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© Copyright 2014 Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH.  
Tyto informace byly zpracovány velice pečlivě.  
Za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu však  
ručit nemůžeme. Může dojít k barevným odchylkám 
způsobeným technickými možnostmi tisku. 

S ohledem na neustálý další vývoj a proměnu našich 
produktů, možné změny relevantních norem, zákonů a 
předpisů naše technické datové listy a výrobní podklady 
výslovně nepředstavují žádné právně závazné ujištění 
o obsažených vlastnostech produktů. Zejména z nich 
nelze odvozovat vhodnost produktu pro konkrétní účel 
použití. Proto tedy každý jednotlivý uživatel osobně 
odpovídá za to, že si předem sám odzkouší zpracování 
a vhodnost produktů popsaných v tomto dokumentu 
pro zamýšlené použití a že bude mít na zřeteli právně 
závazné rámcové podmínky a příslušnou aktuální  
technickou úroveň. Dále odkazujeme výslovně na naše 
Všeobecné obchodní podmínky.

Naše Všeobecné obchodní podmínky najdete na naší 
internetové stránce: www.pfleiderer.com
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Tel.: +49 (0) 91 81  28 480
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samples@pfleiderer.com
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Milé čtenářky, milí čtenáři,

Pro každý nový dekor vznikl vlastní příběh, který  
Vás má na jedné straně inspirovat, na druhé straně  
napomoci při konzultacích s Vašimi zákazníky. Vše  
završují návrhy kombinací ze stávajícího sortimentu 
dekorů designové kolekce.

Ať už si vyberete kterýkoli z návrhů kombinací dekorů, 
„Puristický a povzbuzující“, „Vkusný a svěží“, „Svérázný 
a stylový“ nebo „Bohatý a silný“, přejeme vám mnoho 
zábavy při čtení této brožury a mnoho úspěchů při 
vypracování a uskutečňování Vašich nápadů!

Váš tým specialistů na design ve  
společnosti Pfleiderer

těší nás, že Vám dnes můžeme představit naši  
doplňkovou kolekci – dva roky po uvedení designové 
kolekce na období 2013 – 2016.

Rádi bychom Vás pozvali, abyste nás doprovázeli na 
cestě od sledování trendů přes inspiraci a vývoj až  
k hotovému produktu. Dekor za dekorem tak proniknete 
do procesu vzniku příslušného dekoru a do světa  
zážitků.
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NOVINKA

Kurkuma – to je jemně kořenitá vůně jižní Asie. Koření pro vybraná exotická jídla. Jeho výrazná žlutá barva  
je již mnoho staletí používána také k barvení oděvů. Považujeme dekor Curcuma za natolik povzbuzující,  
že s ním tvoříme interiéry. u1509 Curcuma působí puristicky, orientuje pohled na to podstatné.

Teplá barevnost dekoru Curcuma rozvine nejlépe svou celou krásu vedle neutrálnějších, tlumenějších odstínů, 
které mohou vykazovat strukturu nebo žilkování.

  Jednoduchý, ale velmi ušlechtilý: Zdrženlivý, teplý u133 Křemičitě šedá teprve náležitě rozzáří osvěžující 
žlutou barvu dekoru Curcuma.

  Tmavá elegance jemně žilkovaného dekoru F30/011 Jilm Ovid muškát se vedle u1509 Curcuma postará  
o decentní, maskulinní nádech.

  Jestliže máte rádi svěží, světlé prostředí, doplňte jednobarevný dekor Curcuma decentní barevností kamenů 
R6265 Ipanema bílá a Antares 1, grey. 

INSPIRACe BARVAMI 

Nádech Dálného VýchoduPuristický a povzbuzující  

PřeHleD KOMbINACí DeKOrů

r6265 | HPl 
Ipanema bílá 

U1509 | DST
Curcuma 

Antares 1 | HPl 
Antares 1, grey 

U133 | DST 
Křemičitě šedá 

F30/011 | DST 
Jilm Ovid muškátImages from PantoneView Colour Planner – www.view-publications.com
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NOVINKA

U1510 | DST 
Safran

Šafrán se získává náročným postupem z blizen krokusu a patří k nejvzácnějším druhům koření na světě.  
Jeho sytá žlutá barva tvoří základ našeho dekoru u1510, který vám otevře spoustu možností ke kombinaci  
s jinými barvami a strukturami. 

Ať již necháte dekor Safran dominovat mezi decentními odstíny šedé nebo vytvoříte ostré kontrasty  
se zářivými barvami: úpravy s dekorem barvy šafránu vždy vyzařují povzbuzující energii a svěžest.

  Výrazný odstín žluté dekoru u1510 Safran optimálně kontrastuje s tmavým dekorem u076 Oceán.  
Se svým teplým odstínem hnědé působí u1983 Coco vyrovnaně a zbavuje barevnou kombinaci veškeré 
zbytečné tvrdosti.

  Zářící jasně jako letní den: Spojení jednobarevných dekorů s bělavým, jemným fládrováním R4524 Pinie Navarra 
zajišťuje nevázanou, vzletnou dynamiku.

  Zvlášť zemitě se Safran ukazuje v souzvuku s výrazově silným dekorem kamene R6497 Trasimeno bazalt,  
který svou filigránsky jemnou kresbou tvoří poklidný protipól k energickým jednobarevným dekorům.

INSPIRACe BARVAMI 

luxus odvážit se něčeho mimořádnéhoOsvěžující a inspirující  

Images from PantoneView Colour Planner – www.view-publications.com

PřeHleD KOMbINACí DeKOrů

r4524 | DST 
Pinie Navarra

U076 | DST 
Oceán

r6497 | HPl 
Trasimeno bazalt

U1983 | DST 
Coco
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NOVINKA

U1876 | DST 
Carambola

Jemná zeleň mladé malajské hvězdy označuje symbolicky naši rostoucí touhu po větší přirozenosti. Přejeme si, 
aby vše bylo v rovnováze. Abychom mohli v hektické aktivitě všedních dnů znovu najít a udržet si svou vnitřní 
rovnováhu. 

Zelená barva dekoru Carambola poskytuje pocit bezpečí, který nám pomáhá v našem kvapném světě vždy znovu 
najít klid.

  Svěží jako zralé ovoce a exotický: Harmonický „trojzvuk“, který tvoří u1876 Carambola, sytější odstín zelené 
dekoru u1878 limette a zemitý u1980 Terra hnědá, připomíná bujnou vegetaci tropických pralesů.

  Zvlášť jemného půvabu docílíte, když jemně zelený dekor Carambola zkombinujete s elegantním tmavým 
odstínem dekoru dřeva R4822 Madison Walnut.

  Svým zdrženlivým béžovým odstínem Cartago 1, sand opatrně podtrhuje decentní barevnost u1876 Carambola.
 

INSPIRACe BARVAMI 

Jako svěžest jarního jitraPřirozený a v bezpečí  

Images from PantoneView Colour Planner – www.view-publications.com

PřeHleD KOMbINACí DeKOrů

U1878 | DST 
limette

U1980 | DST 
Terra hnědá

r4822 | DST 
Madison Walnut

Cartago 1 | HPl 
Cartago 1, sand
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NOVINKA

U1877 | DST 
Granny Smith

Jak tu tak leží, krásné ovoce pravidelného tvaru s lesklou zelenou, tuhou slupkou! Člověk má chuť zakousnout  
se do něj a ucítit, jak osvěžující, lehce nakyslá šťáva jablka stéká po jazyku a aktivuje všechny smysly.

Svou zářivou zelenou barvou přitahuje u1877 Granny Smith na sebe pohledy všech a vyzařuje neodolatelnou, 
pozitivní energii. Granny Smith se dá všestranně doplňovat světlými i tmavými dekory a vytváří podnětná 
uspořádání, která přímo překypují nadšením a chutí do života.

  S decentními kontrasty studených a teplých barev si hraje kombinace u1877 Granny Smith s uvolněným  
u1027 Icy White a mondénním jednobarevným dekorem u165 Tango.

  Proužkovaný dekor F7223 esprit black vnáší do kompozice nádech Art Deco a skvěle ladí se všemi  
jednobarevnými dekory této koláže.

  Jablko a led – jde to ještě čerstvěji? Bílý dekor Z0901 Twinkle sněhobílá s decentními třpytivými částečkami 
stříbra probouzí krásné vzpomínky na bezstarostné slunné dny na horách.

INSPIRACe BARVAMI 

Svěží výbuch radosti ze životaPovzbuzující a diferencovaný  

Images from PantoneView Colour Planner – www.view-publications.com

PřeHleD KOMbINACí DeKOrů

F7223 | DST 
esprit black

U165 | HPl 
Tango

U1027 | DST 
Icy White

Z0901 | HPl 
Twinkle sněhobílá
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NOVINKA

F32/005 | DST 
Pompeji Wood dark

U1878 | DST 
limette

r6245 | HPl 
Travertin

U1667 | DST 
Oranžová 

U1877 | DST 
Granny Smith

Mojito, Caipirinha, Margarita nebo Daiquiri – mnoho klasických koktejlů získává svou charakteristickou,  
nakyslou kořeněnou příchuť díky limetce – citrusu, který nám proto příjemně připomíná vlahé letní večery 
prožité s dobrými přáteli, kdy platilo jediné: požitek a radost z toho, že můžeme takové blažené okamžiky  
prožívat společně.

Sytá tmavá zeleň dekoru limette si dobře rozumí s intenzivními jednobarevnými odstíny stejně jako  
s výraznými dekory dřeva nebo kamene.

  Chuť na šťavnaté ovoce vyvolává u1878 limette ve spojení s výrazným dekorem u1667 Oranžová a zeleným 
odstínem dekoru u1877 Granny Smith, z něhož cítíme druh jablka bohatého na vitamíny.

  Moderní struktura dřeva F32/005 Pompeji Wood dark podtrhuje přirozený vzhled u1878 limette.  
  R6245 Travertin doplňuje skvostnou barevnou hru jednobarevných dekorů svou decentní strukturou  

přecházející v poklidu mezi bílou a světlou šedou.
 

INSPIRACe BARVAMI 

Okouzlující příchuť létaVkusný a svěží   

Images from PantoneView Colour Planner – www.view-publications.com

PřeHleD KOMbINACí DeKOrů
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NOVINKA

U1987 | DST 
Antilope 

PřeHleD KOMbINACí DeKOrů

V minulých dobách byly antilopy považovány za bájné tvory, jejichž domovem byly břehy eufratu.  
Ve středověku sloužila antilopa ryze jako erbovní zvíře anglických králů. Dnes si s těmito elegantními,  
hrdými tvory spojujeme především širé dálky afrických stepí s jejich světlými, občas do červena  
přecházejícími odstíny hnědé.

u1987 Antilope vzbuzuje nadšení půvabem čisté, decentní kůže a nejlépe harmonuje se zemitými  
barvami a strohými, přirozenými vzory.

    Vedle neutrálních jednobarevných dekorů, jako je tlumený u089 Fango a zářící u501 Champagne metalíza, 
rozvine u1987 Antilope naplno svou jedinečnou intenzitu.

  S decentně odstupňovanými barvami a filigránsky jemným proužkováním přeruší R4190 loft Oak statický 
účinek jednobarevných dekorů a propůjčí souboru jemnou dynamiku. 

  Z drsných přírodních krajin vychází zcela zvláštní půvab, který se nás dotýká v nejhlubším nitru.  
V souladu se zbrázděnou strukturou dekoru Scala 2 s množstvím nuancí zprostředkuje u1987 Antilope  
dojem z této fascinace.

INSPIRACe BARVAMI 

African QueenModerní a čistý  

Images from PantoneView Colour Planner – www.view-publications.com

Scala 2 | HPl 
Scala 2, bacio

r4190 | DST 
loft Oak

U089 | DST 
Fango

U501 | DST 
Champagne metalíza
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NOVINKA

U1667 | DST 
Oranžová 

U1988 | DST 
Bison

r6457 | HPl 
Sahara hnědá 

r4283 | DST 
Chalet dub tabák

U547 | HPl 
Nugátová metalíza

Vstupte do světa ryzího vkusu: Vůně jemné kůže naplňuje vzduch. Pod vašimi těžkými holínkami skřípou hrubě 
broušená podlahová prkna z tmavého dřeva. A vy máte náhle neklamný pocit: Tady jsem doma.

Zemitý, spojený s přírodou, a přesto zcela současný. Tak se prezentuje u1988 Bison ve svých ušlechtilých  
hnědých odstínech. V kombinaci s žilkovanými a proužkovanými dekory nebo jednobarevnými dekory  
v tlumených barvách, vytváří u1988 Bison teplou a příjemnou atmosféru, ve které by člověk chtěl pobýt déle. 

  energicky a aktuálně působí spojení se svěží oranžovou dekoru u1667. Na doplnění se nabízí moderní  
u547 Nugátová metalíza, který byl inspirován vysoce kvalitními autolaky a působí efektně svými jemnými 
proužky. 

  Tmavé, kouřové žilkování dekoru R4283 Chalet dub tabák vyzařuje neodolatelné, přirozené teplo. S ním 
vytvoříte dokonalý přechod k mnoha jednobarevným dekorům. 

  V záměrné zdrženlivosti se zrcadlí neomylný cit pro styl – a proto u1988 Bison také působí dokonale  
harmonicky se zdrženlivým, nevtíravým dekorem R6457 Sahara hnědá, který je zvlášť vhodný jako závěrečný 
kompoziční prvek.

INSPIRACe BARVAMI 

Urbánní elegance zasahuje sounáležitost s přírodouSvérázný a stylový   

Images from PantoneView Colour Planner – www.view-publications.com

PřeHleD KOMbINACí DeKOrů
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NOVINKA

U562 | HPl 
Zelená Mint metalíza

U1989 | DST 
Kodiak

U074 | DST 
Atlantik

black Jack 2 | HPl 
Black Jack 2, blue

r5822 | DST 
Masuren Birch sand

Pohled přes zářivě modré moře je prostě úchvatný. Neodolatelné, strohé kráse vysoko na severu nelze  
uniknout. Vychutnáváte si zářící slunce na obzoru. Svěží vánek přináší příjemné ochlazení. A vy se cítíte  
pevně spjati s chudou půdou Aljašky.

Klasická, tmavě hnědá barva připomínající kůži u1989 Kodiak dnes působí mimořádně moderně. Svým  
ušlechtilým půvabem vyzařuje zvláštní teplo, které dokonale ladí se studenými, tlumenými tóny – svět  
barev, ke kterému nás inspirovala příroda v jižních oblastech Aljašky.

  Stejně jako soulad živlů země, vody a vzduchu uchvacuje spojení dekoru Kodiak se svěžím dekorem  
u074 Atlantik a dekorem u562 Zelená Mint metalíza v barvách skla.

  Po osvěžující procházce u moře zpět do teplého pokoje k otevřenému krbu:   
V kombinaci se světlým dekorem dřeva s jemným žilkováním R5822 Masuren Birch sand vytváří Kodiak  
atmosféru neskonalé útulnosti.

  Chladný a decentní: Black Jack 2 vzbuzuje asociace na kámen a kov. Modrá barva dekoru s decentní  
strukturou tvoří optimální protipól k prvotní jednobarevné síle dekoru Kodiak.

INSPIRACe BARVAMI 

Klid severuVyvážený a osvěžující     

Images from PantoneView Colour Planner – www.view-publications.com

PřeHleD KOMbINACí DeKOrů
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NOVINKA

Již před 10.000 lety lidé dobývali měď. Od té doby si naši civilizaci bez všestranného kovu se zvláštním, teplým 
leskem dokážeme jen stěží představit. V alchymii je měď symbolem reprezentujícím ženskost. Měď ovlivňuje celý 
náš život: jako vodič elektrického proudu a vodič tepla. V podobě mincí. Nebo jako snadno tvarovatelný 
materiál ve výtvarném umění.

Dekor F8563 Měď metalíza je naší poctou poloušlechtilému kovu, který v průběhu tisíciletí tolik obohatil kulturu 
lidstva. Jeho energická zářivá hnědá barva působí bohatě a zároveň decentně – je ideální jako základ pro 
obzvlášť pečlivě provedené kombinace.

  Nestrojené, jemné elegance docílíte nejlépe ve spojení s oběma jednobarevnými klasickými dekory  
u1349 Karamelová a u1980 Terra hnědá.

  Oproti zářivému odstínu mědi působí krémově bílýF8563 dekor R4192 Dragon Ash light efektně svými proužky. 
Struktura Rustica nechá kovový půvab nadčasového dekoru vyznít ještě lépe.

  Dokonalý rámec ušlechtilé mědi tvoří prostý, zdrženlivý jednobarevný R6262 Marokko foggy grey, který místo, 
aby soustředil pozornost na sebe, intenzivní lesk dekoru F8563 ještě podtrhuje.

INSPIRACe BARVAMI 

Vzácnost z hlubin Zeměbohatý a silný     

Images from PantoneView Colour Planner – www.view-publications.com

r4192 | DST   
Dragon Ash light

F8563 | DST 
Měď metalíza

U1349 | DST   
Karamelová 

r6262 | HPl 
Marokko foggy grey 

U1980 | DST    
Terra hnědá

PřeHleD KOMbINACí DeKOrů
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NOVINKA

Jednoduchý a nádherně funkční: Skandinávský design často ohromuje prostými řešeními, která jsou však  
přesto jedinečná a nesmírně kvalitní. S oblibou přitom sázíme na světlá dřeva a vytváříme tak světlé,  
přátelské prostředí.

R5822 Masuren Birch sand je ideální dekor vhodný pro realizaci promyšlených a esteticky fascinujících  
prostředí pro bydlení sjasnými liniemi. Březové dřevo s jemným žilkováním působí obzvlášť lehce a vzdušně, 
když je kombinujeme s tlumenými jednobarevnými dekory nebo decentními dekory kamene.

  Ryzí harmonie vznikne, když dekor Masuren Birch sand zkombinujete s jemnými pastelovými odstíny.  
Smoothie Colours - elegantní barvy, jako u1876 Carambola a u079 Pacifik, splynou s jemným dřevem  
a vytvoří sladěné barevné uspořádání, které dokonale završuje dekor u088 Rasul, který se k těmto  
barvám skvěle hodí.

  Zajímavý materiálový kontrast vznikne spojením dekoru Masuren Birch sand s kamenem R6061 Belmont, 
který zachytí a dále rozvede tmavší akcenty žilkování.

INSPIRACe BARVAMI 

Průzračnost jako životní pocitSkandinávský a výstižný      

Images from PantoneView Colour Planner – www.view-publications.com

r6061 | HPl   
Belmont hnědý

r5822 | DST 
Masuren Birch sand

U088 | HPl   
Rasul

U079 | DST 
Pacifik

U1876 | DST    
Carambola

PřeHleD KOMbINACí DeKOrů
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NOVINKA

U1191 | DST   
Congo

r5829 | DST 
Buk Fjord světlý

U1184 | DST   
Pískově šedá

r6062 | HPl 
Belmont šedý

U1510 | DST    
Safran

Jemné, světlé žilkování charakterizuje skandinávský dekor Buk Fjord světlý. Sám o sobě působí ušlechtile a těší  
se velké oblibě především v tradičnějším prostředí. Svou celkovou všestrannost však R5829 Buk Fjord světlý 
ukáže teprve při společném účinku s jinými dekory.

lze realizovat ostré kontrasty s výraznými jednobarevnými dekory, stejně jako jemné přechody k tlumeným 
barvám nebo jemně strukturovaným plochám. Všem variantám je však společné vyzařování přívětivosti a tepla, 
které osvěžuje mysl.

  Barevný a přece decentní: Při vzájemném působení s energickou žlutou barvou dekoru u1510 Safran, vkusným 
u1184 Pískově šedá a o několik odstínů tmavším u1191 Congo používá jemný dekor Buk Fjord světlý svou sílu 
jako prvek přinášející rovnováhu a tvořící harmonii.

  Jasného kontrastu mezi světlou a tmavou docílíte, když severský Buk Fjord světlý budete přímo konfrontovat  
s dekorem kamene R6062 Belmont šedý. 

INSPIRACe BARVAMI 

Wellness pro okoVkusný a osvěžující        

Images from PantoneView Colour Planner – www.view-publications.com
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NOVINKA

Schiefer 4 | HPl  
Schiefer 4, lanýž

r4558 | DST   
Borovice Fano bílá

U074 | DST    
Atlantik 

U1257 | DST  
Grafitová šedá 

r6493 | HPl     
Jemný beton

Méně je často více – design ze skandinávských zemí nám stále znova ukazuje, jak můžeme s jednoduchými, 
jasnými liniemi dosáhnout překvapujících účinků. R4558 Borovice Fano bílá ztělesňuje dokonale tuto  
jednoduchost, která je vždy také spojena s vysoce kvalitním zpracováním.

Výborně se R4558 Pinie Fano weiß hodí pro řešení moderních, jasně strukturovaných interiérů, které mají být 
vnímány jako radostné a střízlivé, nikdy však jako studené.

  Přímořskou svěžest vyzařuje Borovice Fano bílá, když tento dekor zkombinujete s hlubokou modří dekoru  
u074 Atlantik. Chladný u1257 Grafitová šedá tvoří efektní protipól k modro-bílému uspořádání. 

  Moderní estetika realizovaná s velkým povědomím o stylu: Modře akcentovaný Schiefer 4 kontrastuje vkusně  
s jemným žilkováním dekoru Borovice Fano bílá.

 Borovice-Schiefer-Duo lze harmonicky doplnit dekorem R6493 Jemný beton.

INSPIRACe BARVAMI 

Nadčasový díky prosté eleganciSkandinávský a svěží        

Images from PantoneView Colour Planner – www.view-publications.com
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NOVINKA

U1191 | DST   
Congo

r4559 | DST    
Borovice Fano přírodní

Piazza 2 | HPl    
Piazza 2, písková

U054 | DST   
Burgund  

U1343 | DST      
Sand Greige

Středomořský temperament a nenucená skandinávská elegance – jde to dohromady? A jak! Prostě „přesadíme“ 
borovici z oblasti Středozemního moře do střízlivého designového světa Severu – a zkombinujeme decentní 
žilkování s teplými, hravými dekory.

Spojení čisté, jednoduché řeči tvarů s dynamickými strukturami a energickými barvami působí obzvlášť  
sebevědomě – lidé se smyslem pro kreativitu tu jsou na správném místě.

  Tmavě červená barva dekoru u054 Burgund vedle Borovice Fano přírodní prezentuje překypující radost  
ze života charakteristickou pro oblast okolo Středozemního moře. Harmonickou rovnováhu vytváří  
u1343 Sand Greige a tlumený jednobarevný odstín dekoru u1191 Congo.

  Jemné mozaiky dekoru Piazza 2 optimálně zapadají mezi oba jednobarevné dekory a zdobně završují  
tuto kompozici. 

INSPIRACe BARVAMI 

Šťastné spojení severu a jihuSebevědomý a dekorativní          
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NOVINKA

r6061 | HPl   
Belmond hnědý

r4285 | DST     
Dup Sonoma šedá

U271 | HPl    
Cervená oxid

U1211 | DST   
lávová barva  

U1343 | DST      
Sand Greige

Ve středověku se robustní dřevo prastarého stromu cenilo pro mimořádnou pevnost při stavbě lodí.  
I jinak stavby nebo nábytkové kreace z dubového dřeva až do dneška působí spíš mohutně a těžce. 

R4285 Dup Sonoma šedá se naopak prezentuje s jistou lehkostí, která na první pohled působí neobvykle  
a překvapuje. My jsme dub takříkajíc vymysleli nově, staré tradice jsme hodili přes palubu, abychom ukázali: 
dub to umí také jinak. Poznejte, jak moderně, všestranně a individuálně dnes můžeme tvořit za použití dubu.

  lehký, světlý odstín šedé dekoru Dup Sonoma šedá může dosáhnout intenzivního účinku v kombinaci  
s výrazným dekorem u271 Cervená oxid a tmavším u1211 lávová barva. Jemný u1343 Sand Greige doplňuje 
stylovou kompozici barev, ve které udržují harmonickou rovnováhu kontrasty tmavého a světlého odstínu  
a jemného a výrazného dekoru.

  Kombinací dekoru dřeva a kamene lze vždy znovu vytvořit zajímavý efektní účinek. Soulad teplého,  
harmonicky vyváženého bukového dřeva s tmavou tíhou dekoru kamene s teplými odstíny R6061 Belmond 
hnědý má v sobě něco archaického, co však současně působí nesmírně moderně a dokonale se hodí do  
naší doby. 

INSPIRACe BARVAMI 

Nové myšlení, nové perspektivylehký a vzbuzující nadšení            
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NOVINKA

r6480 | HPl    
Snowland

r4415 | DST      
Dub St.Tropez

U184 | DST     
Krémová 

U1211 | DST    
lávová barva    

r6263 | HPl       
Marokko dark earth

Necelých 5.000 obyvatel má francouzské přístavní město St. Tropez, které v 50. a 60. letech minulého století 
prožilo své slavné období jako místo setkávání bohatých a krásných. Okouzlení pitoreskním městečkem na 
pobřeží trvá stále až do současnosti – žádný div, vždyť kouzlu provensálské krajiny nakonec podlehli také 
umělci jako Henri Matisse nebo Pierre Bonnard.

Původní, šedohnědý dekor Dub St. Tropez působí, jako by již po mnoho let čelil slunci, větru a vlivům počasí. 
Se svou vyváženou přirozeností se dekor nejlépe hodí pro kombinace s tlumenějšími odstíny, jaké můžeme 
často najít v oblastech okolo Středozemního moře.

  Nadčasová, stylová záměrná zdrženlivost: Dub St. Tropez dokonale ladí s oběma jednobarevnými dekory 
u184 Krémová a u1211 lávová barva.

  S filigránsky jemně stříkaným dekorem kamene R6480 Snowland se Dub St. Tropez spojuje do kontrastního, 
avšak vyváženého celkového obrazu.

  Velmi zemitý se Dub St. Tropez jeví v dialogu s tmavým a energickým dekorem R6263 Marokko dark earth.

INSPIRACe BARVAMI 

Pod sluncem Azurového pobřežíPůvodní a vyvážený              

Images from PantoneView Colour Planner – www.view-publications.com

PřeHleD KOMbINACí DeKOrů



36 37

NOVINKA

F7399 | DST    
Incanto greige 

r4564 | DST       
Jedle alpská natur

U051 | HPl     
Cervená siena 

U087 | DST    
Magma  

U089 | DST       
Fango  

Kde bychom byli bez smrků? Smrk je strom, který rozhodným způsobem charakterizuje naši civilizaci. Používáme 
ho jako materiál k výrobě překližkových, dřevotřískových a vláknitých desek. Slouží nám jako palivo pro  
krby v chladném ročním období. Vyrábíme z něj dýhy. A hraje důležitou roli při výrobě klávesových, strunných 
drnkacích a smyčcových nástrojů. Avšak smrk toho dokáže ještě mnohem víc …

Se svým svérázným půvabem je smrk vyzařující naprostou přirozenost téměř nepřekonatelný. Svým vnitřním 
kouzlem zvýší hodnotu každého urbánního prostředí.

  Se svým tmavým žilkováním smrk jedinečným způsobem kontrastuje s decentními jednobarevnými dekory 
jako u051 Cervená siena, decentním u087 Magma a tmavým základním odstínem u089 Fango.

  F7399 Incanto greige zvlášť zvýrazní teplý dřevěný odstín dekoru Jedle alpská natur a je optimálním řešením 
tam, kde jsou pro klidný, harmonický celkový obraz požadovány jemné přechody.

INSPIRACe BARVAMI 

Krása přírody – uprostřed městaUrbánní a dekorativní                
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NOVINKA

F8812 | HPl       
Metallic Toffee

r4816 | DST          
Madison Walnut přírodní

F7399 | DST        
Incanto greige  

U246 | DST       
Mango  

Tmavé dřevo vlašského ořechu s jemným žilkováním je povzneseno nad všechny módní trendy. Je ztělesněním 
stylu a dobrého vkusu. Jeho tmavý povrch se dá nejlépe kombinovat se světlými nebo tlumenými odstíny.

Madison Walnut přírodní se suveréně přenese přes všechny krátkodobé trendy. Dekor získává body svým  
autentickým půvabem a přesvědčuje vyzařovaným sebevědomím.

  Klasicky zdrženlivě působí kombinace Madison Walnut přírodní s jednobarevným dekorem u1379 Magnóliově 
bílá. u246 Mango přivádí se svým odstínem v barvě zralého ovoce na scénu osvěžující akcent. F8812 Metallic 
Toffee završuje trilogii barev se zemitým odstínem.

 

INSPIRACe BARVAMI 

Vkusný nadčasový designStylový a autentický                  
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U1379 | DST           
Magnóliově bílá  
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NOVINKA

r4822 | DST        
Madison Walnut

U1233 | DST       
Kovová černá 

U1131 | DST      
Stříbrošedá   

r6245 | HPl         
Travertin  

Kdo má styl, ten dovede ocenit vlašský ořech. Klasický dekor osloví svou zvláštní elegancí a je vhodný pro  
řešení nevšedních a nadčasových interiérů. Člověk má tak trochu pocit, jako by se ocitl zpátky ve slavné době 
anglických venkovských domů …

Madison Walnut lze flexibilně kombinovat s ušlechtile zdrženlivými jednobarevnými dekory a dekory kamenů  
s jemným vzorem.

  Vedle neutrálních jednobarevných dekorů u1131 Stříbrošedá a u1233 Kovová černá se zvlášť dobře uplatní 
dřevěná struktura teplého, tmavého dekoru vlašského ořechu.

  Decentní R6261 Marokko crystal grey podtrhuje ryzí půvab dekoru Madison Walnut a v kombinaci vytváří 
zajímavé, skryté napětí.

  Pregnantní a sympatický pro lidi se smyslem pro estetiku: Přirozené dekory dřeva, jako je Madison Walnut,  
se vždy dobře slučují s klasickými dekory kamene jako R6245 Travertin. 

 

INSPIRACe BARVAMI 

Klasická elegance v uspěchané doběPůvabný a vzrušující                  
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r6261 | HPl      
Marokko crystal grey
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NOVINKA

Alu 1 | DST    
Alu 1, ocelová

r4317 | DST        
everglade

U1131 | DST     
Stříbrošedá

U1678 | HPl    
Oranžová

U074 | DST       
Atlantik

Mokřiny everglades na Floridě patří k fascinujícím přírodním rezervacím na světě. Národní park poskytuje 
prostor k životu bohaté fauně; mimo jiné zde žijí aligátoři, pumy a jediní volně žijící plameňáci na území 
Spojených států. 

Tmavý dekor dřeva s hrubým žilkováním R4317 everglade zprostředkuje výrazný dojem o původnosti nedotčené 
flóry a fauny na východním pobřeží uSA. 

  Výrazné kontrasty charakterizují kombinaci dekoru everglades s oběma výraznými jednobarevnými dekory 
u1678 Oranžová a u074 Atlantik. Decentní u1131 Stříbrošedá se optimálně začleňuje do vyvážené  
kompozice barev.

  Puristický skutečný kov Alu 1 zdůrazňuje stříbrošedý lesk dekoru everglade – ideální v okolí kovových prvků 
jako jsou kliky dveří nebo zámky.

INSPIRACe BARVAMI 

Dát prostor kráse přírodyrustikální a puristický                  
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NOVINKA

Schiefer 1 | HPl    
Schiefer 1, antracit

r5830 | DST        
Atrium šedý

U018 | DST      
Cedic šedý  

U1131 | DST    
Stříbrošedá   

U054 | DST        
Burgund  

u dekoru Atrium jsme zcela vědomě nechali otázky otevřené. Je to beton? Je to dřevo zbarvené do šeda?  
Popusťte uzdu své fantazii a vyvolejte si z dekoru Atrium své zcela osobní příběhy.

S decentně strukturovanou šedou je dekoru Atrium vlastní jistá nenucenost a ponechá vám hodně prostoru  
pro realizaci zcela nových tvořivých nápadů.

  Využijte zcela vědomě kontrastu mezi světle šedým odstínem dekoru Atriums výraznou, téměř sebevědomou 
červenou dekoru u054 Burgund a dodejte interiérům zcela individuální, emocionální dynamiku. Oba klasické 
jednobarevné dekory u1131 Stříbrošedá a u018 Cedic šedý tak dají ještě lépe vyniknout výraznému světlu 
dekoru Burgund.

  Klidnější svět barev vytvoříte, když necháte Atrium šedý působit v kontextu s tmavou strukturou klasického 
dekoru Schiefer 1. 

INSPIRACe BARVAMI 

Projekční stěna pro vytvoření vlastních světůPůvodní a nenucený                  
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Přehled struktur 
10 struktur v systému DST

● 10 Struktury nejrůznějšího charakteru
● Dokonalý vysoký lesk
● Různá provedení s matným charakterem
● Póry plně identické se skutečným dřevem
● Perlová struktura, struktura ručního papíru a kreativní struktury

PřeHleD STRuKTuR 

DST Struktura k dispozici ve spojení dekoru a struktury kolekce systému DST.

DST* k dostání pouze v následujících formátech: DecoBoard P2 2800 x 2100 mm / NH a lI navíc ve formátu 5600 x 2100 mm, 
HPl, HPl-Compact a kompozitní prvek s HPl 2800 x 2070 mm

HPl k dostání pouze jako HPl nebo kompozitní prvek s HPl ve formátu 4.100 x 1.300 mm. Další dostupné formáty 
vysokotlakého laminátu HPl najdete v celkovém programu společnosti Pfleiderer nebo na internetu pod odkazem: 
www.pfleiderer.com

rU Rustica / DST
rT Rustic Touch HPl

MO  DST 
Montana 

AH DST*
Autentický dřevní pór

NH  DST*
přírodní dřevní pór 

HG vysoký lesk / DST*
HS vysoký lesk speciál HPl

SM hladká matná / DST
MS hladká matná speciál HPl

lI DST*
linea

VV DST
Top Velvet

Ml DST
Matný lak

MP DST
Mini perlička
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Nové dekory 2015 – 2016 
Nejnovější dekorové trendy s garancí rychlého dodání z bohatého skladového programu

Isnpirace jak optikou tak i povrchem. Zde najdete přehledně uspořádané informace o dostupnosti všech novinek 
v oblasti dekorů s vhodnou standardní strukturou.

Další provedení ve výrobním programu možné na poptání.

● Skladový program        ● Program rychlých 1) jen pro vertikální použití

Název  
dekoru

NCS kód Metalíza Hodnota 
odrazu

Popis 
raportu
(opakování
vzoru)

Označení
produktu

Struktuře Délka
v mm

Šířka
v mm

Tloušťka Decoboard
v mm

HPl

8 10 13 15 16 18 19 22 25 28 30 38 0,8

U1509
Curcuma

S1050-
Y10R

0,54 DecoBoard P2 VV 2.800 2.100 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Duropal-HPl VV 4.100 1.300 ●

Duropal-HPl VV 2.800 2.070 ●

U1510
Safran

S2050-
Y10R

0,38 DecoBoard P2 VV 2.800 2.100 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Duropal-HPl VV 4.100 1.300 ●

Duropal-HPl VV 2.800 2.070 ●

U1876
Carambola

S2040-
G60Y

0,46 DecoBoard P2 VV / HG 2.800 2.100 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Duropal-HPl VV / HG 4.100 1.300 ●

Duropal-HPl VV / HG 2.800 2.070 ●

U1877
Granny 
Smith

S2050-
G40Y

0,35 DecoBoard P2 VV / HG 2.800 2.100 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Duropal-HPl VV / HG 4.100 1.300 ●

Duropal-HPl VV / HG 2.800 2.070 ●

U1878
limette

S4040-
G40Y

0,17 DecoBoard P2 VV / HG 2.800 2.100 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Duropal-HPl VV / HG 4.100 1.300 ●

Duropal-HPl VV / HG 2.800 2.070 ●

U1987
Antilope

S2570-
Y40R

0,22 DecoBoard P2 VV 2.800 2.100 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Duropal-HPl VV 4.100 1.300 ●

Duropal-HPl VV 2.800 2.070 ●

U1988
Bison

S5040-
Y40R

0,15 DecoBoard P2 VV 2.800 2.100 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Duropal-HPl VV 4.100 1.300 ●

Duropal-HPl VV 2.800 2.070 ●

U1989
Kodiak

S7020-
Y40R

0,11 DecoBoard P2 VV 2.800 2.100 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Duropal-HPl VV 4.100 1.300 ●

Duropal-HPl VV 2.800 2.070 ●

r4285  
Dup  
Sonoma  
šedá

0,32 Prkno  
katr řez

DecoBoard P2 Ru 2.800 2.100 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Duropal-HPl Ru 4.100 1.300 ●

Duropal-HPl Ru 2.800 2.070 ●

r4317  
everglade

0,16 Katr řez,
postaršený      

DecoBoard P2 Ru 2.800 2.100 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Duropal-HPl Ru 4.100 1.300 ●

Duropal-HPl Ru 2.800 2.070 ●

Název  
dekoru

NCS kód Metalíza Hodnota 
odrazu

Popis 
raportu
(opakování
vzoru)

Označení
produktu

Struktuře Délka
v mm

Šířka
v mm

Tloušťka Decoboard
v mm

HPl

8 10 13 15 16 18 19 22 25 28 30 38 0,8

r4415
Dub  
St. Tropez

0,36 Květy  
prkno

DecoBoard P2 Ru 2.800 2.100 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Duropal-HPl Ru 4.100 1.300 ●

Duropal-HPl Ru 2.800 2.070 ●

r4558
Borovice 
Fano bílá

0,56 Květy  
prkno

DecoBoard P2 Ru 2.800 2.100 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Duropal-HPl Ru 4.100 1.300 ●

Duropal-HPl Ru 2.800 2.070 ●

r4559
Borovice 
Fano
přírodní

0,35 Květy  
prkno

DecoBoard P2 Ru 2.800 2.100 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Duropal-HPl Ru 4.100 1.300 ●

Duropal-HPl Ru 2.800 2.070 ●

r4564  
Jedle alpská 
natur

0,32 Proužek 
prkno,
suky

DecoBoard P2 Ru 2.800 2.100 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Duropal-HPl Ru 4.100 1.300 ●

Duropal-HPl Ru 2.800 2.070 ●

r4816  
Madison 
Walnut  
přírodní

0,23 Květy DecoBoard P2 MO 2.800 2.100 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Duropal-HPl MO 4.100 1.300 ●

Duropal-HPl MO 2.800 2.070 ●

r4822  
Madison 
Walnut

0,16 Květy DecoBoard P2 MO 2.800 2.100 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Duropal-HPl MO 4.100 1.300 ●

Duropal-HPl MO 2.800 2.070 ●

r5822
Masuren 
Birch sand

● 0,48 Proužek  
prkno

DecoBoard P2 Ml 2.800 2.100 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Duropal-HPl Ml 4.100 1.300 ●

Duropal-HPl Ml 2.800 2.070 ●

r5829
Buk Fjord 
světlý

0,51 Květy  
prkno

DecoBoard P2 Ml 2.800 2.100 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Duropal-HPl Ml 4.100 1.300 ●

Duropal-HPl Ml 2.800 2.070 ●

r5830  
Atrium šedý

0,43 Prkno,
postaršený

DecoBoard P2 VV 2.800 2.100 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Duropal-HPl VV 4.100 1.300 ●

Duropal-HPl VV 2.800 2.070 ●

F8563
Měď  
metalíza 1)

S5020-
Y40R

● 0,28 DecoBoard P2 MP / HG 2.800 2.100 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Duropal-HPl MP / HG 4.100 1.300 ●

Duropal-HPl MP / HG 2.800 2.070 ●

KOleKCe 
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Máte nějaké otázky?
Těšíme se na vaše zavolání.

Záleží nám na vaší spokojenosti. A ještě víc: Naším požadavkem je
překonat vaše požadavky. Proto mohou od nás naši partneři i v oblasti
prodeje a servisu očekávat služby, které daleko překračují obvyklou
míru – individuální, férové a lidské. Máte konkrétní projekt nebo se
chcete prostě jen na něco zeptat? Ať tak nebo tak: Těšíme se na nové
úkoly – a na vaše zavolání.

  Odolné proti vlhkosti
  Odolné proti poškrabání a oděru
  Odolné proti nárazu
  Odolné proti vysokým teplotám
  Odolné proti běžným v domácnosti používaným 

chemikáliím a čisticím prostředkům
  Snadno udržovatelné

Hrany.
Dokonalá záležitost.

HRANY

Pro laminátové hrany CPl:

Pro AbS hrany:

Vedle nosného materiálu, dekoru a struktury to jsou hrany, které z desky DecoBoard nebo kompozitního prvku od 
Duropalu vytvoří po všech stránkách kvalitnější a dokonalý kus. laminátové hrany CPl a ABS hrany doplňují opticky 
celkový vzhled a rozhodujícím způsobem přispívají k dlouhé životnosti produktů. Hrany k našim deskám obdržíte 
přímo u svého specializovaného prodejce produktů Pfleiderer nebo prostřednictvím našich partnerů:

Volejte nám na: +49 (0) 91 81 28 480

Další mezinárodní kontakty:

Rudolf Ostermann GmbH
Schlavenhorst 85
46395 Bocholt
Německo

Tel.:  +49 (0) 28 71 / 25 50 -1224
Fax:  +49 (0) 28 71 / 25 50 -1699
e-Mail:  sales.int@ostermann.eu

Další kontaktní údaje najdete na
www.ostermann.eu

Melaplast GmbH
Hans-Böckler-Straße 12
97424 Schweinfurt
Německo

Tel.:  +49 97 21 / 65 99-0
Fax:  +49 97 21 / 65 99-90
e-mail:  info@melaplast.de
www.melaplast.de


