Vysoký lesk speciál,
Polomat speciál, topX
Odolné povrchy HPL laminátů
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Servis pro zaslání
vzorků

Vysoký lesk speciál, Polomat speciál, topX. Atraktivní na
pohled, tvrdé při dotyku. Skutečně skvělý nástup slibují povrchy
Vysoký lesk speciál a Polomat speciál. Právě v kombinaci s
jednobarevnými dekory dokáží plně rozvinout své působení, a
to spočívá ve vysoké odolnosti. Opticky křehké povrchy se tak
dají použít i pro větší, silně namáhané plochy nebo ve vysoce
lesklém provedení s extravagantním zrcadlovým efektem.
Ještě tvrdší a odolnější vůči poškrabání a stabilnější než běžný
laminát se jeví povrch topX: Abychom docílili této mimořádné
kvality, museli jsme se ve výrobě vydat po zcela nových cestách.
Svým vysokým leskem a mimořádnou odolností topX obstojí
před každým kritickým pohledem a odolá téměř každému zatížení.

Informace o produktu
Provedení s vysokým leskem Vysoký lesk speciál (HS) a Polomat
speciál (MS) jsou struktury odolné proti oděru, které se tedy
nabízejí k použití také na horizontálních plochách. Tyto speciální
struktury lze kombinovat s 12 vybranými jednobarevnými dekory
a na objednávku také s kamennými dekory Designové kolekce.
Standardní formát je 4100 x 1300 mm, tloušťka 0,8 mm.
topX (HX) je vysoce lesklý povrch zvlášť odolný proti poškrabání,
tvrzený elektronovým paprskem. Je k dostání výhradně v
barvě černé U1200 a bílé U1027 ve formátu 4100 x 1300 mm,
tloušťka 0,9 mm.
Podrobné informace najdete v Celkovém programu nebo na
www.pfleiderer.com

U1579
Žloutkově žlutá

HS

U1667
Oranžová

HS

UN-H CZ 500

U1027
Icy White

HX

U1027
Icy White

HS

U1026
Křišťálově bílá

HS

U1379
Magnóliově bílá

HS

U1191
Congo

HS

U1193
Cuando

HS

U1188
Světle šedá

HS

U1115
Platinově šedá

HS

U1211
Lávová barva

HS

U1691
Červený rubín

HS

U1257
Grafitová šedá

HS

U1200
Vulkánově černá

HX

HS = Vysoký lesk speciál, HX = topX

