materiály – inzerce

Novinky Pfleiderer z nabídky
Dřevoobchod K&C Karlovy Vary a.s.
Společnost Dřevoobchod K&C Karlovy Vary a.s. je dlouholetým partnerem a prodejcem plošných
materiálů německého výrobce těchto materiálů – společnosti Pfleiderer v České republice. Společnost
Pfleiderer patří historicky mezi největší výrobce materiálů na bázi zpracování dřevní hmoty v evropském měřítku a je nepřehlédnutelným pojmem nejen v rovině výrobků, ale i designu. Každý rok
tento výrobce přichází s novými dekory, taktéž i s inovativními povrchy a strukturami dekorových
materiálů. Prostřednictvím německého výrobce Pfleiderer jsme schopni dodat na český trh takové
materiály, které odráží nejnovější trendy v Evropě.

10

Inovativně přicházíme na trh s novou strukturou přímé laminace dřevotřískových desek struktury Meandra – neuvěřitelně
autentická, velmi příjemná. Linie se táhnou jako přirozený říční
tok… V kombinaci s novou strukturou Meandra od společnosti
Pfleiderer dřevěné i jednobarevné dekory působí zcela novým,
příjemným a viditelným účinkem. Především klasické odstíny
bílá, černá, šedá a odstíny magnolie zažívají enormní zvýšení
hodnoty. Nepravidelně vedené linie se uplatňují zvlášť dobře na
předních stranách kuchyňského nábytku a vnitřního vybavení.
Meandra spojuje půvabnou dynamičnost a nerovnost dřeva
s hedvábným, citelným vjemem při dotyku. Působivá, proměnlivá na pohled a citelně hluboká na dotyk. Meandra
má k přírodě nebývale blízko. Nijak tedy nepřekvapí, že tato
struktura již byla vyznamenaná cenou interzum award 2015
za vysokou kvalitu výrobku.
Druhým inovativním produktem výrobce Pfleiderer, který společnost Dřevoobchod K&C Karlovy Vary a.s. distribuuje na
českém trhu, je nová struktura na materiálu HPL a to XTreme
Matt, zhotovená pro eXTrémní nároky, je eXTrémně odolná,
eXTrémně mnohotvárná, eXTrémně krásná. Požadavek při
vývoji této inovace společnosti Pfleiderer byl: vytvořit strukturu
v kvalitě HPL, avšak lepší než kdykoliv předtím. XTreme Matt

tak okouzluje optikou s dosud nebývalou enormní barevnou
transparencí a hloubkou a příjemně teplou, sametově měkkou
haptikou. Ačkoliv matný, neodráživý povrch působí obzvláště
jemně, ukazuje se, že tato struktura snese velké zatížení,
je velmi odolná a snadno udržovatelná. Teplý „měkký“ povrch vyzývá k dotyku – nezůstávají však na něm žádné otisky
prstů ani mastné stopy. Odolnost proti poškrábání u struktury
XTreme Matt zdaleka předčí srovnatelné matné povrchy.
Struktura je odolná vůči běžným čisticím prostředkům. Jako
jeden z mála výrobků svého druhu je struktura XTreme Matt
použitelná pro aplikace postformingu.
Mimo těchto inovativních výrobků, povrchů a struktur nabízíme společně s tímto výrobcem různé varianty dekorů,
struktur, tak i nosičů jak ve skupině interiér P2, tak i odolné
vůči vlhkosti P3, tak i se sníženou hořlavostí B1. Mezi novinky
také patří pro extrémně zatížené plochy nosič dekorativních
materiálů MFP hybrid s možností aplikace přímé laminace,
nebo HPL, zde je pak zabezpečená stabilita.

Nová struktura Meandra od společnosti Pfleiderer

Nová struktura XTreme Matt zhotovená pro extrémní nároky

Všechny tyto informace naleznete na webových stránkách
www.drevoobchod.cz nebo přímo na stránkách výrobce
www.pfleiderer.com.
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Váš exklusivní dodavatel materiálů
německého výrobce

My a Pﬂeiderer

„jsme stále s Vámi“

LTD

Karlovy Vary - Rosnice 70, tel. 353 564 928
Cheb - Horní Dvory 1, tel. 736 499 001
Tachov - Moravská 1172, tel. 374 723 006
Oldřichov - Oldřichov 227, 417 562 930
Mladá Boleslav - Ptácká 123, tel. 326 727 194

PRACOVNÍ
DESKY

Klatovy - Tyršova 45, tel. 376 310 535
Chomutov - Luční 4779, tel. 474 624 291
Měnín u Brna - Měnín 440, tel. 602 766 670
Plzeň - Borská ul. (areál Škoda) , tel. 378 139 135

HPL

SUROVÉ
MATERIÁLY

MFP

více informací naleznete na

www.drevoobchod.cz

