Efekt tepaného kovu
HPL zvláštní struktura
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Servis pro zaslání
vzorků

Efekt tepaného kovu. Působí autenticky. Silný, stylový,
nadčasový a moderní: Struktura s efektem tepaného kovu
spojuje exkluzivnost s autentičností. Nezaměnitelná síťovitá
struktura signalizuje tvrdost a dlouhou životnost a přece
přitom zůstává na dotek harmonická a příjemná. Její kvalitní
vzhled a její odolnost ve spojení s nádechem autentičnosti
z ní činí ideální volbu pro zvlášť ambiciózní projekty v oblasti
výroby nábytku a při vnitřním vybavení. Struktura s efektem
tepaného kovu se nejlépe uplatní ve spojení s jednobarevnými
dekory nebo s dekory s perleťovým nádechem.

Informace o produktu
Struktura s efektem tepaného kovu je k dostání jako vysoko
tlaký laminát Duropal HPL ve formátu 4100 x 1300 mm, tloušťka
0,8 mm. Lze ji kombinovat se všemi jednobarevnými dekory
a dekory s perleťovým nádechem z aktuální Designové kolekce.
Ze skladu lze dodat 13 vybraných variant počínaje od 1 kusu.
Podrobné informace najdete v Celkovém programu nebo na
www.pfleiderer.com

U1508
Milano žlutá

HA

HA CZ 500

U1027
Icy White

HA

U1026
Křišťálově bílá

HA

U1188
Světle šedá

HA

F8582
Aluminium bílé

HA

F8595
Šedý antracit

HA

U1102
Lanýžová šedá

HA

U1115
Platinově šedá

HA

U1233
Kovová černá

HA

U1200
Vulkánově černá

HA

U1717
Vodní modř

HA

U1678
Oranžová Global

HA

F8830
Rainbow antracit

HA

HA = efekt tepaného kovu

