SolidColor
Probarvený laminát
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Servis pro zaslání
vzorků

SolidColor. Nefalšovaný purismus. Nápad: laminát plně
probarvený až do jádra. Výsledek: homogenní vzhled beze spár.
S metodou SolidColor lze realizovat moderní a monochromní
design zcela bez viditelných stykových hran a spár. Díky barevně
dokonale sladěnému jádru představuje SolidColor vysoce kvalitní alternativu k lakovaným povrchům, resp. masivním materiálům. Navíc Solid Color splňuje nejvyšší kvalitativní požadavky
na funkčnost, dlouhou životnost a uživatelskou příjemnost.
Robustní a snadno udržovatelný materiál se výborně hodí pro
různé použití jak v bytových prostorách, tak i v komerčních
a veřejných budovách, i pro namáhané plochy, jako jsou různé
odkládací plochy a regály, přední strany u nábytku, dveře a
stolní povrchy.

Informace o produktu
Duropal SolidColor obdržíte v 9 vybraných jednobarevných
dekorech ve formátu 4100 x 1300 mm, tloušťka 1,2 mm. Každý
dekor je ve skladě k dispozici ve strukturách provedených
s vysokým leskem, v hedvábně matném provedení a provedení
Top Velvet.
Podrobné informace najdete v Celkovém programu nebo na
www.pfleiderer.com
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U1027
Icy White
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U1026
Křišťálově bílá
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U1343
Sand Greige
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U1184
Pískově šedá
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U1193
Cuando
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U1211
Lávová barva
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U1115
Platinově šedá
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U1290
Antracit
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U1200
Vulkánově černá
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SM = Seidenmatt

