Linoleum
Exkluzivní přírodní materiál s jedinečnou haptikou
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Servis pro zaslání
vzorků

Linoleum. Krásné na pohled a příjemné na dotek: Linoleum
je materiál s dlouhou tradicí a skládá se z přírodních a obnovitelných surovin lněného oleje, pryskyřice, dřevné a vápencové
moučky a z přírodních barevných pigmentů. Znalci ohodnotí
jeho eleganci, přirozenost a stálost a také všestrannost tohoto
funkčního a dekorativního povrchu. Tento nezaměnitelný přírodní materiál byl vyvinut speciálně pro exkluzivní nábytkové a
interiérové povrchy a ideálně se hodí pro psací a konferenční
stoly, odkládací plochy, přední stěny skříní, dna regálů, vnitřní
dveře, dělicí stěny a k obložení stěn. Svým sytým vybarvením se
výborně hodí ke vzorům s klasickým charakterem dřeva, tvoří
ale také zdařilou syntézu v kombinaci s kovem nebo se sklem.

Informace o produktu
Kombinovatelné prvky z materiálu linoleum jsou k dostání s
nosnou dřevotřískovou deskou P2 nebo s deskou z materiálu
Multiplex bříza. Desky jsou z obou stran opatřena 2 mm silnou
užitnou vrstvou linolea. Alternativně je možné na zadní straně
použít vysokotlaký laminát. Výrobky: kompozitní prvek linoleum – bříza Multiplex a kompozitní prvek linoleum – P2 jsou k
dostání v různých tloušťkách ve formátu 2800 x 1830 mm.
Podrobné informace najdete v Celkovém programu nebo na
www.pfleiderer.com
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