Platnost od 1. 10. 2020

Ceny s DPH 21 %

Laminované desky - povrchy
SM

Hladší povrch již není možný. Tento efekt je patrný zejména ve spojení s dekory uni barev.

ST2

Robustní, výrazná a velmi trvanlivá struktura. Tuto povrchovou strukturu je nejvhodnější použít
s uni barvami a perleťovými dekory.

ST9

Velmi přirozený pocit jak u uni barev, tak i u dřevodekorů. Tato povrchová struktura sleduje
trend matných povrchů.

ST10

Autentická povrchová struktura pro přirozené, výrazné a rustikální dekory, vhodná pro
reprodukce masivního dřeva.

ST12

Povrchová úprava pórů s nepravidelnou kresbou a různou hloubkou, které dodávají povrchu
přirozený a sametový vzhled.

ST15

Hladký, snadno udržovatelný povrch se sníženou úrovní lesku. Podtrhuje kvalitu elegantních
dřevodekorů a reprodukcí materiálů.

ST16

Vzhled omítky nebo špachtle s hlubokými a drsnými, hladkými a lesklými prvky. Vytváří
industriální efekt u reprodukcí betonu, kovu a kamene. Dekorům uni barev propůjčuje výrazný
materiální charakter.

ST19

Přirozená kresba dřeva v kombinaci s lineárními místy. Matná a lesklá struktura dřeva dodává
dekoru poutavý a zároveň přirozený celkový vzhled.

ST22

Jejich dotykový vjem a matné / lesklé oblasti propůjčují lineárním a živým dřevodekorům více
přirozenosti, hlubky a lesku.

ST28

Pískovaný charakter dubu zesílený povrchovou strukturou synchronizovanou s tištěným
vzorem dekoru Dub Gladstone.

ST32

Jeho vzhled starého dřeva je vyhledávaným tématem. Jedná se o strukturu synchronizovanou
s obrazem dekoru dubu Sherman. Vizuální poškození a nepravidelnosti na dřevě jsou
zdůrazněny sladěnou strukturou pórů.

ST33

Souhra matných a mírně lesklých prvků. Díky matným, sametově kartáčovaným pórům
získává tato povrchová struktura nádhernou reflexní povahu a díky tomu má velmi přirozený
vzhled rozzářený perleťovým efektem.

ST36

Silně kartáčovaný ale přirozeně matný charakter propůjčuje nejrůznějším dřevodekorům velmi
autentický vzhled.

ST37

Autentické jako povrch masivního dřeva, má ST37 Feelwood Rift povrchovou strukturu, která
je synchronizována s dekorovou řadou Dub Halifax, pro kterou jsou vlastní hluboké citelné
praskliny.

ST38

Vzhled kartáčovaného měkkého dřeva s vysoce kvalitním perleťovým efektem je výsledkem
matných a lesklých prvků. Dekory uni barev v kombinaci s tímto vzhledem struktury vypadají
jako lazurované či lakované masivní dřevo.
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