
Zloženie dosky:
Horná vrstva: laminát Abet hr. 0,9 mm
alebo dyha 0,6 mm.
Nosná doska: perforovaná čierna
prefarbená vodovzdorná MDF 16 mm.
Zadná strana: protiťažný laminát
alebo dyha + akustické rúno.
Hmotnosť: 11 kg/m2.
Perforácia: 7,50 %, pozdĺžne drážky
8,5 mm, odstup medzi drážkami
23,5 mm.
Štandardné rozmery:
3 030 x 1 280 ± 18 mm (laminát).
3 030 x 1 200 ±17 mm (dyha).

Nosná doska perforovaná čierna
prefarbená vodovzdorná MDF 16 mm
+ čierne akustické rúno na zadnej strane

±17 – 18 mm

Polodrážka po dlhšej strane

3 030 x 192 ± 18 mm (laminát).
3 030 x 128 ±17 mm (dyha).

Pero-drážka

8,5 mm
23,5 mm

Dekoračná vrstva laminát z kolekcie Abet
hr. 0,9 mm alebo drevená dyha hr. 0,6 mm
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Dekoratívne materiály
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Akustické dosky

TYP Id – vhodný na dvierka
Zloženie dosky:
Horná vrstva: vysoko kvalitný povrch
z tkaného vinylu hr. 1 m.
Nosná doska: perforovaná čierna
prefarbená vodovzdorná MDF 16 mm.
Zadná strana: vysoko kvalitný povrch
z tkaného vinylu hr. 1 mm
Hmotnosť: 11 kg/m2.
Perforácia: 4,35 %, pozdĺžne drážky
2,8 mm, odstup medzi drážkami 29,2
mm, MDF rámček pre stabilitu.
Štandardné rozmery:
na mieru podľa konkrétnych požiadaviek
hrúbka ± 18 mm.

Nosná doska perforovaná čierna
prefarbená vodovzdorná MDF 16 mm
+ čierne akustické rúno na zadnej strane

±18 mm

Dekoračná vrstva vysoko kvalitný tkaný
vinylový povrch, hrúbky 1 mm, obojstranne
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Akustické dosky
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TYP T – vhodný na steny a stropy
Zloženie dosky:
Horná vrstva: laminát Abet hr. 0,9 mm.
Nosná doska: perforovaná čierna
prefarbená vodovzdorná MDF 16 mm.
Zadná strana: protitažný laminát
+ akustické rúno.
Hmotnosť: 11,5 kg/m2.
Perforácia: 6,80 %, štvorcový vzor,
drážky 2,8 mm, odstup medzi drážkami
29,2 mm.

Nosná doska perforovaná čierna
prefarbená vodovzdorná MDF 16 mm
+ čierne akustické rúno na zadnej strane

Štandardné rozmery:
3 008 x 1 280 ± 18 mm (laminát).

Polodrážka po dlhšej strane

±18 mm

576 x 576 ± 18 mm (laminát).

Pero-drážka

2,8 mm
29,2 mm

Dekoračná vrstva laminát
z kolekcie Abet hr. 0,9 mm

Dekoratívne materiály
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Akustické dosky

TYP I – vhodný na steny a stropy
Zloženie dosky:
Horná vrstva: vysoko kvalitný povrch
z tkaného vinylu hr. 1 mm.
Nosná doska: perforovaná čierna
prefarbená vodovzdorná MDF 9 mm.
Zadná strana: akustické rúno.
Hmotnosť: 6 kg/m2.
Perforácia: 4,35 %, pozdĺžne drážky
2,8 mm, odstup medzi drážkami
29,2 mm.

Nosná doska perforovaná čierna
prefarbená vodovzdorná MDF 9 mm
+ čierne akustické rúno na zadnej strane

Štandardné rozmery:
3 030 x 640 x 10 mm.

±10 mm

Dekoračné vrstva vysoko kvalitný tkaný
vinylový povrch, hrúbky 1 mm
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Akustické dosky

5
Individuálna ponuka
Môžete v ideálnom pomere kombinovať
estetické požiadavky s akustickými
vlastnosťami. Rôzne druhy perforácií
či drážkovania je možné kombinovať
s určitými typmi nosných dosiek
a najrôznejšími dekormi, či s pravou
dyhou. Formáty vychádzajú buď
z maximálneho rozmeru laminátu
alebo je možné zvoliť akustické dielce
na mieru – minimalizovanie odpadu,
optimalizované náklady.

Dekoratívne materiály
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Antistatické dosky ESA

Pfleiderer
W10140 Biela
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Antistatické dosky ESA

Dosky na dekoratívne
účely ESA – systém
na zamedzenie vzniku
elektrostatického náboja.

5
Na vytvorenie pracoviska zodpovedajúceho ESD: Produkty ESA od spoločnosti
Pfleiderer spoľahlivo obmedzujú vznik
elektrostatického náboja v ochranných
zónach ESD, napr. na výrobných
a montážnych pracoviskách mikroelektroniky, v laboratóriách alebo v riadiacich
centrálach.
Stoly, nábytok, deliace prvky a obloženia sú bezpečne uzemnené vodivými
prvkami, vznikajúci elektrostatický náboj
je kontrolovane odvedený a je obmedzený vznik náboja v dôsledku trenia. Tak
máte k dispozícii elektrostaticky citlivé
konštrukčné prvky, pri ktorých nehrozí
nebezpečenstvo v dôsledku elektrostatického výboja.
VLASTNOSTI
Vnútorný odpor R0 – 1 x 100 – 1 x 100
ohmov (EN 61340-5-1) merané za sucha,
meracie napätie 100 V DC, cylindrická
elektróda, 20 – 30 °C a rel. vlhkosti vzduchu 20 – 50 % (kondenzácia % h).

VYRÁBA SA V TROCH
PREVEDENIACH:
DecoBoard P2 ESA je drevotriesková
doska odvádzajúca elektrostatický náboj
s obojstrannou dekoratívnou lamináciou.
Vodivé zložky zaisťujú možnosti bezpečného a jednoduchého uzemnenie nábytku, oddeľujúcich prvkov a obloženia
v sektore ESD.
Formát: 2 800 x 2 100 mm.
Hrúbky: 19; 25; 28,4 a 38 mm.
Minimálne objednávacie množstvo: 6 ks.
HPL ESA je vysokotlakový laminát
odvádzajúci elektrostatický náboj pre
postformovanie s pevným melamínovým
povrchom a brúsenou zadnou stranou.
Povrchový materiál pre nábytkové povrchy a povrchy stolov v sektore ESD.

Pfleiderer
W10140 Biela

Formát: 2 800 x 2 070 mm.
Hrúbky: 0,6 a 0,8 mm.
Minimálne objednávacie množstvo: 10 ks.
Kompozitný prvok DTL P2 ESA je
prvok odvádzajúci elektrostatický náboj
z drevotriesky ESA, s obojstranným poťahom odolným HPL ESA.

Dostupné dekory:
W10140 Biela,
U12188 Svetlosivá.

Formát: 2 800 x 2070 mm.
Hrúbky 20,6; 26,6; 30 a 39,6 mm.
Minimálne objednávacie množstvo: 5 ks.

Pfleiderer
U12188 Svetlosivá

ANTISTATICKÉ DOSKY ESA
Formát (mm)

Štruktúry

Dĺžka

Šírka

Hrúbky

DecoBoard P2 ESA

2 800

2 100

19 / 25 / 28,4 / 38

MP / W

HPL ESA

2 800

2070

0,6 / 0,8

MP / W

DTL P2 ESA

2 800

2 070

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

MP / W

Dekoratívne materiály
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Digitálna tlač

Zdroj Pfleiderer

Zdroj Trachea

5.43
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Digitálna tlač

Vy si navrhnete vlastný
motív, my ho zrealizujeme
za pomoci najmodernejšej
technológie digitálnej tlače.
Zdroj Dekodur

5
DIGITÁLNA TLAČ
Foto, ilustrácia, firemné logo alebo životné motto – vaša kreativita nie je obmedzená žiadnymi hranicami.
Váš návrh je možné dodať na najrôznejších nosných prvkoch – laminát, priama
laminácia, kompaktná doska ap. V každom prevedení už od jedného kusu.
Ešte dekoratívnejší účinok dosiahnete
kombináciou s vhodnou štruktúrou,
od lesklej cez matnú až po autentickú
štruktúru dreva.
Digitálna tlač sa dá vyrobiť aj pre špecifické požiadavky, ako sú vlhké priestory,
lekárske ordinácie alebo laboratóriá.

Dáta môžete poslať e-mailom, poštou
na DVD, flash pamäti vo formáte, ktorý
možno otvoriť vo Photoshope.
Ak váš motív obsahuje nejaké základné
farby, je dobré doplniť pri nich RAL, NCS
alebo Pantone označenie.
Formát individuálneho dekoru závisí od
typu zvoleného nosiča. Samozrejmosťou
je zosadenie viac formátov k sebe
a vytvorenie tak jedného veľkého obrazu.
Radi vám spracujeme individuálnu ponuku.
Spolupracujeme s týmito výrobcami:

Ako objednávať?
Vami vybraný dekor, obrázok, fotka musí
mať rozlíšenie aspoň 150 DPI.

Zdroj Trachea

Zdroj Trachea

Dekoratívne materiály
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Vzorkovníky

Kamenná dyha – vzorkovník

GetaCore® – klapkarta

GetaCore® – krabička

Dekorakryl Deluxe, vzorkovník

kód: VZP0082

kód: 389573

kód: 391982

kód: 197725

Dekorakryl classic, vzorkovník

Dekorakryl stone, vzorkovník

A4 SIBU na vyžiadanie

Sibu 2018, kolekcia vzorkovníkov

kód: 345102

kód: 228575

kód: 318813

kód: 358313

Vzorka podľa výberu dekoru.
Pri objednávke špecifikujte.
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Najlepšie si vyberiete v našich vzorkovniach
Vyskúšajte si obľúbené typy kovaní.
Vyberte si, kombinujte materiály pre váš nábytok.
Ohmatajte si úchytky skôr, ako ich objednáte.
V každej vzorkovni je vám k dispozícii tím skúsených predajcov.
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