Platnost od 1. 8. 2017

Ceny s DPH 21 %

Laminované desky - povrchy
SM - Povrchová struktura imitující zašlý granit je ideální pro uni barvy.Hladká, lakovaný povrch
připomínající struktura s výrazně nestrukturovaným povrchem.
ST2 - Jemně perličková struktura se střední úrovní lesku. Tento povrch je robustní, velmi odolný a
nejvhodnější pro uni a perleťové barvy.
ST9 - Dodává uni barvám a reprodukcím dřevin velmi přirozený vzhled a jde s trendemmatných
povrchů. Tato struktura podporuje trend matných povrchů.
ST10 - Vysoce autentická a realistická struktura pro reprodukce masivního dřeva a materiálu.
ST12 - Jedná se o dřevní pór s nepravidelnými póry v různé hloubce, což dává této povrchové
struktuře jeho přirozený vzhled. Díky jemnosti podkladu vzniká sametový a na dotek příjemný povrch.
ST15 - Hladká, plochá povrchová úprava s nízkou úrovní lesku a nízkými nároky na údržbu.
Použitelná pro řadu dřevodekorů a reprodukcí materiálů.
ST16 - Tento povrch má vzhled omítky nebo úpravy špachtlí, a obsahuje jak hluboké a surové, tak i
hladké a lesklé prvky. Na reprodukci betonu, kovu a kamene je stěží rozeznatelný od skutečných
materiálů. Uni barvám propůjčuje materiální charakter. U některých dekorů, např. u jílovce vytváří
synchronizovaný efekt.
ST22 - Hluboce kartáčovaný povrch s matně-lesklou lineární kresbou, což vytváří realistický povrch
pro barvy lineárních dekorů se strukturou dřeva, kterým přidává více přirozenosti a hloubky.
ST28 - Tato struktura je charakteristická svým autentickýmvzhledem. Suky a plaňkování imitující
vzhled masivního dřeva navozují přírodní atmosféru.
ST29 - Tato struktura vnáší do interiérů nádech honosnosti. Je ideální pro velké aplikace k vytvoření
vkusné, elegantní atmosféry. Svým jemným rýhovánímje výrazně specifická i na dotek.
ST30 - Hladký povrch s vysokým stupněm lesku, obzvlášť vhodný pro UNI barvy a prémiové
dřevodekory.
ST33 - Tento povrch zobrazuje souhru matných a světle lesklých prvků. Díky matným, sametově
kartáčovanýmpórůmzískává tato povrchová struktura hloubku s přirozeným vzhledem a vyzařuje
perleťové odlesky.
ST36 - Pro tento povrch je typický hluboce kartáčovaný, avšak přesto velmi přirozený, matný
charakter, který propůjčuje mnoha různýmreprodukcím dřevin dokonale autentický vzhled.
ST37 - Synchronizovaný povrch ST37 Feelwood Rift působí autenticky jako povrch masivního dřeva
na dekorové sérii Dubu Halifax s výraznou a na dotek citelnou prasklinou.
ST38 - Struktura prezentuje hluboce kartáčované měkké dřevo s hodnotným perleťovým efektems
matnými a lesklými elementy. Při použití na uni barvě vzniká vzhled natíraného popř. lakovaného
dřeva.
ST87 - Pro tuto strukturu je typický efekt výrazného střídáni matných a lesklých plošek, imitující vzhled
keramických dlaždic.
ST89 - Povrchová struktura imitující zašlý granit je ideální pro uni barvy
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