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Novinka 2015 u nábytkových fólií
– jemná ražba Vintage v dekorech dubu

Strukturované prolisy dekorativních nábytkových fólií zažívají v posledních letech 
velký boom. Ani letošní kolekce výrobců se tomuto trendu nevymyká. Co je však 
nové? Snaha výrobců po co nejvěrnějších imitacích skutečného dřeva a zklidnění 
3D bouře prolisů.

Ražby dřevodekorů jsou každoročně 
ve špici nabídek všech výrobců nábyt-
kových fólií. Od prvotních výrazných 
3D imitací je v letošním roce jasný 
náznak k ústupu výrazné profilace 
imitace dřevní hmoty a nastává trend 
zjemňování struktury, ale s daleko vět-
ším důrazem na detaily věrně imitující 
konkrétní dřevo. Extrémy jsou takové, 
že laik si mnohdy musí z hodně velké 
blízkosti prozkoumat, zda jde o reálný 
masiv nebo umělou folii s věrnou ražbou 
dřevodekoru. 

Jeden z největších světových výrobců 
nábytkových fólií, společnost RENOLIT, 
která má české zastoupení v jihočeském 
Táboře, pro letošní rok představuje čes-
kému trhu nové dekory ražby Vintage ve 
dvou dekorech – Oak Dark a Oak Grey, 
tedy dub tmavý a dub šedý. 

Jedinečnost ražby Vintage se projevuje 
na povrchu obou fólií právě tím, že se 

snaží co nejvěrněji kopírovat reálný řez 
kmene stromu. 

„Tím, že jsou na fólii i plochá místa, tak 
si každý můžete dokonale představit, 
že právě tudy jela ostrá hladká čepel 
pily… někde zanechala 3D strukturu 
ve dřevě, a na jiném místě hladkou 
plochu. Opět je to od RENOLITu krok 
novým směrem, který ukáže trend i dal-
ším výrobcům. Nastavuje další dimenzi 
dekorativního motivu. Naší snahou je 
přiblížit se skutečnému řezu dřevem 
a nábytku tak dodat ještě přesnější 
imitaci dřeva, aby navozoval co nejvěr-
nější dojem, že je skutečně z masivu,“ 
vysvětluje Ing. Ladislav Csanda, jedna-
tel společnosti RENOLIT Tábor s.r.o. 
a pokračuje: „To že tato forma dekoru 
a ražby na fóliích má na trhu šanci uspět 
potvrzuje i fakt, že i přestože prozatím 
neproběhlo její oficiální představení 
na českém nábytkovém trhu, jsou tyto 
dekory již zařazeny do aktuální nabíd-

ky dvou významných výrobců nábytku 
a nábytkových dvířek. “

Dekorativnost 
Vintage Oak Dark a Oak Grey

Dekory ražby Vintage Oak Dark a Oak 
Grey jasně ukazují, že jejich „dřevo“ 
hodně zažilo a nebojí se svoji historii 
ukázat. Struktura dřeva dává fóliím ty-
pický rustikální vzhled se všemi přizna-
nými suky a dřevními nerovnostmi. 
Naopak ražba Vintage má poměrně 
homogenní vzhled, který danou struk-
turu přirozeně jemní. 

Dekor tmavého a šedého dubu ve spo-
jení s ražbou Vintage tvoří harmonický 
celek, který jde ruku v ruce s elegant-
ním provedením nábytku. Oba dekory 
jsou provedeny v tmavších barvách, 
díky čemuž se snižují nároky na jejich 
údržbu. Oba duby barevně harmonizují 
se všemi jednobarevnými fóliemi.

Dekor Vintage Oak Dark Dekor Vintage Oak Grey

http://www.renolit.com/design
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Nevšední design působí jako lákadlo 
pro oči zákazníků, prim by však v roz-
hodování měly hrát i nadále kvalitativní 
vlastnosti fólie. „Díky pravidelným in-
vesticím společnosti RENOLIT do no-
vých výrobních technologií jsou i nové 
fólie ražby Vintage vyráběny v nejvyšší 
možné kvalitě, pro RENOLIT typické. 
Splňují tak požadované podmínky me-
zinárodní normy,“ uvádí Ing. Ladislav 
Csanda.

Materiálové vlastnosti fólií RENOLIT:
 vynikající mechanická odolnost – po-
vrch opatřený lakem odolným proti 

poškrábání chrání materiál při pou-
žívání a pomáhá odolávat běžnému 
opotřebení

 vynikající rozměrová stálost a odol-
nost proti znečištění – primerem 
opatřená zadní strana fólie pro lepší 
aplikaci na podklad a trvanlivost spo-
je

 odolnost vůči teplotám a vlhkosti, kte-
ré se běžně vyskytují v domácnosti

 odolnost vůči většině skvrn od po-
travin a chemikálií vyskytujících se 
v domácím prostředí

 kompatibilita se všemi lepícími systé-
my od předních světových výrobců.

Novinky roku 2015 do nábytkových fó-
lií v Česku přináší trendy z Německa 
a Itálie, ve kterých je již forma jemných 
řezů dřevem a jemná ražba používá-
na, a to především u výrobců kuchyní. 
Nabízená barevnost šedé je barevně 
neutrální a ladící s velkou škálou barev 
a dekorů. Nezbývá, než popřát, ať se 
českým zákazníkům líbí!

Kontakt:

RENOLIT Tábor s.r.o.
Farského 888/15
CZ – 390 02 Tábor
e-mail: tabor@renolit.com
www.renolit.com

Táborská firma RENOLIT Tábor 
s.r.o. patří do nadnárodní spo-
lečnosti RENOLIT SE, která sídlí 
v Německu. RENOLIT nabízí ši-
rokou škálu termoplastických fólií 
a souvisejících služeb pro mnoho 
různých odvětví, jako stavebnictví, 
nábytkový a automobilový průmysl. 
Značka RENOLIT se těší celosvě-

tové reputaci pro technickou od-
bornost, moderní design výrobku 
a zákaznicky orientovaný servis. 
Společnost RENOLIT Tábor s.r.o. 
působí na českém trhu již od roku 
2008 a za sedm let svého působení 
si vybudovala mezi výrobci nábytku 
a nábytkových ploch pověst spolehli-
vého partnera.

Společnost RENOLIT Tábor s.r.o.

Ukázky sladění dekoru Vintage Oak

Odolnost a kvalita Vintage Oak Dark a Oak Grey

RENOLIT COVAREN Vintage Oak Dark RENOLIT COVAREN Vintage Oak Grey

Nova Light Cashmere HG Wolfram Grey 

Lana Grey Satin Coffee Satin
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