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7.2

Kvalita začína
výberom materiálu

Hľadáte materiál s povrchom vysoko
odolným proti poškriabaniu a nárazu?
Riešenie predstavujú lamináty a kompaktné
dosky.
Lamináty sa osvedčujú v stredne až vysoko frekventovaných interiéroch, napríklad
pri výrobe dverí, recepčných pultov, pracovných plôch, vybavení predajní alebo
kdekoľvek inde v interiéri. Ich výhodou
je dlhodobá životnosť a široká ponuka
farebných odtieňov a štruktúr. Popri štandardných typoch dodávame aj lamináty
so špeciálnou úpravou spomaľujúcou
horenie, lamináty s farebným jadrom pre
bezprechodový vzhľad alebo napríklad
lamináty vo dvernom formáte.

7.3

V priestoroch so zvýšenými hygienickými
požiadavkami a s potrebou vyššej odolnosti proti vlhkosti sú vhodné kompaktné
dosky. Vďaka svojej vysokej rezistencii
voči vonkajším vplyvom a vďaka tenkému
vzhľadu (už od 2 mm) sa často využívajú
napríklad v kuchyniach (aj ako pracovná
doska), v kúpeľniach, v šatniach bazénov
a wellness centier a v ďalších sanitárnych
zariadeniach, ale aj pri výrobe kancelárskych stolov alebo vybavení showroomov
a vzorkovní.

www.demos‑trade.com
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7.4

Odolnosť nadovšetko

Lamináty sú materiály, ktoré otvárajú
priestor kreativite a umožňujú nepreberné
množstvo dizajnových kreácií.
Vysoko kvalitné spracovanie, na dotyk príjemné povrchy a inšpirujúci výber farieb
a dekorov – to sú argumenty, vďaka
ktorým lamináty vyvolávajú nadšenie
nielen vizuálne, ale aj svojimi haptickými
vlastnosťami.

7.5

Vďaka neustálemu vývoju štruktúr
a reprodukcií sa čoraz viac približujú charakteru pôvodných materiálov a priamo
tak nabádajú k viacúčelovému využitiu
v oblastiach s vysokými nárokmi na odolnosť proti opotrebovaniu a s požiadavkami na atraktívny dizajn.

www.demos‑trade.com
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Lamináty

Povrchové materiály
vyznačujúce sa
vysokou odolnosťou
a širokými možnosťami
použitia v interiéri.

POPIS MATERIÁLU
Dekoratívne lamináty na báze vytvrditeľných živíc. Sú viacvrstvovo konštruované
a skladajú sa z dekorového papiera
impregnovaného melamínovou živicou
a jedného alebo viacerých natronsulfátových papierov impregnovaných fenolovou
živicou, ktoré sa pod vysokým tlakom a za
tepla vzájomne zlisovávajú. Konštrukcia
laminátu, druh živice a papiera, povrchová
štruktúra, použitie špeciálnych overlayov
ako aj parametre lisovania pri výrobe
rozhodujú o type a kvalite laminátu a tým
o jeho neskoršom využití príp. o oblasti
použitia.
SKLADBA LAMINÁTU
Počet a druh papierov a ich zloženie určuje
hrúbku laminátu a kvalitatívne vlastnosti.
VÝROBNÝ POSTUP
CPL – Continously Pressed Laminates
– už pojem CPL poukazuje na výrobný
postup, t. j. CPL sa vyrába na kontinuálne
pracujúcich dvojpásových lisoch. Umožňuje vyrobiť lamináty od hr. 0,15 mm
až do hr. 1,2 mm.
HPL – High Pressure Laminates – HPL
sa vyrába na stacionárnych viacetážových
lisoch. Týmto spôsobom je možné vyrobiť
lamináty od hr. 0,6 mm až do 2 mm a viac
(nad 2 mm už nehovoríme o laminátoch,
ale o kompaktných doskách).
ZÁŤAŽOVÉ VLASTNOSTI
Lamináty sa hodnotia podľa nasledujúcich
kritérií:
 odolnosť proti oderu – výber vhodných
overlayov
 rázová pevnosť – hrúbka laminátu
 povrchová tvrdosť – štruktúra laminátu

LAMINÁTY HPL, CPL
Lamináty umožňujú nepreberné množstvo dizajnových kreácií. Ich farebnosť,
druhy povrchov a štruktúr k tomu priamo
nabádajú.
Oblasť použitia:
 laminát možno použiť na poťahovanie
pracovných dosiek, nábytkových dvierok, parapetov, dverí, stolových dosiek,
chrbtových panelov a bočníc
 bezpečné a ľahké výplne dverí (aj
priesvitné), luminiscenčný laminát pre
bezpečný pohyb osôb za zníženej
viditeľnosti a pod. Typické využitie laminátov je napríklad na pracovné plochy
kuchynského a kancelárskeho nábytku,
ktoré vyžadujú vysokú odolnosť spolu s
možnosťou postformovania
LAMINÁTY S PREFARBENÝM JADROM
Lamináty s farebným jadrom sú farebne
homogénne v celej svojej hrúbke. Tento
prefarbený vzhľad je dosahovaný použitím
niekoľkých vrstiev rovnakých impregnovaných dekoračných papierov. Hrany a
spoje zostávajú viditeľné. Vďaka svojmu farebnému jadru spĺňa tento laminát vysoké
požiadavky na dizajn.
Oblasť použitia:
 čelné plochy, stoly a pracovné dosky,
vybavenie predajní, výstavné stánky

MICROLAMINÁTY
hr. 0,15 – 0,20 mm
Laminát Micro sa s ohľadom na svoje
hrúbkovej spektrum hodí predovšetkým
na poťahovanie a obaľovanie. Laminát je
dodávaný a spracovávaný z kotúča a možno ho teda mnohostranne využiť. Laminátom Micro možno poťahovať veľkoplošné
výrobky ako sú plochy dverí, zárubne a
parapety
s nasledovným formovaním alebo ním
možno
aj priamo obaľovať rôzne lištové profily.
Takto možno docieliť dekorovo identické
prevedenie dverových elementov bez ohľadu na to, či sú na báze dreveného alebo
PVC nosiča.
KOVOLAMINÁTY
Lamináty s kovovým povrchom ako
napríklad hliník, nehrdzavejúca oceľ, meď.
Široké spektrum klasických, trendy aj
ručne spracovávaných dekorov.
Oblasť použitia:
 dizajnové aplikácie
 vo výstavníctve
 materiál na výrobu nábytku, kuchýň, interiérov, reklamy, kabín výťahov, obkladov,
podhľadov dverí a i.
LAMINÁTY S PRAVOU DYHOU
Laminát, kde je na povrchu pravá drevená
dyha alebo arodyha.

Výhody:
 vzhľad bez škár
 zdôraznená laminátová hrana
 vysoká odolnosť bez kompromisov
dizajnu

Laminát y a kompaktné dosky
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Lamináty

Neuveriteľne odolné riešenie, ako pre zaoblené, tak aj
rovné aplikácie.

Laminát EGGER je tvorený dekoračným papierom na povrchu a niekoľkými
vrstvami jadrového papiera. Laminát musí
byť nalepený na vhodnú nosnú dosku
(zvyčajne drevotrieska alebo MDF). Vďaka
svojej viacvrstvovej skladbe sú lamináty
EGGER ideálnym materiálom pre stredne
až vysoko frekventovanej oblasti alebo v
aplikáciách, kde sa vyžaduje najmä vysoká
odolnosť povrchu, ako napríklad dvere,
recepčné pulty a celý rad ďalších aplikácií
pri interiérovej výstavbe a vybavení predajní. Sú tiež ideálnym riešením pre zaoblené
alebo zaguľatené elementy.
Výhody laminátov:
 vysoko trvanlivé a odolné proti poškriabaniu a nárazu
 šetrí náklady vďaka jednoduchému spracovaniu v porovnaní s materiálmi, ako je
dyha, kov, kameň a lak
 ekologické a zdroje šetriace riešenie
v porovnaní s prírodnými materiálmi
 pri použití na diely kubických tvarov
možné nalepiť laminát na rôzne nosné
materiály
 takmer všetky sú postformovateľné

NA RÔZNE ÚČELY POUŽITIA PONÚKA
EGGER RÔZNE TYPY LAMINÁTOV:
1) Štandardná kvalita laminátov
– lamináty k dekorom kolekcie EGGER,
certifikácia Lloyd‘s.
Formát: 2 800 x 1 310 x 0,8 mm.
Rezané z kotúča hr. 0,6 mm. Lamináty
rezané z kotúča sú vysoko flexibilné,
vhodné na postforming. Formát na želanie 2 000 – 5 600 x 1 310 x 0,6 mm.
Dodanie od 1 kusu.
2) Lamináty Feelwood XL spájajú vzhľad
a pocit pravého dreva s výhodami
laminátov. Veľký formát XL zlepšuje
využiteľnosť. XL lamináty vo Feelwood
dekoroch so synchronizovanými pórmi
nie sú posformovateľné, MED certifikácia, dostupné v štruktúrach ST28,
ST29, ST33, ST37 a ST38.
Formát: 2 790 x 2 060 x 0,8 mm.
Dodanie od 1 kusu.
3) Lamináty PerfectSense Matt – hladký
hlboko matný povrch, dodávané s
ochrannou fóliou, postformovateľné.
Formát: 2 800 x 1 310 x 0,8 mm.
Dodanie od 1 kusu.

4) Lamináty PerfectSense HG – hladký
vysoko lesklý povrch, dodávané
s ochrannou fóliou, nie sú
postformovateľné.
Formát: 2 800 x 1 310 x 0,8 mm.
Dodanie od 1 kusu.
5) Lamináty Flammex – na vyžiadanie
je lamináty možné dostať v kvalite
spomaľujúcej horenie, dostupné v
hr. 0,8 mm, minimálne objednávacie
množstvo je 260 m 2.
6) Lamináty EGGER je možné podľa
dopytu ponúknuť aj v iných dĺžkach
a hrúbkach podľa vášho želania.
Dodanie od 260 m 2.
7) Lamináty v dverových formátoch.
8) Lamináty s farebným jadrom
– na dizajnové aplikácie bez viditeľných prechodov, MED certifikácia, na
horizontálne použitie, nie sú postformovateľné. Pri laminátoch s farebným
jadrom nie je možné zaručiť 100 %
farebnú zhodu so štandardnými laminátmi a doskami EGGER.
Formát: 2 800 x 1 310 x 0,8 mm.
Dodanie od 1 kusu.

LAMINÁTY S FAREBNÝM JADROM
V Prahe máme
skladom všetky
lamináty k dekorom
DTDL EGGER.
Ponuku laminátov
Egger nájdete
na našom webe.

Ponuku
nosičov nájdete
na str. 3.6
Náš TIP na DTDS so
špeciálnym formátom
na karte 393814.

7.7

Dekor

Štruktúra

Názov

W1101

ST9

SOLID Alpská biela 2800/1310/0,8

311708

U9631

ST9

SOLID Diamantovo sivá 2800/1310/0,8

292660

U7021

ST9

SOLID Kašmír 2800/1310/0,8

298018

W1001 ST9

SOLID Biela premium 2800/1310/0,8

80442

W1001 HG

SOLID Biela premium 2800/1310/0,8

265377

U7081

SOLID Sivá 2800/1310/0,8

265375

ST9

Kód

12345 Položka je skladom
www.demos‑trade.com

12345 Položka je na objednávku

Lamináty pro poutavý design.
Egger kolekce dekorativních materiálů 2020 – 22

Lamináty XL
H3408 ST38
Modřín horský Thermo hnědý

7

Lamináty
U600 ST9
Májová zelená

Lamináty

Lamináty XL

Lamináty EGGER spojují trvanlivost s atraktivním designem.
Jsou ideálním řešením pro vodorovné a svislé povrchy, které
jsou vystaveny střednímu až vysokému namáhání a také pro
zakřivené nebo zaoblené prvky. Jako dekorativní materiál
je lze lepit na dřevotřískové a MDF desky i na multiplex,
překližkové desky nebo jiné základní materiály. EGGER kolekce
dekorativních materirálů zahrnuje lamináty v postformingové
kvalitě, standardní kvalitě (nepostformované) a lamináty
zpomalující hoření. Lamináty s certifikací MED jsou k dispozici
také pro použití pro vybavení interiérů lodí.

Lamináty XL ve formátu 2 790 × 2 060 mm umožnují lepší
využitelnost materiálu. V případě dřevodekorů tohoto
formátu je struktura synchronizována se vzhledem dekoru
a díky tomu jsou dekory Feelwood z hlediska vizuálního i na
dotek k nerozeznání od masivního dřeva. Dekory uni barev
ve formátu XL jsou také k dispozici skladem pro použití na
široké dveře do interiérů, například v nemocnicích nebo
hotelech. Všechny lamináty XL jsou rovněž certifikovány MED
(směrnice o námořních zařízeních) a proto také vhodné pro
vybavení interiérů lodí.

Více informací na www.egger.com/laminaty

Více informací na www.egger.com/laminaty-xl

Laminát y a kompaktné dosky
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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
modernosta 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
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Lamináty KRONOSPAN

HPL je perfektným
materiálom na povrchy,
ktoré vyžadujú zvýšenú
odolnosť.

HPL Standard
Vysokotlakové lamináty (HPL) sa podľa
normy EN 438-4 skladajú z niekoľkých
vrstiev jadrového a dekoratívneho impregnovaného papiera. Kolekcia dekorov
HPL KRONOSPAN zodpovedá kolekciám laminovaných dosiek (MF), pracovných dosiek a kolekcii MirrorGloss.

HPL Standard v dvernom formáte
– iba dekory 101 PE, 162 PE, 171 PE,
191 PE.
Formát: 2 140 x 1 020 x 0,8 mm.
Dodanie: od 1 kusu.

Normy:
EN 438-4.

HPL Postforming
– postformingové lamináty vo všetkých dekoroch pracovných dosiek KRONOSPAN.
Formát: 4 120 x 1 350 x 0,6 mm.
Dodanie: od 1 kusu.

Charakteristika:
 v súlade s ostatnými dekoratívnymi
výrobkami KRONOSPAN
 vynikajúce vlastnosti pre obrábanie
 vysoká odolnosť proti oderu, nárazu
a poškriabaniu
 vysoká odolnosť proti opotrebovaniu
 odolnosť proti vlhkosti a vode

HPL Aluminium
– laminát s dekoračnou hliníkovou fóliou.
Dostupný v šiestich odtieňoch – brúsený
hliník, nehrdzavejúca oceľ, platina, bronz,
zlato, meď.
Formát: 2 800 x 1 310 x 0,8 mm.
Dodanie: od 1 kusu.
S ochrannou fóliou, nepostformovateľný.

Použitie:
 interiérový dizajn
 nábytkové diely
 priečky
 Hi Impact / Wear Environments
 maloobchodné a komerčné aplikácie
Prečo vysokotlakové lamináty
KRONOSPAN?
 identické dekory laminátov s dekormi
pracovných dosiek a laminovaných
drevotrieskových dosiek
 široká ponuka dekorov
 kvalita garantovaná tradičnou výrobou
a certifikáciou
TYPY LAMINÁTOV:
HPL Standard
– ku všetkým dekorom laminovaných
dosiek.
Formát: 3 050 x 1 320 x 0,8 mm.
Dodanie: od 1 kusu.

7.11

AL01

AL02

AL03

AL04

AL05

AL06

Ponuku
nosičov nájdete
na str. 3.6
Náš TIP na DTDS so
špeciálnym formátom
na karte 393814.

www.demos‑trade.com
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Aktuálny dodací poriadok sťahujte na našom webe https://www.demos-trade.sk/cenniky/
alebo si vyžiadajte od obchodníka.
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Lamináty PFLEIDERER

HPL Pfleiderer sú vysoko kvalitné
a pevné, ideálne pre oblasti
s vysokým namáhaním. Hygienické, ľahko udržiavateľné, vhodné na
použitie v sektore výroby
a spracovania potravín.

OBLASŤ POUŽITIA
Povrchový materiál na kvalitný kuchynský
a kancelársky nábytok, na steny
a dvere, nábytok a zabudovania v predajných a voľnočasových zariadeniach,
v gastronómii, v administratívnych budovách, škôlkach, školách, v sanitárnych
zariadeniach, na klinikách a v laboratóriách. Špeciálne tam, kde sú kladené
mimoriadne nároky na pevnosť, ľahké
ošetrovanie a hygienu.
TYPY LAMINÁTOV:
STANDARD HPL
 dekoratívny vysokotlakový laminát
v postformingovej kvalite s klasifikáciou HGP/VGP podľa EN 438-3, s pevným povrchom tvrdeným melamínovou
živicou a brúsenou zadnou stranou
Formáty základné:
2 800 x 2 070 x 0,8 mm,
4 100 x 1 300 x 0,8 mm.

HPL SOLIDCOLOR
 prefarbené jadro vytvára voľnosť jednofarebného dizajnu bez viditeľných
stykových hrán a škár
Dekory: U11027, U11026, U16001,
U12290, U12000, U11525, U12168,
U12188.

HPL PYROEX dekoratívny
 HPL v kvalite spomaľujúcej horenie
s klasifikáciou HGF/VGF podľa EN
438-3 s odolným povrchom tvrdeným
melamínovou živicou a brúsenou
zadnou stranou. Správanie pri požiari
– ťažko horľavý (C-s1, d0)

Základný formát:
4 100 x 1 300 x 0,8 mm.

Formáty:
2 800 x 2 070 mm,
v hrúbkach 0,8; 1; 1,2 mm.
5 600 x 2 070 mm,
v hrúbkach 0,8; 1; 1,2 mm.

Formáty na požiadanie:
4 100 x 1 300 x 1,2 mm,
2 800 x 2 070 x 0,8 mm.

Pred objednaním je potrebné dostupnosť daného dekoru v danom formáte
preveriť.

Dodanie: od 1 kusu.

Dodanie: od 1 kusu (skladový program
dodávateľa).

Štruktúry: HG, SM, VV, XM.

ŠTRUKTÚRY

Formáty špeciálne:
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 hrúbkach 0,6; 0,8; 1; 1,2 mm.
Pred objednaním je potrebné dostupnosť
daného dekoru v danom formáte preveriť.

HG/Vysoký lesk

ML/Matný lak

SM/Semi-mat

AH/Autentický drevený pór

ME/Meandra

MO/Montana

Dodanie: od 1 kusu (skladový program
dodávateľa – v základnom formáte viac
ako 150 dekorov).
STANDARD HPL v dvernom formáte
 vybrané dekory kolekcie Pfleiderer
Formáty:
2 350 x 1 050 x 0,8 mm,
2 350 x 1 300 x 0,8 mm.
Dodanie: od 1 kusu.

7.13
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Lamináty PFLEIDERER

HPL ESA – Antistatické lamináty

DÉMOS – SKLADOVÁ KOLEKCIA LAMINÁTOV 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.

Štruktúra

Názov

3 050 x 1 300 x 0,8 mm

-

Protiťah biely

231381

Dekor

Štruktúra

Názov

2 800 x 2 070 x 0,8 mm

U11003

HG lesk

Biela

109340

U12007

HG lesk

Čierna

65130

Dekor

Štruktúra

Názov

3 050 x 1 300 x 0,8 mm

U11027

XM

Biela žiarivá

315113

U12000

XM

Čierna

315117

U12168

XM

Kašmír

315114

U12211

XM

Láva

315116

U12290

XM

Antracit

315115

U15193

XM

Cuando

315118

W10220

Štruktúry MP a W
Dostupné dekory W10140 a U12188.
Viac informácií na str. 5.41 – 5.42.

7

Špeciálne štruktúry
XM – XTreme Matt
Zhotovená pre extrémne nároky.
XTreme robustný,
XTreme rozmanitý,
XTreme krásny.
Viac informácií na str. 6.17 – 6.20.

12345 Položka je skladom

12345 Položka je na objednávku

XM/XTreme Matt

MP/Miniperla

TC/Top Face

VV/Top Velvet

RU/Rustic Wood

LI/Linestra

LL/Illusion

SX/Stucotex

Laminát y a kompaktné dosky
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Lamináty – ostatní výrobcovia
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Lamináty – ostatní výrobcovia

ARPA

WESTAG & GETALIT

POLYREY

FENIX NTM je unikátny typ laminátu,
ktorého povrch je vybavený vrstvou z nanovlákien, čím získava určité špecifické
vlastnosti oproti „obyčajným“ laminátom.
Vyrába sa vo veľmi matnej štruktúre
a jeho hlavnou devízou okrem zamatového povrchu, sú odolnosť proti poškrabaniu – väčšie škrabance možno opraviť,
a anti-fingerprint – na lamináte sa nerobia odtlačky prstov.

Štandardné 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).

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

Štandardné lamináty
v dvernom formáte
Formáty:
2 140 x 1 050 x 0,8 mm.

Lamináty v dvernom formáte
Postformingové lamináty
Kovolamináty
Lamináty s prefarbeným jadrom
Lamináty s digitálnou tlačou
Formáty na vyžiadanie.

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

Lamináty s digitálnou tlačou
Formáty s prefarbeným jadrom:
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.

7

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

ABET LAMINATI
Štandardné lamináty
Formáty:
3 050 x 1 300 x 0,9 mm.
Lamináty v dvernom formáte
Kovolamináty
Lamináty s prefarbeným jadrom
Lamináty s drevenou dyhou
Lamináty s 3D efektmi
Lamináty s digitálnou tlačou a ďalšie
Formáty na vyžiadanie.

ARPA FENIX NTM 0720

Laminát y a kompaktné dosky
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Kovolamináty Dekodur

Nemecký výrobca laminátov, ktorý sa
zameriava na výrobu dizajnových HPL.
V jeho kolekcii nájdete ako kovolamináty
z rôznych druhov kovu, umelecké motívy,
tak lesklé povrchy.Tieto lamináty si nájdu
svoje miesto v každom interiéri.

7.17
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Kovolamináty Dekodur
Dekorial / Aluminium Starline

ALUMINIMUM STARLINE
HPL s povrchom
z pravého hliníku.
Dekodur Starline A241

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

7

A210 HG

A210 PTK

A211 HG

A211 BRK

A212 HG

A216 HG

Dekodur Starline A240

Laminát y a kompaktné dosky
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Kovolamináty Dekodur
Dekorial / Aluminium Starline

Dekorial A356

A241 MAT

A243 MAT

A243 PTG

A243 PTK

A243 NTZ

A256 BR

A256 PTK

A256 604

ANTISCRATCH

A356 BR

7.19

www.demos‑trade.com

LAMINÁT Y A KOMPAK TNÉ DOSKY

Kovolamináty Dekodur
Dekorial / Aluminium Starline

A256 PTG

A251 BR

A251 PTG

7

A251PTK

A252 BR

A252 PTG

A252 PTK

A253 BR

A253 PTG

ANTISCRATCH

A253 PTK

A250 BR

A350 BR

Laminát y a kompaktné dosky
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Kovolamináty Dekodur
Dekorial / Aluminium Starline

7.21

A250 PTG

A250 PTK

A264 BR

A265 BR

A266 BR

A267 BR

A268 BR

A209 Protiťah

www.demos‑trade.com
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Kovolamináty Dekodur
Dekorial / Aluminium Starline

7

Starline A240

Aktuálny dodací poriadok sťahujte na našom webe https://www.demos-trade.cz/podpora-prodeje-ceniky/
alebo si vyžiadajte od obchodníka.

Laminát y a kompaktné dosky
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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
brúsené hliníkové vzory

Pôsobivé dekory, ktoré svojou
optickou hĺbkou pridajú každej
miestnosti nový rozmer.

Dekodur Punched KA50/210

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

7

RB50/210

KA50/210

BD56/210

BD50/210

S202 SWI

S202 RON

DODACÍ PORIADOK ALUMINIUM PUNCHED/GRINDED
Dekor

Štruktúra

Formát 2440 x 1220 x 0,8 mm

BD56/210

-

298767

BD50/210

-

298766
12345 Položka je na objednávku

Laminát y a kompaktné dosky
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Kovolamináty Dekodur
Dekorial / Inox

Všade tam, kde je kladený
dôraz na kvalitu a je definovaný výnimočný dizajn
interiéru, je nehrdzavejúca
oceľ ideálnym povrchovým
materiálom.
Dekodur Inox S298

INOX
HPL s povrchom z pravej nehrdzavejúcej
ocele.

DODACÍ PORIADOK INOX

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

Dekor

Štruktúra

Formát
2 440 x 1 220 x 0,8 mm

S296

ROS

298771

S296

RON

298772

S298

–

298770
12345 Položka je na objednávku
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S296 WEL

S296 ROX

S296 ROS

S296 RON

S296 MIC

S298
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Kovolamináty Dekodur
Dekorial / Rustikal

Cín je dekoratívnou voľbou
medzi kovmi po celé stáročia, lesklý striebristý materiál
s čiernym tieňovaním.
Dekodur Rustikal Z490 PTG

RUSTIKAL
HPL s cínovým povrchom.

DODACÍ PORIADOK RUSTIKAL

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

Dekor

Štruktúra

Formát
2 440 x 1 220 x 1,2 mm

Z490

SCF

297416

Z490

RSN

303393

Z490

PTK

297419

Z490

PTG

297417

Z490

BWD

297418

7

12345 Položka je na objednávku

Z490 SCF

Z490 RSN

Z490 PTG

Z490 BWD

Z490 PTK

Laminát y a kompaktné dosky
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Kovolamináty Dekodur
Dekorial / Antique

Rad laminátov, ktorých
povrch je tvorený
najrýdzejšou meďou.
Dekodur Antique C421

ANTIQUE
HPL s povrchom z pravej medi.
Formát: 2 440 x 1 220 x 1 mm.
Dodanie: od 1 kusu.

Štruktúra 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 PORIADOK ANTIQUE
Dekor

Štruktúra

Formát 2 440 x 1 220 x 1 mm

297406

C400
C402

WRZ

297411

C402

PTK

297409

C402

PTG

297415

C402

NTZ

297414

C402

BWD

297408

C421

297410

C462

297407

C471

297413

C473

297412

12345 Položka je na objednávku
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Kovolamináty Dekodur
Dekoplus / Dekopin

Kombinácia funkčnosti a dizajnu. Povrch,
ktorý možno popisovať, spolu s vysokou
príchytnou silou pre magnety. Vďaka
svojim feromagnetickým vložkám ponúka
magnetickej doske vysokú priľnavosť,
ktorá vo zvislej polohe bezpečne udrží
dokumenty. Popisované môžu byť kriedou – matné povrchy, alebo vhodnými tabuľovými popisovačmi – lesklá
štruktúra.

7.29

Ľahko sa čistia. Široký rozsah farieb
ponúka mnoho rôznych oblastí, kde môže
byť tento špeciálny laminát použitý. Ideálna aplikácia je na nábytok, priečky
a obloženie stien s magnetickými vlastnosťami, na použitie v obchodoch
a veľtržných objektoch, v kanceláriách,
školách, škôlkach, opatrovateľských domoch, verejných zariadeniach atď.

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.
Dodanie: od 1 kusu.

A356 BR

E11 MAT

E110 MAT

E110 HGL

7

E111 MAT

E111 HGL

E19 MAT

RS 002 PHE

DODACÍ PORIADOK DEKOPIN
Formát

Dekor

Štruktúra

A356

BR

251238

E11

MAT

220516

299336

E110

MAT

211303

299338

E110

HGL

109298

279781

E111

MAT

299334

299335

E111

HGL

299332

299333

E19

MAT

193009

299337

RS 002

PHE

299339

299340

2 440 x 1 220 x 0,9 mm

12345 Položka je skladom

3 050 x 1 220 x 0,9 mm

12345 Položka je na objednávku
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Lamináty Dekodur
Dekoart / Art Concept

Art Concept predstavuje individualitu a štýl bez obmedzení,
v palete farieb a tvarov. Všetky
lamináty tejto kolekcie majú
v danom dekore rovnaký
vzhľad, ale každý je unikátnym, ručne vyrobeným dielom
umelca.

Dekodur Art Concept DA35 MAT

ART CONCEPT
Umenie na HPL.
Formát: 2 440 x 1 220 x 1 mm.
Dodanie: od 1 kusu.

DA35 MAT

DA45 MAT

DA46 MAT

DA47 MAT

Dekodur Art Concept DA35 MAT

DODACÍ PORIADOK ART CONCEPT
Dekor

Štruktúra

Formát 2 440 x 1 220 x 1 mm

DA35

MAT

298776

DA45

MAT

298778

DA46

MAT

298779

DA47

MAT

298777

12345 Položka je na objednávku
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Lamináty Dekodur
Dekoart / Art Concept

7

Lamináty Dekodur v pojednávacej miestnosti (sídlo Démos trade v Ostrave)

Dekodur Art Concept DA48 MAT

Laminát y a kompaktné dosky
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Kovolamináty Dekodur
Dekoart / UniqueArt

Objavte štýlový dizajn interiéru v medi, hrejivý a mimoriadny. Prirodzené procesy
pri medi umožňujú vytvárať
lamináty s patinou v jemných
štruktúrach a dynamických
obrazcoch.

Dekodur UniqueArt CA35

UNIQUEART
Evolúcia medi.
Formát: 2 440 x 1 220 x 1 mm.
Dodanie: 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 pojednávacej miestnosti (sídlo Démos trade v Ostrave)

Dekodur UniqueArt CA26 a CA29

DODACÍ PORIADOK UNIQUEART
Dekor

Formát 2 440 x 1 220 x 1 mm

CA02

297422

CA05

297423

CA26

297425

CA27

297424

CA29

297427

CA32

297420

CA34

297426

CA35

297421
12345 Položka je na objednávku
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Lamináty Dekodur
Dekoplus / Dekocore

Lamináty s farebným jadrom
sú farebne homogénne
v celej svojej hrúbke.
Dekodur Dekocore CC013 HGL

DEKOCORE
HPL s prefarbeným jadrom.
Formát: základný 2 440 x 1 220 x 0,8 mm,
vybrané dekory 3 050 x 1 220 x 0,8 mm.
Dodanie: od 1 kusu.

Dekodur Dekocore CC111 HGL

Dekodur Dekocore CC0011

DODACÍ PORIADOK DEKOCORE
Formát

Dekor

Štruktúra

CC0011

MP

299342

CC0011

HGL

223762

CC013

MP

299351

CC013

HGL

299350

CC018

MP

299353

CC027

MP

299352

CC110

MP

299346

CC110

HGL

299349

CC111

MP

299345

CC111

HGL

299343

2 440 x 1 220 x 0,8 mm

12345 Položka je skladom
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299341

299348
299344
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LAMINÁT Y A KOMPAK TNÉ DOSKY

Ostatné kolekcie
Dekodur

7

Dekonature / Fossil
HPL s pravým jantárom. Pravý jantár si podmanil
modernú architektúru svetla. Ako priesvitný fascinuje
trblietavou hrou farieb, brilantným lomom svetla
a medovo sfarbeným leskom.

Dekoplus / Toplux
Presvietiteľné HPL. Dostupné v prevedení vysoký lesk (HGL) alebo mat (MAT). T – priesvitný,
TW – nepriesvitný, na nalepenie.

Dekonature / Bark cloth®
Tkanina z kôry – pokrok návratom ku klasike.
Bark cloth® je vyrábaná na základe starého
ugandského postupu z kôry figovníka.

Dekoart / Royal Art
Pravé 23-karátové zlato. Vychutnajte si exkluzivitu vo svojej najčistejšej podobe – lesklé
drahé kovy ako fascinujúci dizajnový prvok pre
náročných.

DEKOPLUS DEKOLOR, DEKOPLUS DEKONOVA, DEKOPLUS TOPLUX
DEKONATURE VENEER, DEKONATURE DEKOLEATHER,DEKONATURE RE-Y-STONE
Ďalšie kolekcie Dekodur nájdete na stránkach www.demos-trade.com
Laminát y a kompaktné dosky
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Kompaktné dosky

Kompaktné dosky sú homogénnym materiálom ideálnym na precízne spracovanie,
špecifické tenkým dizajnom.

Dosky sú samonosné, preto sa často využívajú ako pracovné plochy v kuchyniach
alebo napr. laboratóriách.

Sú vhodné najmä do oblastí s osobitnými
hygienickými požiadavkami a zvýšenými
nárokmi na odolnosť proti vlhkosti, ako sú
napr. kúpelne, sanitárne zariadenia
a šatne.

V exteriéri nájdu uplatnenie ako fasádne
obklady, parapety, informačné tabule,
výplne do zábradlí a pod.

7.37
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7

zakázková
výroba
nábytku

Laminát y a kompaktné dosky
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Kompaktné dosky

POPIS MATERIÁLU
Kompaktné dosky sú kompaktné vrstvené lisované materiály s hnedým, čiernym
alebo farebným jadrom. V jadre môžu byť
zalisované aj hliníkové plechy. Kompaktné
dosky majú viacvrstvovú konštrukciu.
Skladajú sa z niekoľkých jadrových
vrstiev impregnovaných fenolovou živicou, z dekorových papierov impregnovaných melamínovou živicou a z ochrannej
vrstvy overlay.
VLASTNOSTI KOMPAKTNÝCH DOSIEK:
 odolnosť proti pôsobeniu vlhkosti
a vode
 odolnosť voči extrémnym teplotám
(−80 °C~+120 °C)
 odolnosť proti nárazu a oderu
 rozmerová stálosť, v závislosti od hrúbky spĺňajú tiež samonosnú funkciu
 dobrá požiarna odolnosť pri vybraných
typoch kompaktných dosiek
 mimoriadne odolný proti chemikáliám
 zdravotne nezávadný aj pri styku
s potravinami
 ľahko opracovateľný materiál
 jednoduchá údržba a čistenie

OBLASTI POUŽITIA KOMPAKTNÝCH
DOSIEK:
Interiér – priečky, dvere a nábytok
v sanitárnych zariadeniach a priestoroch
s veľkou vlhkosťou, ako napr. vo wellness
zariadeniach. Pri zvýšených nárokoch na
hygienu v nemocniciach, laboratóriách
a v zdravotníckom sektore, na zariadenie
obchodov a kuchýň a všade tam, kde je
požadovaná zvláštna pevnosť materiálu.
Exteriér – obklady fasád, balkónové
výplne a podlahy, exteriérový nábytok,
detské ihriská, plotové steny, dekoračné
prvky v exteriéri.

Ochranná dekoratívna vrstva

Jadrová vrstva – počet fólií definuje
hrúbku dosky

Ochranná dekoratívna vrstva

7.39

www.demos‑trade.com

LAMINÁT Y A KOMPAK TNÉ DOSKY

Kompaktné dosky

Dosky písacích stolov

Obklady stien

Kabíny toaliet

7
Separačné zásteny toaletných mušlí

Prezliekacie kabíny

Uzamykateľné schránky

Sprchové oddeľovacie steny

Čelá nemocničných lôžok na strane nôh aj hlavy, ako aj
nárazové a ochranné dosky na stenách

Špeciálne riešenia

Obklady domov

Laminát y a kompaktné dosky
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Kompaktné dosky
EGGER

KOMPAKTNÉ DOSKY EGGER
Kompaktné dosky EGGER sú atraktívne,
trvanlivé a odolné proti vlhkosti. Poskytujú
nové možnosti pre dizajn nábytku
a interiérov. Kompaktné dosky sú vhodné
do vysoko frekventovaných interiérov a
na miesta, ktoré vyžadujú vysokú úroveň
hygieny a čistoty, napríklad v reštauráciách,
nemocniciach alebo v tzv. „čistých priestoroch“. Možno ich tiež použiť vo vlhkých
priestoroch, ako sú kuchyne, kúpelne,
šatne a sociálne zariadenia. Kombinácia
týchto výnimočných vlastností s elegantným vzhľadom tvorí z kompaktných dosiek
vhodnú voľbu pre rad aplikácií v rámci
komerčných projektov.
Výhody na prvý pohľad:
 vizuálne atraktívne a elegantné
 trvanlivé a odolné proti nárazom
 nie je nutné ďalšie hranenie
 Vysoká stabilita
 odolné proti vlhkosti
 ľahká údržba
 znesú pôsobenie bežných čistiacich
prostriedkov a chemikálií

3) CGF – Flammex s ťažko horľavým
jadrom – eurotrieda B podľa EN 438-4
a EN 13501-1, čierne jadro.

So skráteným termínom dodania možno
z EGGERU objednávať od jedného kusu
tieto dekory kompaktných dosiek:

Formáty:
2 790 mm × 2 060 mm
alebo 5 600 mm × 2 060 mm.

Kompaktné dosky s čiernym jadrom:
 W1000 ST9*
 W980 ST15
 H1180 ST37
 H1181 ST37
 U708 ST9
Platí iba pre formáty: 2 790 x 2 060 mm,
hr. 8 a 13 mm (*W1000 ST9 dostupná tiež
v hr. 6 a 10 mm).

Hrúbky:
Kompaktné dosky s čiernym jadrom
– 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 a 13 mm.
Flammex s čiernym jadrom
– 6, 8 a 10 mm.
Kompaktné dosky s prefarbeným jadrom
– 6, 8, 10 a 13 mm.
Minimálne objednávacie množstvo:
Skladový program Egger
– formát 2 790 x 2 060 mm – 1 ks
Výrobný program Egger
– formát 2 790 x 2 060 mm – 2 ks
(a ďalej v párnych počtoch)
Výrobný program Egger
– formát 5 600 x 2 060 mm – 3 ks
(Feelwood dekory od 40 ks)
Zloženie kompaktných dosiek:

Kompaktné dosky EGGER sú viacvrstvovým materiálom s čiernym, prefarbeným
alebo ťažko vzplanuteľným jadrom vyrábaným podľa normy EN 438. Sú vyrobené
z niekoľkých vrstiev a skladajú sa z dekoračného papiera impregnovaného melamínovou živicou, ktorý tvorí kryciu vrstvu,
a z vláknitej strednej vrstvy spojenej zmesou termosetových živíc. Jednotlivé vrstvy
sú za vysokého tlaku a teploty zlisované.

Kompaktné pracovné dosky Egger
pozri kapitola 4, str. 4.30
Overlay (variabilne)
Impregnovaný dekoračný papier
Jadrové papiere
Impregnovaný dekoračný papier
Overlay (variabilne)

Kompaktné dosky s plošnými dekormi (reprodukcia dreva a materiálov)
sú vybavené povrchovou vrstvou – Overlay.

Typy kompaktných dosiek EGGER:
1) CGS – kompaktné dosky na všeobecné použitie, EN 438-4, čierne jadro.

Pokyny na spracovanie kompaktných dosiek nájdete tu:
https://www.demos-trade.cz/content/uploadedFiles
/salesSupportTranslation/35408.pdf

2) BCS – kompaktné dosky s farebným
jadrom na všeobecné použitie.
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Kompaktné dosky s prefarbeným
jadrom:
 W1101 ST9
 U7081 ST9
 U8991 ST9
 U9631 ST9
Platí iba pre formáty: 2 790 x 2 060 mm,
hr. 6, 8, 10 a 13 mm.
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Kompaktné dosky
EGGER
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W1000 ST9
H1181 ST37
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Kompaktné dosky
KRONOSPAN

INTERIÉROVÉ KOMPAKTNÉ DOSKY
Kompaktné dosky sú vysokotlakové štrukturálne lamináty zložené z niekoľko vrstiev
jadrového papiera s dekoračným papierom
impregnovaným živicou na povrchu. Ich
dlhá životnosť, konštrukčná pevnosť
a odolnosť proti vlhkosti sú ideálnymi vlastnosťami pre interiéry a komerčné priestory
vystavené vysokým nárokom a vlhkosti, aj
náročným prevádzkovým podmienkam.

Formát: 4 200 x 1 300 mm
Hrúbky: 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 a 13 mm
Minimálne objednávacie množstvo:
možné od 5 ks

VLASTNOSTI

KOMPAKTNÉ PRACOVNÉ DOSKY
SLIM LINE
Špeciálny výber 12 mm kompaktných kuchynských dosiek s jednofarebným jadrom
Slim Line je ideálny pre luxusný nábytkový
a interiérový dizajn. Tieto dosky majú
zvýšenú odolnosť proti oderu a vlhkosti,
sú funkčné a vyzerajú skvele. Pracovné
dosky Slim Line sú určené na vodorovné
inštalácie a vybrané dekory doplní každý
štýl. Nepotrebujú ďalšie hrany, ani žiadnu
ďalšiu konečnú povrchovú úpravu, takže
sú dokonalé pre zákazkové kuchynské,
kancelárske a pracovné plochy.

Odolné
voči vode

Vysoká
odolnosť

Odolné proti
nárazu

Čelné plochy Horizontálne
v interiéri plochy v interiéri

Dekorová škála: Vo vybraných dekoroch
z ponuky KRONOSPAN.
Formát: 2 800 x 1 860 mm
Hrúbky: 10, 12 a 13 mm
Minimálny počet objednávky:
Dekory 0101, 0112, 0121, 0125, 0132,
0134, 0149, 0162, 0164, 0171, 0190, 0191,
0515, 0551, 8681, 8685 v štruktúre BS
možno objednať od 1 ks
Ostatné dekory možno objednať od min.
1 palety (10 mm – 15 ks, 12 mm – 12 ks,
13 mm – 12 ks)
Formát: 3 050 x 1 300 mm
Hrúbky: 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 a 13 mm
Minimálne objednávacie množstvo:
možné od 1 ks
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Typ CGS podľa EN 438.
C-s2, d0 podľa EN 13501-1: 2004,
B2 DIN 4102.
Výrobný štandard: kompaktná doska
s čiernym jadrom, obojstranný dekor.

VLASTNOSTI

Odolné
proti škvrnám

Ľahko sa
čistia

Hygienické

Odolné
voči teplu

Odolné
voči vode

Odolnosť
proti nárazu

Horizontálne
Kuchynské
plochy v interiéri
dosky

www.demos‑trade.com

Slim Line, čierne jadro
Dekory: K108 SU Peltro, 0190 SL Black,
0190 AF Black
Slim Line, biele jadro
Dekory: K023 SU Venato, 8685 SU Snow
White
Slim Line, sivé jadro
Dekory: K028 SU Portland, K367 PH Cream Navona, K368 PH Grey Atlantic Marble
TIP dizajnéra:
 K108 SU Peltro má čierne jadro. Hodí sa
ku svetlým drevodekorom a dekorom so
štruktúrou MG.
 K023 SU Venato má biele jadro. Hodí sa
k tmavým a výrazným drevodekorom aj
jemným odtieňom.
 8685 SU Snow White má biele jadro.
Hodí sa k tmavým dekorom a nebojí sa
nevšedných kombinácií. Dekor Slim Line
Snow White je ideálna do luxusných
interiérov.
 K028 SU Portland má sivé jadro. Ladí
s drevodekormi s výraznou kresbou
a dekormi v hnedých odtieňoch. Hodí
sa do minimalistických a jednoduchých
kuchýň.
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Kompaktné dosky
KRONOSPAN

EXTERIÉROVÉ KOMPAKTNÉ DOSKY
KRONOART
Kronoart je nová generácia prvotriednych architektonických fasád. Obkladové
dosky sú tvorené štruktúrovaným laminátom lisovaným pod vysokým tlakom,
ktorý ponúka neobmedzené možnosti
rôznych vzorov. Neprekonateľná trvanlivosť výrobkov Kronoart vychádza z technológie uzavretého povrchu pokrytého
vrstvou vysoko trvanlivého náteru. Táto
kombinácia prináša rad výhod vrátane
mimoriadnej odolnosti proti nárazu, škvrnám a poveternostným podmienkam.
Tento povrch sa tiež veľmi ľahko čistí
a udržiava.
Skladá sa z troch odlišných kolekcií,
revolučný rad Kronoart obsahuje 75
nových dekorov, ktoré boli vyvinuté
v súlade s aktuálnymi trendmi a v spolupráci s niektorými poprednými svetovými
dizajnérmi a architektmi.

Kronoart M-Line B1

Kronoart B1

Formáty: 2 800 x 2 040 mm,
3 050 x 1 300 mm, 4 200 x 1 300 mm,
5 600 x 2 040 mm.

Formáty: 2 800 x 2 040 mm,
3 050 x 1 300 mm, 4 200 x 1 300 mm,
5 600 x 2 040 mm.

Hrúbky: 6, 8 a 10 mm.

Hrúbky: 6, 8 a 10 mm.

Dekorová škála: 0101 BS, 0106 BS,
0112 BS, 0191 BS, 0515 BS, 8681 BS,
8820 BS, 8830 BS, 8831 BS.

Dekorová škála: 0101 BS, 0112 BS,
0125 BS, 0162 BS, 0164 BS, 0171 BS,
0182 BS, 0190 BS, 0191 BS, 0197 BS,
0301 BS, 0514 BS, 0515 BS, 0881 BS,
6299 BS, 7031 BS, 8348 BS, 8681 BS,
9551 BS, K010 WO.

Minimálny počet objednávky:
Dekory 0101,0112,0191 v štruktúre BS
od 1ks v rozmere:
2 800 x 2 040 x 6 mm
3 050 x 1 300 x 6 mm
2 800 x 2 040 x 8 mm
3 050 x 1 300 x 8 mm
Ostatné dekory možno objednať od min.
množstva 1 paleta (objednávky iba po
paletách).
Typ EDF podľa EN 438.
Stupeň horľavosti B-s1, d0 podľa
EN 13501-1: 2004, B1 podľa DIN 4102.
Výrobný štandard: kompaktná doska s
obojstranným dekorom.

Minimálne objednávacie množstvo:
Dekory 0125, 0164, 0191 od 1 ks v nasledujúcich formátoch:
3 050 x 1 300 x 6 mm
2 800 x 2 040 x 6 mm
3 050 x 1 300 x 8 mm
2 800 x 2 040 x 8 mm
Ostatné dekory možno objednať od min.
množstva 1 paleta (objednávky iba po
paletách).
Typ EDF podľa EN 438.
Stupeň horľavosti B-s1, d0
podľa EN 13501-1: 2004, B1 podľa DIN
4102.
Výrobný štandard: kompaktná doska
s obojstranným dekórom a UV-ochranou.
Obojstranná ochranná fólia.
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Kompaktné dosky
PFLEIDERER

KOMPAKTNÉ DOSKY PFLEIDERER
Na interiérové použitie
Kompaktné dosky sú vyrábané v súlade
s normou DIN EN 438-4.
 merná hustota cca 1 350 kg/m3
 dostupné vo všetkých dekoroch kolekcie DST Pfleiderer, to je viac ako 160
rôznych dizajnov
 dekory digitálnej tlače individuálne
podľa požiadavky
DOSTUPNÉ V PREVEDENÍ:
 čierne jadro štandardný typ CGS
= kompaktné dosky na všeobecné
použitie podľa EN 438-4
 biele jadro podľa EN 438-9
 pyroex s ťažko horľavým jadrom Typ
CGF podľa EN 438-4
Formáty:
2 800 x 2 070 mm, 2 800 x 1 860 mm,
4 100 x 1 300 mm na požiadanie.
Hrúbky:
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 a 15 mm.

Štruktúry: HG/Vysoký lesk, MO/Montana, MP/Miniperla, SM/Semi-mat,
TC/Top Face, VV/Top Velvet.
Minimálne objednávacie množstvo:
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.

HG/Vysoký lesk

Farba jadra kompaktnej dosky ovplyvňuje farbu dekoru. Pri kombinácii s laminátom alebo laminom nie je možné zaručiť
100 % farebnú zhodu.
KOMPAKTNÉ DOSKY PFLEIDERER
Na exteriérové použitie
 exteriérové kompaktné dosky sú vyrábané v súlade s EN 438-6
 UV stabilné farby, podporené jemnou,
svetlo príjemne odrážajúcou štruktúrou EM
 čierne jadro

MO/Montana

MP/Miniperla

Formáty:
2 800 x 1 030 x 8 mm, 2 070 x 1 250 x 8 mm,
ostatné formáty na požiadanie.
SM/Semi-mat

TC/Top Face
Aktuálny dodací poriadok sťahujte na našom webe
https://www.demos-trade.cz/podpora-prodeje-ceniky/
alebo si vyžiadajte od obchodníka.
VV/Top Velvet

7.45
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Pracovné
plochy

7

Odolnosť
proti nárazu

Odolnosť proti
poškriabaniu

Hygienická
stálosť

Odolnosť proti
vysokým teplotám

Ľahko
čistiteľné

Zdravotne
nezávadné

Antibakteriálny
povrch

Aktuálny dodací poriadok sťahujte na našom webe https://www.demos-trade.cz/podpora-prodeje-ceniky/
alebo si vyžiadajte od obchodníka.

Spojovacie kovanie na spojenie
pracovných dosiek z kompaktov
nájdete pod kódom 398098.
12345 Položka je skladom

12345 Položka je na objednávku

Laminát y a kompaktné dosky

7.46

LAMINÁT Y A KOMPAK TNÉ DOSKY

Kompaktné dosky
ostatné výrobky

Ďalej dokážeme ponúknuť dosky týchto
výrobcov:

Kompaktné dosky do laboratórií, kompaktné dosky s dyhovaným povrchom,
kompaktné dosky s hliníkovými plechmi
v jadre a i.
Abet laminati – interiér, exteriér.
Polyrey – interiér, exteriér.
Trespa – interiér, exteriér.
Resopal – interiér.

Kompaktná doska s hliníkovým povrchom
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vzorky do
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Katalógy, vzorkovníky a vzorky

na zapožičanie
u nás
www.demos-trade.com
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Kovanie pre kompaktné
dosky

WC KABÍNKY
Ponúkané kovanie je vyrobené z nehrdzavejúcej ocele AISI 304 a konštrukčné prvky
z hliníkových eloxovaných profilov. Vďaka
tomu sú vhodné do priestorov so zvýšenou
vlhkosťou, obsahom chlóru či soli. Vlhké
prostredie v kombinácii s kompaktnými
doskami nie je pre toto kovanie žiadnym
problémom a vďaka tomu je ideálne na
projekty v bazénoch, prezliekarňach
a i. Jednotlivé komponenty sú pripravené
na použitie s 12 mm HPL kompaktnou
doskou s kompletným spojovacím kovaním. Kovania pre ďalšie hrúbky dosiek sú
k dispozícii na vyžiadanie.
PRÍKLAD ZOSTAVY:
Na kabínku potrebujeme (záleží od typu,
počtu):
 závesy (2 – 3 ks na 1 dvere)
 súprava zatvárača s indikátorom
 dverová úchytka
 dverový doraz
 komponenty na konštrukciu – na výber
z hliníkových profilov alebo profilov
z nehrdzavejúcej ocele podľa typu
 rektifikačná nožička
 uholníky

U profil

Uholník
(prichytenie ku
stene)

Rektifikačná
nožička

Dverový doraz
12 mm

Horné
vedenie

Zámok
bez kľúča

Dverová
úchytka

Pánty

PREHĽAD KOMPONENTOV
ZATVÁRAČE S INDIKÁTOROM
kód

popis

ZÁVESY PRÍLOŽNÉ NA ZÁVRTKY
kód

popis

248238

Zatvárač s indikátorom 12 mm pre klasický záves

248251

WC záves ľavý SH70 12 mm

320750

Zatvárač s indikátorom 18 mm pre klasický záves

248252

WC záves pravý SH70 12 mm

248239

Zatvárač s indikátorom 12 mm pre odsadený záves

 jednoduché zatvárače s indikátorom obsadené/voľné bez
kľúča
 dodávané vrátane spojovacieho kovania
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ZÁVESY ODSADENÉ NA SKRUTKY
kód

popis

248253

WC záves ľavý odsadený VSH70 pre 12 mm

248254

WC záves pravý odsadený VSH70 pre 12 mm
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Kovanie pre kompaktné
dosky

UHOLNÍK

ZÁVESY PRE MONTÁŽ POMOCOU SKRUTIEK

kód

popis

kód

popis

248244

na rohové spojenie dosiek, prípadne uchytenie dosky k stene

248249

WC záves ľavý H70 pre 12 mm

248250

WC záves pravý H70 pre 12 mm

340564

WC záves ľavý H70 pre 18 mm

340565

WC záves pravý H70 pre 18 mm

 súčasťou nie je spojovacie kovanie

DORAZ
kód

popis

248243

dverový doraz 12 mm

 dodávané vrátane spojovacieho kovania

HORNÉ VEDENIE

ÚCHYTKA
kód

248242

popis

dverová úchytka H38

 úchytka (knopka) sa najčastejšie umiestňuje nad zámok
 dodávané vrátane spojovacieho kovania

kód

popis

výška 150 mm, 12 mm

320753

výška 150 mm, 18 mm

popis

394391

WC Al elox profil horný 13/32 mm pre kabínky, dĺžka 1,98 m

394392

WC Al elox profil horný 13/32 mm pre kabínky, dĺžka 3,96 m

394393

WC Al elox profil horný 13/32 mm pre kabínky, dĺžka 5,95 m

394394

WC Al elox profil horný 18/25 mm pre kabínky, dĺžka 1,98 m

394395

WC Al elox profil horný 18/25 mm pre kabínky, dĺžka 3,96 m

394396

WC Al elox profil horný 18/25 mm pre kabínky, dĺžka 5,95 m
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 horné vedenie je obojstranné, vždy pre dve hrúbky
 k doske je možné pripevniť pomocou skrutky
z nehrdzavejúcej ocele alebo pomocou hliníkových nitov
s tŕňom z nehrdzavejúcej ocele (nie je súčasťou dodávky)
 profil sa narazí na dosku tvoriacu prednú stenu kabínky

REKTIFIKAČNÁ NOŽIČKA

310841

kód

 dodávané vrátane spojovacieho kovania

U PROFIL
PRÍSLUŠENSTVO NA KONŠTRUKCIE

kód

popis

kód

popis

367888

WC Al elox profil U bočný 13 mm, dĺžka 1,95 m

248259

WC spojovacia rúrka 32 mm – 3 m

367889

WC Al elox profil U bočný 19 mm, dĺžka 1,98 m

248258

WC spojovacia rúrka 32 mm – 1 m

367890

WC Al elox profil U bočný 25 mm, dĺžka 2,10 m

248260

WC prichytenie rúrky na stenu

310516

WC horná upevňovacia svorka typ T na 12 mm*)

340563

WC horná upevňovacia svorka typ T na 18 mm*)

248261

WC rohový spoj rúrky 90°**)

248262

WC spojnice rúrky T***)

 U profil sa namontuje na stenu
 do profilu sa potom narazí doska tvoriaca stenu kabínky
 dosku je nutné zaistiť k profilu skrutkami alebo závrtkami (nie
sú súčasťou dodávky)

*) Dodávané vrátane spojovacieho kovania na inštaláciu 12 mm
alebo 18 mm dosky. Slúži na predĺženie spojovacej rúrky
a tiež na prichytenie dosky.
**) Používa sa na rohové spojenie rúrok.
***) Slúži na predĺženiu spojovacej rúrky a napojenie kolmej
spojovacie rúrky.

12345 Položka je na objednávku

Podpora: +420 596 223 455
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Vzorkovníky

Démos Kompaktné dosky, kniha

Vzorkovník EGGER 2020-22, DTDL

PFLEIDERER solid prefarbené HPL, vejár

Vzorka KRONOSPAN A4 – laminát

kód: 317926

kód: 122843

kód: 231773

Slim line kompaktné dosky,
vzorky A4 x 12 mm

Westag Getalit 2017 – 20 lamináty,
katalóg

kód: 365803

kód: 342070

Vzorka laminátu A4 EGGER

Vejár PFLEIDERER – matná štruktúra XM

Vzorka PFL dekor podľa výberu – A4

kód: VZP0004P

kód: 297368

kód: 318820

Vejár DEKODUR – skladová kolekcia
Démos

kód: 412583

kód: 399201

Kronospan kovolamináty na MDF,
vzorky 6 x A4

Fenix Arpa, vzorky škatuľka

kód: 341418

kód: 266381

7.51
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Vzorkovníky

DEKODUR – Vzorky na vyžiadanie
A6, A4, A3

Abet Laminati

Kniha KRONOSPAN 2018

kód: VZP0028

kód: 354244

7

Vzorka podľa výberu dekoru.
Pri objednávke špecifikujte.
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