
Individual
Váš motiv se stane designem



Pfleiderer – to nejlepší ze všech světů.
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Pfleiderer sdružuje tři silné značky, které při své společné prezentaci vystupují na trhu s maximální průbojností.  
Pod jednou střechou se spojují všechny produkty, služby a výhody specialistů, jakými jsou Duropal, wodego a Thermopal:

Duropal – specialista na vysokotlaké lamináty HPL a na prvky
wodego – partner pro výrobky z dřevařských materiálů vyrábějící desky pro jakýkoli účel použití  
se zušlechtěním i bez zušlechtění 
Thermopal – systémový partner pro stavbu interiérů s vysokými nároky na kvalitu

Z této nové souhry sil vzniklých spojením zkušeností, mocným know-how a zjednodušenými postupy těžíte vy.

Pfleiderer – silná značka, mnoho výhod.

Pfleiderer je partnerem číslo jedna pro průmysl, obchod, řemeslo, pro projektanty a architekty – s progresivním 
sortimentem a nabídkou individuálního servisu:

  Surové dřevotřískové desky a vláknité desky v různých kvalitách a různých provedeních, dekorativní desky, 
lamináty, samonosné vysokotlaké lamináty Compact-HPL, HPL prvky a pracovní desky

 Nový, progresivní kompletní program pro nosné materiály, dekory a struktury
  Jedinečný systém DST (Dekor-Struktur-Träger, tedy dekor – struktura a nosný materiál ve vzájemném spojení)
  Speciální programy pro dveře, protipožární konstrukce, odlehčené konstrukce, stavbu lodí a environmentálně 

šetrné budovy (tzv. green buildings)
 Individuální služby v rámci dodavatelského řetězce a v marketingu

Společně s vámi vyvíjíme na míru šitá řešení pro vaše nápady.  
Využijte spojených sil koncernu Pfleiderer pro svůj úspěch!
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Hotel Radisson SAS, Frankturt, Zpracovatel: Schäfer Trennwandsysteme GmbH, Horhausen
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INDIVIDUAL

Individual S naším pro gramem Individual máte možnost vytvořit  
si vlastní dekor. To znamená, že vám dáme všechny  
tvůrčí možnosti, které Vám potom splníme pomocí 
nejmodernější digitální tiskařské technologie. Nyní  
si můžete vytvořit váš vlastní obraz. A s programem  
Thermopal Individual zvýraznit vaše nápady.

1 Příprava digitálního návrhu motivu

2 Vytvoření tisku motivu

3  Výroba laminátů HPL Individual  

díky technologii Thermopal



Tisk motivu s impregnací 
melaminovou pryskyřicí

Pryskyřicí tvrzené 
celulózové pásy, zadní 
strana broušená 
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Upozorněni: Maximální formát motivu každé desky: 2.750 x 2.000 mm / 4.050 x 1.250 mm. Větší motivy lze kachlíkovat.

INDIVIDUAL
Vysokotlaké lamináty (HPL)

Duropal-HPL Individual

Formát v mm Struktury
Délka Šířka Tloušťka

2.800 2.070 1,2 HG / MP / SM / VV

4.100 1.300 1,0 FG / HG / VV

Vlastnosti výrobku

Produktová norma podle EN 438-3

Chování při požáru normálně hořlavý

Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com

Vysokotlaký laminát v kvalitě Standard s individuálně vytvořenými motivy zhotovenými digitálním tiskem. Zadní strana je broušená 
pro použití lepidla.

Oblasti použití: Povrchový materiál odolný proti opotřebení pro kreativní nábytkový design a vybavení interiérů obchodů, obchodních 
domů, kaváren a bister, vzdělávacích a volnočasových zařízení, lékařských ordinací a klinik. Tento materiál není vhodný pro trvalé 
použití v exteriéru.



Tisk motivu s impregnací 
melaminovou pryskyřicí

Pryskyřicí tvrzené 
celulózové pásy, zadní 
strana broušená 

7

Upozorněni: Maximální formát motivu každé desky: 2.750 x 2.000 mm. Větší motivy lze kachlíkovat.

INDIVIDUAL
Vysokotlaké lamináty (HPL)

Duropal-HPL Individual Pyroex

Formát v mm Struktury
Délka Šířka Tloušťka

2.800 2.070 1,2 HG / MP / SM / VV

Vlastnosti výrobku

Produktová norma podle EN 438-3

Chování při požáru těžce hořlavý 
C-s2,d0 (DIN EN 13501-1) Pozor: V závislosti na použitém nosném materiálu a na lepidle 
mohou být kompozitní desky s laminátem HPL klasifikovány odlišně.

Vysokotlaký laminát v kvalitě zpomalující hoření s individuálními motivy zhotovenými digitálním tiskem. Zadní strana je broušená 
pro použití lepidla.

Oblasti použití: Materiál s povrchem bránícím hoření určený pro veletržní sektor, obchody a místa pořádání nejrůznějších akcí, 
pro veřejné budovy a zvláštní stavby, hotely, školy, ordinace a kliniky. Je vhodný v případech, kdy jsou vedle stavební protipožární 
ochrany kladeny zvláštní nároky na individuální design, snadnou údržbu nebo odolnost proti opotřebení.

Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com



Pryskyřicí tvrzené 
celulózové pásy černé

Tisk motivu s impregnací 
melaminovou pryskyřicí

Dekorační papír impreg-
novaný melaminovou 
pryskyřicí
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Upozorněni: Maximální formát motivu každé desky: 2.750 x 2.000 mm. Větší motivy lze kachlíkovat.

INDIVIDUAL
HPL-Compact

Duropal-HPL Compact Individual, černé jádro

Formát v mm Struktury
Délka Šířka Tloušťka

2.800 2.070 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 13 / 15 Přední strana: HG / MP / SM / VV
Zadní strana: WW

Vlastnosti výrobku

Produktová norma podle EN 438-4

Materiál jádra Kompaktní vrstvený materiál (černý)
Masivní, černě probarvené jádro z kompaktního vrstveného materiálu, odolné proti nárazu 
a proti vlhkosti, k použití na vysoce namáhané plochy.

Chování při požáru normálně hořlavý
B2 (DIN 4102-1)

Kompaktní vysokotlaký laminát v kvalitě Standard s individuálně vytvořenými motivy zhotovenými digitálním tiskem. S černým  
jádrem a bílou zadní stranou.

Oblasti použití: Individuální nábytkové a vestavné prvky, zejména při zvýšených nárocích na robustnost, snadnou údržbu a odolnost 
materiálu proti vlhkosti. Ale také tam, kde musejí být realizovány malé průřezy materiálu a řešení s přiznanými hranami. Např. v 
gastronomii, při vybavení obchodů a v citlivých oblastech určených pro úpravu a zpracování potravin, v lékařských ordinacích a na 
klinikách, ve wellness a sanitárních zařízeních. Pro trvalé použití v exteriéru tento materiál není vhodný.

Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com



ClassicBoard P2

HPL Individual

HPL
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Upozorněni: Maximální formát motivu každé desky: 2.750 x 2.000 mm / 4.050 x 1.250 mm. Větší motivy lze kachlíkovat.
Další nosný materiál na vyžádání.

INDIVIDUAL
Kompozitní

Duropal-Kompozitní Individual P2

Kompozitní prvek tvořený dřevotřískovou deskou typu P2 dle EN 312 s individuálními motivy provedenými digitálním tiskem,  
horní strana oplášťovaná laminátem Duropal-HPL Individual, zadní strana je bílá.

Oblasti použití: Individuální nábytek a vestavné prvky, obložení stěn, dělicí prvky atd. v tvořivém vybavení interiérů a zařízení pro 
veřejné a komerční objekty. Materiál je vhodný pro použití při veletrzích a různých akcích, v obchodech a obchodních domech, 
v gastronomii, hotelech a na výletních lodích, ve vzdělávacích institucích a volnočasových zařízeních, v lékařských ordinacích a na 
klinikách. Pro trvalé použití v exteriéru však tento materiál není vhodný. 

Formát v mm Tloušťka HPL 
v mm

Celková tloušťka 
v mm

Struktury
Délka Šířka

2.800 2.070 1,2 18,4 / 21,4 Přední strana: HG / MP / SM / VV
Zadní strana: MP

4.100 1.300 1,0 18 / 21 Přední strana: FG / HG / VV
Zadní strana: WW

Vlastnosti výrobku

Nosný materiál ClassicBoard P2
Dřevotřísková deska typu P2 pojená močovinovou pryskyřicí dle DIN EN 312,  
vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.

Chování při požáru normálně hořlavá
B2 (DIN 4102-1)

Emisní třída formaldehydu E1

Další informace a technické údaje na www.pfleiderer.com
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Máte nějaké otázky?
Těšíme se na vaše zavolání.
Zaleži nam na vaši spokojenosti. A ještě vic: Našim požadavkem je překonat vaše požadavky. Proto mohou 
od nas naši partneři i v oblasti prodeje a servisu očekavat služby, ktere daleko překračuji obvyklou
miru – individualni, ferove a lidske. Mate konkretni projekt nebo se chcete prostě jen na něco zeptat?  
Ať tak nebo tak: Těšime se na nove ukoly – a na vaše zavolani.

Volejte nám na: +49 (0) 91 81 / 28 480
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Vzorkový servis
Tel.: +49 (0) 91 81 / 28 480
Fax: +49 (0) 91 81 / 28 482
samples@pfleiderer.com

Pfleiderer používá dřevo 
z trvale ekonomicky 
obhospodařovaných lesních 
porostů certifikovaných dle 
systému PEFC. 

Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH ∙ Ingolstädter Straße 51 ∙ 92318 Neumarkt ∙ Německo 
Tel.: +49 (0) 91 81 / 28 480 ∙ Fax: +49 (0) 91 81 / 28 482 ∙ info@pfleiderer.com ∙ www.pfleiderer.com

© Copyright 2013 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


