Reflexions
Speciální HPL dekory
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Servis pro zaslání
vzorků

Reflexions. Opravdové zlaté hřeby. U dekorů Reflexions spočívá
rozdíl v materiálu: Díky inovativní metodě se zde do povrchu
dostávají ozdobné částečky s metalickým odleskem. Jsou dokonale sladěné s dekorem ležícím pod nimi a mohou tak vytvářet
opravdové zářivé „zlaté hřeby“. Reflexions lze kombinovat s
vybranými dekory, jako povrchy s vysokým leskem se zrcadlovým
efektem i v provedení s matnou povrchovou úpravou pro více
namáhané horizontální plochy. Velmi kvalitně a účinně lze s
dekory Reflexions realizovat různé koncepty ztvárnění interiéru 
a podle dopadu světla a místa, ze kterého se právě díváte,
vytvářejí vždy nové, fascinující dojmy.

Informace o produktu
Dekory série Reflexions lze dodat ve formátu HPL 4100 x 1300 mm,
tloušťka 0,8 mm. Na vyžádání můžete obdržet i odlišné délky.
U dekorů Reflexions n
 elze použít metodu postformingu podle
EN 438. Ze skladu lze dodat 12 variant dekorů ve formátu
4100 x 1300 mm, tloušťka 0,8 mm, počínaje od 1 kusu, vždy v
provedení s vysokým leskem a v jemnozrnných strukturách.
Podrobné informace najdete v Celkovém programu nebo na
www.pfleiderer.com

RE CZ 500

Z0901
Twinkle sněhobílá

HG

Z0900
Twinkle opálově bílá

HG

Z0908
Twinkle béžová

HG

Z0903
Twinkle minerální šeď

HG

Z0902
Twinkle platina

HG

Z0907
Twinkle antracit

HG

Z0904
Twinkle Fango

HG

Z0906
Twinkle břidlice

HG

Z0905
Twinkle černá

HG

Z0911
Twinkle Aztec

HG

Z0910
Twinkle Castello

HG

Z0912
Twinkle Tula

HG

HG = Vysoký lesk

