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Rakouská společnost FELDER KG 
prezentovala na letošním veletrhu 
LIGNA v Hannoveru na dvě desítky no-
vinek a inovací. Jako první z nich, která 
zcela jistě zaujme širokou truhlářskou 
veřejnost, představujeme novou olepo-
vačku hran s označením G360. Jedná 
se o první model ve své třídě s před-
frézovací jednotkou: Dva nezávislé 
vysokofrekvenční motory s rychlostí 
12 000 ot./min, osazené diamantový-
mi frézami se spirálovým uspořádáním 
břitů, umožňují dosáhnout vysoké kva-
lity opracování hran. Čisté a přesné 
olepování hran v průmyslové kvalitě se 
tak stává novým standardem s G360. 
Další silnou stránkou nového konceptu 
stroje je flexibilita: Přestože tento model 
vyžaduje díky své kompaktnosti pouze 
2,3 m2 podlahové plochy, nabízí dva in-
dividuálně vybavené snadno přístupné 
prostory. Řetězový dopravník s nasta-
vitelným přítlačným trámcem a podá-
vací rychlostí 8 m/min zajišťuje per-

fektní držení, tichý chod a op-
timální přenos tlaku. Přítlačná 
jednotka s dvěma přítlačnými 
válci je mechanicky předpru-
žená pro konstantní přítlak 
a rychle a přesně nastavitelná 
(stejně jako ostatní pracovní 
agregáty) podle tloušťky po-
užívané olepovací pásky díky 
systému „Quick-Set“, kdy se ústřižek 
pásky vloží mezi jednotku a její zadní 
doraz, kde slouží jako distanční podlož-
ka. Díky tomu odpadá zdlouhavé pře-
nastavování jednotek pomocí ručních 
šroubů při každé změně olepovacího 
materiálu. Podélný frézovací agregát 
umožňuje rychlé a pohodlné přepínání 
mezi plošným frézováním, srážením 
hran a radiusovým frézováním.
Veškerá nastavení a seřízení lze efektiv-
ně a centrálně spravovat pomocí cen-
tralizovaného ovládacího LCD panelu: 

nastavení 
teploty lepidla, automatické sníže-

ní teploty, aktivace agregátů, počítadlo 
běžných metrů pro evidenci použitého 
materiálu, informace o údržbě a prostý 
text chybových zpráv. Hranovací ma-
teriál o tloušťce 0,4–3 mm je nalepen 
přesně a čistě na obrobky s tloušťkou 
10–45 mm, které jsou alespoň 70 mm 
široké a min. 210 mm dlouhé. Stroj lze 
dovybavit plošnými cidlinami nebo lešti-
cí jednotkou.

Výrobce: FELDER KG
Prodejce: FELDER Group CZ s.r.o.

Olepovačka hran Felder G360

Automatické dělicí pily představují v dnešní době zajímavou 
alternativu i pro menší výrobce nábytku, kteří již nechtějí 
hlavní výrobu provádět na klasických formátovacích pilách. 
Zejména stroje nižších tříd ale často narážejí na svoje tech-
nické limity, týkající se kapacitního výkonu zejména při pro-
vádění složitých nářezových plánů. Jedním z technických 
řešení, jak zvýšit produktivitu práce na těchto strojích, před-
stavuje nezávislý posouvací trámec, který italská společ-
nost BIESSE pod obchodním označením TWIN PUSHER 
nabízí jako přídavné zařízení ke svým automatickým pilám. 
Toto řešení umožňuje při jednom chodu pilové jednotky 
provádět současně dva rozdílné řezy, tedy současně řezat 
dva rozdílné formáty. Zákazník jej může využívat ve dvou 
režimech práce.

	Souběžné provádění podélných a příčných řezů: 
Stroj provádí na pravé straně stroje z pohledu obsluhy 
podélné řezy pruhů a současně na levé straně již naře-
zané pruhy může formátovat na přesný rozměr.

	Souběžné formátování přesného rozměru dvou dílců 
na levé straně stroje: Stroj provádí na levé straně stroje 
z pohledu obsluhy formátování již nařezaných pruhů na 
přesný rozměr.

Společnost BIESSE má několik typů tohoto technického 
řešení od plně nezávislého pro vyšší modely automatic-
kých dělících pil až po patentované řešení pro nejmenší 
stroje z výrobního portfolia. Pokud je stroj vybaven tímto 
řešením, tak software stroje automaticky bez zásahu 
obsluhy přizpůsobuje řezné plány pro nejlepší možné 
využití TWIN PUSHER. Při průměrném navýšení celkové 
investice o cca 13 % z ceny stroje zákazník získá navýšení 

výstupní kapacity výroby až o 25 %. Program také ve své sta-
tistice měří skutečné využití používání TWIN PUSHER, tak že 
zákazník na konci vidí, o kolik procent se zvýšila výstupní 
kapacita. Pro nejmenší kategorii strojů řady SELCO SK 
se jedná o TWIN PUSHER 1.2 se dvěma upínacími pne-
umatickými svěrkami, kde je možné nezávisle řezat vedle 
sebe jeden rozměr s posuvem až 600 mm oproti druhému 
rozměru a s šířkou až 850 mm. 
Toto technické řešení nabízí i pro nižší kategorii automatic-
kých dělících pil zákazníkovi rychlou návratnost vložené 
investice. Zejména při složitějších řezných plánech pro za-
kázky s menším počtem opakujících se rozměrů, kde zákaz-
níci pracují pouze s jedním formátem materiálu na pracovním 
stole stroje, získají vyšší produktivitu práce.

Výrobce: Biesse Group
Prodejce: TEKMA, spol. s r.o.

TWIN PUSHER – nezávislý posouvací trámec pro dělicí pily Biesse SELCO SK

http://www.felder-group.cz
http://www.tekma.cz
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Kontaktní lepidlo CON4S

Kontaktní lepidlo CON4S je ideální pro lepení hran nábyt-
kových desek, nábytku, čalounění, gumy, korku, koberců 
a jiných podobných materiálů (kromě měkkého PVC). 
K jeho hlavním vlastnostem patří:

	silně spojuje lepené plochy
	je neobvykle rychlé v akci
	univerzální použití v truhlářství
	odolné vůči vysokým teplotám až do 
90 °C

	vodotěsné
	vysoce účinné
	bezbarvé, nemá vliv na barvu mate-
riálů, které mají být spojeny

	doba uchování jeden rok od data vý-
roby 

Výhody:
	přesná aplikace pomocí trysky s na-
stavitelnou šířkou proudu lepidla

	pohodlné balení
	univerzálnost
	výjimečná tr-
vanlivost

Výrobce: Schilsner
Prodejce: Dřevomateriál s.r.o.

Letošní veletrh LIGNA v Hannoveru 
ukázal směr vývoje lepení nábytkových 
hran, kde většina světových výrobců 
představila ve větší míře na svých 
strojích patentované řešení německé 
fy Schugoma pro bezespárové lepe-
ní pomocí horkého vzduchu. Italská 
společnost BIESSE po odkoupení 
patentu pro svoje stroje v uplynulém 
roce provedla vlastní vývoj a úpravy 
tohoto systému tak, aby bylo možné 
eliminovat některé nežádoucí limity. 
Jednalo se zejména o:

	Dobu ohřevu a přípravy systému pro 
samotný provoz

	Dobu potřebnou pro změnu použí-
vaného systému za jiný (např. PUR 
nebo EVA)

	Zkrácení mezery mezi dvěma ná-
sledujícími dílci

	Snížení hlučnosti při provozu a ener-
getické náročnosti

Podařilo se upravit stávající sys-
tém tak, že dnes již můžeme mluvit 
o vlastním systému, kde se podařilo 
významným způsobem docílit zásad-

ního snížení provozní hlučnosti, 
doba přípravy ohřevu pro samot-
né lepení se podařila zkrátit na 60 
vteřin a doba chladnutí potřebná 
pro přechod na jiný systém se zkrá-
tila na nulu, tedy dnes je možné bez 
jakékoliv ztráty času okamžitě přejít na 
jiný systém. Mezera mezi dvěma za 
sebou jdoucími dílci se zkrátila z 1,5 
násobku délky lepeného dílce na 0,5 
násobek, což představuje významný 
nárůst produktivity. Rychlost posuvu 
pro olepovací stroje zůstává na limitu 
25 m/min. Náklady pro provoz celého 
systému jsou závislé na konečném po-
suvu. U rychlosti 15 m/min se jedná 
přibližně o 2,7 EUR na 1 hod. při spo-
třebě 5 kWh, u rychlejšího posuvu 25 
m/min jde o náklad 3,1 EUR na 1 hod. 
při spotřebě 9,1 kWh. Platí pro dílce 
s tloušťkou 18 mm. Zahrnuta v nákla-
dech je výroba stlačeného vzduchu 
a spotřeba elektrické energie. Použití 
hran pro nábytkářský průmysl zůstává 
v tloušťkách 1–3 mm, typy hran jsou 
identické jako pro lepení laserem, tedy 

koextrudované hrany z polypropylénu 
nebo v kombinaci s ABS. Zajímavá al-
ternativa k těmto hranám je používání 
hran ABS s nanesenou funkční vrstvou 
0,2 mm, pro které od domácího vý-
robce Hranipex, po provedení všech 
potřebných testů, existuje velmi široká 
škála barev a dezénů za dostupných 
pořizovacích nákladů. Systém Biesse 
AirForce je dostupný pro následující 
automatické olepovací stroje z výrobní 
řady:
AKRON 1400 – všechny modifikace
STREAM – všechny modifikace

Výrobce: Biesse Group
Prodejce: TEKMA, spol. s r.o.

Biesse AirForce – systém pro bezespárové lepení pro automatické olepovací stroje

Čistič lepených povrchů Absorfen Strong

Absorfen Strong je čisticí přípravek použitelný pro od-
stranění:

	zbytků lepidla použitého k olepování nábytkových de-
sek

	prachu, zbytků lepidla z ochranných fólií, stop mast-
noty, gumy

	zbytků čerstvé polyuretanové pěny a těsnicí hmoty, 
zbytků pryskyřice (smůly) 

	znečištění od tužky a fixů

Lze ho použít k čistění po-
vrchů nábytkových desek 
zakončených nábytkovou 
hranou, tvrdých kompakt-
ních desek z umělých mate-
riálů, profilů potažených fólií 
(Renolit) a polyuretanových 
profilů. Předchází opětov-
nému ušpinění čištěných 
ploch – obsahuje antistatic-
kou složku.

Výrobce: Schilsner
Prodejce: Dřevomateriál s.r.o.

http://www.drevomaterial.cz
http://www.tekma.cz
http://www.drevomaterial.cz
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FAST 500 je najnovším modelom auto-
matických skracovacích píl zaradený 
do výrobnej rady Matrix od talianskej 
spoločnosti Stromab. Jednoduché 
ovládanie a nastavovanie rezacích 
cyklov cez 12-palcovú dotykovú ob-
razovku je zabezpečené prevádzko-
vým programovacím softvérom LINUX. 
V porovnaní s predchádzajúcimi typmi 
automatických skracovacích píl, ktoré 
pracovali s opakovaním rezného cyklu 
každých 4–6 sekúnd, pri tomto type 
sa opakovanie skrátilo len na 2 sekun-
dy a zvýšila rotácia pílového kotúča 
s priemerom 500 mm na 3500 ot./
min. Programátor má možnosť preno-
su vytvorených zoznamov rezania z PC 
cez USB či internet, alebo priameho 
vytvárania zoznamu na stroji s 10 000 
krokmi v poradí a uložením do knižnice 
s kapacitou až 1000 rôznych druhov, 
čo ešte výraznejšie zvyšuje variabilitu 
využitia tohto výkonného zariadenia. 
Rôznorodosť spracovateľského pros-
tredia je odzrkadlená v širokej ponuke 
dĺžok stroja od 3000 až do 14 000 
mm. Obrábanie môže byť optimalizo-
vané podľa troch parametrov, a to ma-
ximálnej dĺžky, série a série obrobku, 
alebo pri voliteľnom vybavení až podľa 
6 optimalizačných možností (maximál-
na dĺžka, minimálny odpad, séria, séria 
obrobkov, hodnota a priorita). Precízny 
systém podávania obrobku do rezu na 

naklo-
nenej rovine je vyba-

vený pohonom pomocou striedavého 
motora s maximálnou rýchlosťou až 
120 m/min a presnosťou polohovania 
± 0,4 mm. Na konci cyklu sa posuno-
vač pneumaticky zdvihne a vráti do po-
čiatočnej polohy a je znovu pripravený 
na začiatok nového cyklu. Podľa zvo-
leného typu opracovania stroj doká-
že spracovávať informácie z detekcie 
značiek florescenčnou kriedou foto-
článkom počas návratu posunovača 
pre odstránenie neprípustných chýb 
štruktúry dreva v konečnom produkte. 

Zákazník si taktiež môže vybrať zo ši-
rokej škály doplnkového vybavenia, 
ako napríklad prepadová lišta na pod-
rozmerný nespracovateľný materiál či 
vertikálny vonkajší a vnútorný bočný 
prítlačný valček. Automatické naklada-

nie materiálu 
jednotlivými 

kusmi alebo v balíkoch 
cez systém nakladacích 

reťazí s kapacitou 3 až 10 m spolu 
s automatickým triedením materiálu 
na pásovom dopravníku s premenlivou 
rýchlosťou 0–120 m/min a použitím 
vyrážacích zariadení pracujúcich na 
základe nameraných údajov alebo 
rezacieho zoznamu ešte viac zvyšujú 
kapacitu a výkon týchto moderných 
automatických liniek. Vo voliteľnom 
príslušenstve zákazníci určite uvítajú 
možnosť vybavenia stroja atramento-
vou tlačiarňou na označovanie dielcov 
s dvomi alebo štyrmi tlačiarenskými 
hlavami s výškou tlače 25,4 resp. 
50,8 mm. 
Tento stroj je ideálny do prevádzok za-
oberajúcich sa výrobou paliet, obalov, 
záhradného nábytku či okien.

Výrobca: Stromab Spa
Predajca: BRAS, s.r.o.

Automatická skracovacia linka FAST 500

Craft Oak je energický živý dekor s drsným rustikálním 
vzhledem. Obsahuje hluboké praskliny s realistickými de-
taily suků s naznačením jednotně zbarvených planěk, které 
doplňují jeho přirozený vzhled. K maximálnímu zvýraznění 
vzhledu je Craft Oak opatřen ražbou Elegant Ash. Je na-
bízen ve třech komerčně dostupných barevných variantách 
White, Grey a Tobacco. Každá z nich představuje tradiční 
dubový dekor a je nabízena v kombinaci s odpovídající 
deskou Kronospan.
Tobacco Craft Oak 4 nabízí bohatou strukturu zralého 
dřeva v teplém odstínu tradičního dubu, který podporuje 
příjemnou atmosféru. Je zvláště vhodný pro stylově zaří-
zené nemovitosti.
Možnosti kombinování: Velice elegantní je kontrastní 
kombinace s HG Orchidea Nera nebo jemnější kombinace 
s teplým odstínem Cappuccino Supermatt.

Výrobce: RENOLIT SE
Prodejce: RENOLIT Tábor s.r.o.

RENOLIT – Tobacco Craft Oak 4

Tobacco Craft Oak 4

Cappuccino 
Supermatt

HG Orchidea Nera 

http://www.bras.sk
http://www.renolit.com
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Chagall Oak je zajímavá nová varianta v široké nabídce de-
korů dubu. Naříznuté fládry a letokruhy oživují jeho základní 
strukturu s jemnými proužky. Teplé, tmavě hnědé prove-
dení Chagall Oak se zvýrazňující lineární ražbou Melinga 
vědomě upouští od silných kontrastů, takže dekor působí 
klidným a harmonickým dojmem. Možnosti použití jsou 
v kuchyních, koupelnách a obytných místnostech, stejně 
jako při výstavbě objektů a prodejen, aplikace v kance-
lářích apod.
Možnosti kombinování: Zajímavé jsou kombinace např. 
s dekory RENOLIT COVAREN HG Peperoncino Rosso 
nebo RENOLIT ALKOREN Nomadic Gold.

Výrobce: RENOLIT SE
Prodejce: RENOLIT Tábor s.r.o.

RENOLIT – Chagall Oak Dark Brown SC

Důstojnost stáří. White Washed Oak je dekor dubu, který 
neskrývá známky svého používání. Jsou patrné stopy po 
opracování, stejně jako stářím zvýrazněné suky. Současně 
však působí povrch dřeva ošetřeným dojmem, jako by byl 
nalakován a následně přebroušen. Jak světlá, téměř bílá 
barevná varianta White Washed Oak 1 SC, tak i rustikální, 
v šedé provedená varianta White Washed Oak 2 SC je 
kombinována s jemnou ražbou Veralinga. Obě varianty 
dekorů se hodí zejména pro kuchyně vesnických domů 
a nábytek do hal, dále pak i pro jiné aplikace v bytech a ob-
jektech – koupelny a obytné místnosti, výstavba objektů 
a prodejen, aplikace v kancelářích.
Barevné kombinace: RENOLIT ALKOREN HG Plankton, 
RENOLIT ALKOREN Agave Supermatt

Výrobce: RENOLIT SE
Prodejce: RENOLIT Tábor s.r.o.

Modern Ash je nová hluboká jasanová ražba, která dává 
moderní tvář klasickému dekoru natřeného dřeva. Tento styl 
je velmi oblíbený při zařizování kuchyní, ložnic, koupelen a je 
vhodný i pro příležitostný nábytek. Z tohoto důvodu je tato 
ražba stále oblíbenější. Modern Ash se dobře kombinuje 
s laminem Egger ST27. Jednobarevné fólie Modern Ash se 
dobře vyjímají např. na 5dílných nebo frézovaných dvířkách.
Možnosti kombinování: Dekor Light Grey Modern Ash se 
velmi dobře vyjímá samostatně, ale je možné jej kombinovat 
třeba s Light Grey Suedette Matt nebo s bledými barvami, 
jako je například HG Whisper.
Pro více informací kontaktujte zákaznický servis spo-
lečnosti RENOLIT Tábor s.r.o.

Výrobce: RENOLIT SE
Prodejce: RENOLIT Tábor s.r.o.

RENOLIT – Light Grey Modern Ash

RENOLIT – White Washed Oak 2

Chagall Oak Dark Brown SC

White Washed Oak 2

Light Grey Modern Ash

HG Whisper

Agave Supermatt

HG Plankton

Nomadic Gold

HG Peperoncino 
Rosso 

http://www.renolit.com
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DDL jako tradiční český výrobce dřevotřískových a MDF de-
sek včetně jejich povrchové úpravy přichází na trh s novou 
kolekcí dekorů pro laminaci. Mimo to stojí za povšimnutí, 
že tento výrobce nepoužívá při výrobě dřevní recyklát, což 
se pozitivně odráží ve fyzikálně mechanických vlastnos-
tech laminované dřevotřískové desky. Kvalita se projevuje 
v menší štípavosti při řezu desky.
Od stávající kolekce DDL se nová kolekce významně 
odlišuje. Výrobce uvádí na trh 18 nových dřevodekorů. 
Jejich výběr reflektuje designové trendy evropských nábyt-
kářských firem. Tato základní nabídka je posílena základní 
škálou 10 Unibarev. Zde naleznete i nový dekor 115 Bílá 
POLAR, tedy opravdu bílou laminovanou desku, která je 
zvláště vhodná ke kombinaci s lesklými lakovanými čelními 
plochami nábytku.
Příjemným překvapením nové kolekce je zařazení systému 
DESIGN Concept do standardní nabídky. Tento systém 
umožňuje výrobu personifikovaných dekorů laminovaných 
desek pro zakázkovou výrobu nábytku. Tato nabídka po-
tvrzuje skutečnost, že výrobce známý svou schopností 
operativně dodat i podlimitní množství různých tlouštěk 
laminovaných dřevotřískových a MDF desek, umožňuje 
široké škále zákazníků realizovat své představy.
Kromě toho DDL přichází po dobu dvou let s garancí 
dostupnosti dekorů kolekce Laminovaných desek PLUS. 
Tuto skutečnost ocení zvláště truhláři působící na českém 
trhu. Bonusem nové kolekce je i zařazení ověřené nabídky 

16 dřevin dýhovaných desek. Nová kolekce Laminovaných 
desek PLUS je prezentována prostřednictvím kufříku, který 
obsahuje tři vějíře se vzorky. Vzorky dřevodekorů a Unibarev 
jsou nalisovány na MDF desce, což zajišťuje absolutní věro-
hodnost dekoru a nabízené struktury. Nově výrobce pou-
žívá označení skladového sortimentu. Tak je zajištěno, že 
zákazník s novým vějířem DDL obdrží kompletní informace 
o materiálech, se kterými může při svých realizacích jistě 
počítat.

Výrobce a prodejce: Dřevozpracující družstvo, Lukavec

Nová kolekce dekorů DDL pro laminované desky

Mezinárodní veletrh nábytku a interiérů IMM v Kolíně nad 
Rýnem ukázal, že přírodní dekory a materiály jsou a zůsta-
nou trendem. U dřevodekorů stále dominuje dub, hlavně 
světlejší barvy a nápadné struktury. Firma Ostermann dis-
ponuje širokou nabídkou hran k dlouhodobě trendovým 
dubovým povrchům v různých materiálech, dekorech 
a strukturách. Tyto hrany dodává v provedení melamin, ABS 
a 3D akrylové hrany. Tento široký sortiment je pak završen 
početnými dýhovými hranami s různými moderními povrcho-
vými úpravami. Vedle oblíbených stálic, jako je např. Dub 
Bardolino světlý (Bardolino oak light) nebo Dub Bardolino 
přírodní (Bardolino oak nature), průběžně rozšiřuje svůj 
sortiment o novinky v souladu s uváděním nových plošných 
materiálů s trendovými dekory na trh. K nejnovějším hra-
novacím materiálům patří Minnesota Oak a Heritage Oak 
dark (tmavá). Hranami Minnesota Oak a Heritage Oak 
dark přidal Ostermann do svého rozsáhlého sotimentu dvě 
nové atraktivní dubové hrany. Zatímco u Minnesota Oak se 
jedná o světlý dubový odstín s moderní pestrou kresbou, je 
Heritage Oak, co se týče barevného odstínu, tmavší a má 
stejně pestrou kresbu jako Minnesota Oak. Obě hrany, 
přiřazené k deskám Unilin, je možné objednat v tloušťce 
2 mm ve všech šířkách do 100 mm.
Tak jako jsou melaminové hrany na přání dodávány s tav-
ným lepidlem, mohou být ABS hrany opatřeny také funkční 
vrstvou pro Airtec nebo laser olepování. Veškeré hrany 
Ostermann z ABS a 3D akrylátu jsou truhlářům/stolařům 

dodávány již od délky 1 metru a v libovolné šířce až do 
100 mm. Veškeré skladové zboží objednané v e-shopu 
www.ostermann.eu do 16:00 hodin dodává Ostermann 
do 48 hodin.

Výrobce a prodejce: Rudolf Ostermann GmbH

Světlý dub v ABS a dýhových hranách

http://www.ddl.cz
http://www.ostermann.eu
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Najnovším prírastkom do portfólia de-
koratívnych produktov Innovus sú fa-
rebné MDF dosky. Tento veľkoplošný 
materiál sa vyrába lisovaním drevných 
vlákien s pridaním farebných pigmen-
tov. Vyznačuje sa vysokou hustotou 
a rovnomerným prefarbením v celom 
priereze. Niektoré drevné vlákna pri 
výrobe neabsorbujú farbivo, čo dáva 
doskám prírodný, organický vzhľad. 
Farby sú svetlostále a vplyvom slneč-
ného žiarenia nevyblednú. Na výber je 
6 trendových farieb – teplé žlté tóny 
Curry, jemná červená Berry, intenzívna 
čierna Black, kráľovská modrá Royal, 
zemitá hnedá Terra a neutrálna sivá 
Grey. Dostupné sú v hrúbkach 10, 
16, 19 a 25 mm. 
Farebné MDF Innovus boli vyvinuté 
s ohľadom na životné prostredie a sú 
dostupné aj vo variante emisnej triedy 
E1 – bez obsahu voľného formaldehy-
du (sivá Grey). Pri vývoji sa myslelo tak-
tiež na špeciálne podmienky použitia, 
preto je farebná MDF Innovus dostup-
ná v čiernej farbe Black aj vo variante 
so zvýšenou požiarnou odolnosťou 
(v súlade s DIN 4102 (B1) EN 13501-
1 (B-s2, d0). Ďalším variantom čiernej 
MDF je ohýbateľná MDF Colour Form. 
Vďaka polomeru ohybu len 150 mm je 
možné dosiahnuť skutočne rôznorodé 

krivky, spĺňajúce takmer každú archi-
tektonickú predstavu. Opracovanie do-
siek je veľmi jednoduché, rezná hrana 
je čistá a hladká, vďaka možnosti povr-
chového a tvarového 3D frézovania na 
CNC strojoch sa dajú získať vizuálne 
zaujímavé štruktúry. Samozrejmosťou 
je možnosť transparentnej povrcho-
vej úpravy lakovaním na rôzne stupne 
lesku, čím sa zabezpečí ešte intenzív-
nejšia a výraznejšia farba. V kombinácii 

s povrchovo neupravenými farebnými 
MDF doskami je tak možné dosiahnuť 
rôzne kontrastné kombinácie. 
Vďaka spomenutým vlastnostiam majú 
farebné MDF Innovus široké možnosti 
použitia v interiérovom dizajne – výroba 
atypického nábytku, zariadenie predaj-
ní, obklady stien a podobne. 

Výrobca: Sonae Industria, Nemecko
Dodávateľ pre SR: IW Trend, s.r.o. 

Výrobca produktov pre drevospracu-
júci priemysel Falco opäť rozširuje 
dostupnosť svojho portfólia výrobkov 
pre slovenský trh. Kým v minulom roku 
sa začal s úspechom predaj laminova-
ných DTD a MDF s vynikajúcou kvalitou 
lesku Falco „Mirror Gloss“, rok 2015 
je v znamení príchodu kolekcie lami-
novaných DTD Falco – matných jed-
nofarebných UNI dekorov a drevných 
dekorov. Kolekcia zahŕňa celkovo 70 
textúr dostupných skladom k okam-
žitému odberu. Ku každému dekoru 
sú samozrejmosťou ABS hrany a HPL 
lamináty. 
Okrem štandardných jednofarebných 
UNI dekorov sú pre zákazníkov dostup-
né nové farby v super matnej štruktú-
re FS08. Tieto dekory s veľmi nízkym 
stupňom lesku a na dotyk zamatovým 
povrchom dodajú punc elegancie kaž-
dému modernému interiéru. 

Široká kolekcia drevných dekorov je 
zastúpená štandardnými textúrami eu-
rópskych aj exotických drevín a taktiež 
výberovými textúrami „Select“ v mat-
nej kartáčovanej štruktúre FS22, ktorá 
dodá nábytku efekt prírodného dreva. 
Falco pri vývoji svojich produktov sa-
mozrejme myslí aj na životné prostre-

die a zdravie svojich zákazníkov. Všetky 
laminované DTD sú preto vyrábané 
v extra nízko emisnej triede E-LE – bez 
obsahu voľného formaldehydu. 

Výrobca: 
Falco Wood Industry, Maďarsko
Dodávateľ pre SR: IW Trend, s.r.o.

Farebné MDF Innovus

Nové laminované DTD Falco

http://www.iwtrend.sk
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Skleněné plochy vtiskují interiérům atraktivní a elegantní 
vzhled. Dekorativní interiérové sklo T.Cristal nyní nabízí 
Trachea ve třech provedeních povrchové úpravy:

	T.CristalColor – celoplošně lakované barevné sklo v od-
stínech škály RAL

	T.CristalMotive – transparentní sklo s aplikací jedno-
vrstvých grafických motivů 

	T.CristalDecor – sklo s dvouvrstvým parciálním nebo 
plošným potiskem 

Výrobce a prodejce: Trachea a.s. 

Dekorativní interiérové sklo T.Cristal

Designovými deskami STEPWOOD® 
Akustik dáte místnosti netradiční a in-
dividuální charakter. V kombinaci s růz-
nými průměry vrtání lze dosá hnout 
optimálního akustického řešení míst-
nosti. STEPWOOD® Akustik zlepšuje 
akustické hodnoty díky stupňovitému 
uspořádání povrchu ve srovnání s hlad-
kými plochami. Kombinací vizuální 
atraktivity s plně plošnou perforací spl-
ňuje požadavek pro dobrou absorpci 
zvuku. Množství absorpce zvuku úzce 
souvisí s instalační výškou a množstvím 
izolačního materiálu v meziprostoru.
Kombinujeme design, přírodu a funkč-
nost a nabízíme STEPWOOD® Akustik 
panely z různých druhů dřevin, roz-
manitých povrchových úprav a per-
forování. U nás zcela jistě najdete tu 
správnou kombinaci pro váš projekt. 
STEPWOOD® Akustik panely jsou 
vhodné pro obložení stěn a stropů, 
čelní dvířka nábytku nebo k rozdělení 
místností. Jsou nabízeny v dřevinách 
dub, dub kartáčovaný, ořech, smrk 
kartáčovaný, buk jádrový – a to lako-
vané nebo bez PÚ.

Dřevěné dekorační pásky jsou nale-
peny na nosné desce MDF tl. 6 mm 
o rozměru 1250 x 219 mm (0,274 m2). 
Panely jsou na zadní straně opatřeny 
akustickým vliesem B-50-N a po ob-
vodu mají drážku pro jednoduchou 
a čistou montáž. Panely STEPWOOD® 
Akustik byly testovány v laboratoři 

pro akustiku a zvukovou izolaci TÜV 
Rheinland.

Výrobce a prodejce: 
FK dřevěné lišty, spol. s r.o.

Designové desky STEPWOOD® Akustik

http://www.trachea.cz
http://www.fklisty.cz

