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Servis pro zaslání
vzorků

Illusion. Z každého úhlu pohledu jiný dojem. Jedinečná
struktura povrchu Illusion vytváří dojem trojrozměrnosti. Nejen
že tak lze zdůraznit mimořádné pozoruhodné prvky v interiéru,
ale také opticky zvětšit malé prostory. Illusion má všechny
osvědčené vlastnosti laminátu a výborně se tak hodí pro vertikální použití v interiérech v bytovém a veřejném sektoru všude
tam, kde jsou kladeny vysoké nároky na kvalitu: např. v buticích
nebo hotelech tak lze realizovat nepřeberné množství zážitků
v novém dimenzi. Obzvlášť působivého účinku lze ve struktuře
Illusion docílit při použití výrazných jednobarevných tónů.
Celoplošné dekory s perleťovým nádechem dokonce ještě zvýrazní
trojrozměrné působení této struktury.
Informace o produktu
Povrch Illusion je jako vysokotlaký laminát od Duropalu k dostání
ve formátech 4100 x 1300 mm, tloušťka 0,8 mm. Lze ho kombinovat se všemi jednobarevnými dekory i s celoplošnými dekory
s perleťovým nádechem z aktuální Designové kolekce. Ze skladu
lze dodat 10 vybraných variant počínaje od 1 kusu.
Podrobné informace najdete v Celkovém programu nebo na
www.pfleiderer.com
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U1027
Icy White

LL

U1191
Congo

LL

F8830
Rainbow antracit

LL

U1188
Světle šedá

LL

U1115
Platinově šedá

LL

U1290
Antracit

LL

U1795
Slíva

LL

U1686
Lila

LL

U1691
Červený rubín

LL

U1200
Vulkánově černá

LL
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