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DST – D jako dekor, S jako struktura, 
T jako Trägermaterial, tedy nosný mate
riál. Osvědčený systém DST je ve svě
tě materiálů na bázi dřeva jedinečný: 
S jeho pomocí lze kombinovat produkty 
koncernu Pfleiderer – dekor, struktu
ru a nosný materiál – jako například 
laminované desky, HPL a HPL prvky. 
K tomu máte k dispozici rozsáhlý deko
rativní sortiment jednobarevných, dřevo 
reprodukujících, kamenných a kreativ
ních dekorů, které je možné pomocí 
struktur orientovaných na design a pou
žití kombinovat do velkého počtu variant 
nosných prvků – od DTD a HPL pro 
tradiční výrobu nábytku a provedení in
teriérů přes protipožární desky a desky 
odolné proti vlhkosti až po speciální 
nosné prvky, jako jsou BalanceBoard 
pro lehkou stavbu a LivingBoard pro 
ekologické stavby. S hojným počtem 
materiálů a nepřebernými kombinační
mi možnostmi vám sortiment koncernu 
Pfleiderer nabízí téměř neomezenou 
tvůrčí svobodu při vybavení interiérů. 
Je ale nutné mít na zřeteli, že dekor, 
struktura a nosný materiál ovlivňují vněj
ší vzhled a barvu konečného produktu. 
Tak může při určitých kombinacích vý
robků v závislosti na výrobě docházet 
mezi DBS/HPL přes stejné označení 

dekoru a struktury a při výběru různých 
formátů a/nebo jakostí i v rámci stejné
ho druhu výrobku (HPL/DBS) k nepatr
ným rozdílům ve struktuře dekoru. Tyto 
odchylky nejsou vadou. U některých 
struktur (lesklých a matných) to vyplývá 
z obzvláštní citlivosti. Abyste s produkty 

Pfleiderer vždy dosáhli toho nejlepšího 
výsledku a abychom předem vyjasnili 
případné odchylky, jsou naši odborníci 
připraveni vám individuálně poradit.

Výrobce: Pfleiderer
Prodejce: viz www.pfleiderer.com

Kombinování pomocí systému DST

Pfleiderer představil novou designo
vou kolekci pro období 2017–2020. 
Díky mimořádnému partnerství s fir
mou Pfleiderer je Ostermann schopen 
nabídnout k této nové kolekci vhodné 
identické hrany. Nová Pfleiderer „One
Collection“ je prezentovaná mottem 
„Inspirations close to you“ a obsahu
je 162 dekorů DSTXpress, které má 
Pfleiderer skladem. S dalšími 138 de
kory tvoří komplet 300 DST dekorů. 
Díky úzké spolupráci mohl dodavatel 
hran, firma Ostermann (sídlem Bocholt, 
Německo), hrany k nové kolekci vyvzo
rovat. Svým rychlým servisem dodává 
Ostermann ABS, papírové, akrylátové, 
hliníkové a dýhové hrany v délce od 1 m 
a v libovolné šířce až do 100 mm. Nej
větší sortiment hran v Evropě zahrnuje 
více než 120 000 hran k povrchům od 
více než 70 dodavatelů desek. Stále dr
žíme krok s dobou: máme vhodné hrany 
k aktuálním nábytkovým trendům!

Identické hrany Ostermann k více než 300 dekorů Pfleiderer

DEKORY

STRUKTURY

NOSNÉ MATERIÁ LY

Výrobce a prodejce: Rudolf Ostermann GmbH

http://www.pfleiderer.com
http://www.ostermann.eu
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Firma IMA – materiál pro nábytkový 
průmysl s.r.o. je výhradním zástupcem 
švédské firmy MUNKSJO PAPER – 
SPANTEX pro Českou a Slovenskou 
republiku. Díky tomu jako jediná firma 
na našem trhu může nabídnout originál
ní švédskou protitahovou fólii s vesta
věnou zábranou proti vodě, vhodnou 
na produkty citlivé na vlhkost, jako jsou 
podlahové desky, pracovní desky do 
kuchyní, parapety a desky, na které se 
lisuje CPL nebo HPL laminát.
Tato speciální fólie se dodává v plošné 
gramáži od 140 až do 425 g/m2 a je 
složena ze tří vrstev. Mezi dvě vrstvy 
fólie je zalisovaná vrstva polyethylenu, 
která působí jako bariéra proti vlhkosti. 
Vnější vrstvy mohou být klasická protita
hová fólie nebo základovací fólie anebo 
kombinace obou.
Nejprodávanější varianta na českém 
trhu je protitahová fólie 425 g/m2, kte
rá se dá využít právě proti velmi silným 
materiálům, jako jsou HPL lamináty. 
Vhodná je jako zadní strana obložení, 
nábytkových dílců atd. Oproti standard
ním na trhu nabízeným HPL protitahům 

je cenově mnohem přijatelnější a ne
srovnatelně jednodušeji se zpracovává. 
Je vysoce kvalitní a zaručuje bezprob
lémové zpracování, protože nezanáší 
filtry, nepropouští lepidlo, nezatrhává 
se při frézování do plochy a má velmi 
dobrou přilnavost.
Standardní šíře role je 130 cm, v návinu 
dle potřeby zákazníka. Vzhledem k tomu, 

že máme své řezací a formátovací stroje, 
můžeme nabídnout jakékoli šíře, náviny, 
popř. formáty. Samozřejmostí je, že na 
tuto fólii můžeme poskytnout certifikace, 
jako FSC CONTROLED WOOD, IOS 
deklarace, Test reporty.
Výrobce: MUNKSJO PAPER – SPANTEX
Výhradní zástupce: IMA – materiál 
pro nábytkový průmysl s.r.o., Brzkov

Protitahová folie SPANTEX s vestavěnou zábranou proti vodě

Pro zpracování individuálních zaká
zek vyžaduje výrobce nábytku hrany 
nejrůznějších barev a dekorů a s nej
různějšími reliéfy. Pokud se mají hrany 
zpracovávat bezespárovou technolo
gií, záleží mu na tom, aby mohl odebrat 
co nejmenší možné množství zboží 
a aby bylo co nejrychleji dostupné. 
Ostermann se považuje za specialistu 
na malé dodávky zboží. Proto dodá
vá své hrany pro olepování laserem 
– technologií Airtec a Infratec, již od 
1 role. A protože v řemesle musí jít 
vždycky všechno jako po másle, jsou 
hrany připraveny k odeslání nejpozději 
do 4 pracovních dnů.
Hrany pro olepování laserem, moder
ní horkovzdušnou nebo Near Infrared 
Radiation (NIR) technologií lze objed
návat 24 hodin denně v novém esho
pu Ostermann. Eshop je k dispozici 
24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Na on
line objednávky poskytuje Ostermann 
navíc slevu ve výši 2 %.
Kromě rychlých dodávek jsou další 
důležitou službou firmy Ostermann 
poradenské služby zákazníkům. Na 

tomto poli se stal z firmy Ostermann 
za poslední roky specialista na beze
spárovou technologii, který dokáže po
radit nezávisle a o všech technologiích. 
V oddělení vývoje výrobků Ostermann, 
v produktovém managementu, ale 
i mezi interními pracovníky a obchod
ními zástupci má Ostermann k dispozici 
celou řadu odborníků pro zodpovězení 
základních otázek. Ostermann vlastní 
po jednom stroji pro olepování hran 

laserem, infračervenou a horkovzduš
nou technologií. Neustálé testy zaručují 
vysokou kvalitu výrobků. Vývoj beze
spárových hran pokračuje plynule dál. 
Navíc mohou vlastní firemní aplikační 
technici ve vlastní dílně neustále sle
dovat aktuální aplikace z praxe.

Výrobce a prodejce: 
Rudolf Ostermann GmbH

Bezespárové „laserové“ hrany od 1 role do 4 pracovních dnů

http://www.ima-czech.cz
http://www.ostermann.eu
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Pravidla pro 
představování novinek

Služba je bezplatná a je určena klien
tům, kteří mají objednán barevný plošný 
inzerát od ¼ strany. Spočívá v před
stavení 1 až 2 novinek (podle velikosti 
objednané inzertní plochy) v pravidelné 
rubrice NOVINKY, a to formou fotogra
fií a technického popisu nově na trhu 

nabízených strojů, nástrojů, materiálů 
aj. výrobků pro dřevozpracující a ná
bytkářské firmy. 

Podklady: Ke každé novince je nutné 
zaslat barevnou fotografii představova
ného produktu a technické informace 
(prospekt s obsaženými údaji, tech
nický list, heslovitý výčet parametrů 
nebo odkaz na internetovou stránku 

s popisem). Finální text z těchto pod
kladů zpracuje redakce.
Uzávěrky: jsou totožné s uzávěrkami 
inzerce.
V představování novinek redakce DM 
pokračuje za nezměněných podmínek 
i v roce 2017.
Pro více informací pište na: 

 cz@drevmag.com,
 sk@drevmag.com.

Velkoplošné prosklené plochy, předělu
jící, respektive spojující obytný interiér 
a exteriér, nabízí nejen velmi atraktivní 
vzhled, ale i vysoký komfort bydlení. 
Vedle požadavků na design, odolnost 
a tepelnou izolaci ale musí splňovat 
i vysoké požadavky na bezpečnost 
a celkovou funkčnost posuvného sys
tému. Systém PORTAL od společnosti 
Siegenia nabízí vizuálně estetické a vy
soce funkční řešení pro posuvné prvky 
až do hmotnosti 400 kg. To umožňu
je vytvářet velkoplošné prosklení i při 
použití kvalitního izolačního trojskla při 
celkové šířce prosklené plochy téměř 
20 m a šířce otevření až 12 m. I při 
těchto velkých rozměrech a vysoké 
hmotnosti je systém tichý a bezpečný 
díky nové funkci SOFT CLOSE. Jde 
o kombinaci vodicí lišty a tlumiče, která 
i nejtěžší křídla před úplným otevřením 
nebo zavřením přibrzdí a pomalu do
táhne, čímž zabezpečí jemný a měkký 
dojezd do koncové polohy. To posky
tuje ochranu před riziky zranění, chrání 
okenní elementy a zabraňuje vzniku 
stavebních škod.
Nový tlumič SOFT CLOSE je zcela 
skrytý a díky tomu je optickým hitem 
pro vysoké nároky. Maximální komfort 
ovládání zajištuje plošně zafrézovaná 
vodicí lišta SOFT CLOSE, která spoju
je lehký posuvný pohyb s elegantním, 
skrytým vzhledem. Do vodicí lišty SOFT 
CLOSE je integrováno nové a jedi
nečné rolničkové vedení, které vede 
křídlo harmonicky a výrazně jemněji. 
Výsledkem této konstrukce je zcela 
nový pocit při posouvání.
Výhody pro zpracovatele:

	Výrobek s přidanou hodnotou: pro 
kvalitní standardní vybavení nebo 
pro dosažení dodatečného obratu

	S pružinovým uložením, automaticky 
se přizpůsobí každé poloze křídla 
a tolerancím

	Jednoduchá montáž a zavěšení křídla
	Snadno vysvětlitelná funkce, protože 
funkce tlumení je známá z každoden
ního života (např. zásuvky, dveře atd.)

	Bezúdržbový
	Žádné kompromisy v oblasti desig
nu, protože výrobek je zcela skrytý

 Pro dřevěné elementy k dispozici 
okamžitě, pro plastové profilové sys
témy ve stadiu příprav

Užitek pro koncové uživatele:
	Zcela nový pocit při posouvání díky 
maximální lehkosti chodu

	Snadné a intuitivní ovládání
	Předchází chybám způsobeným 
neodborným ovládáním při zavírání 
nebo otevírání zdvižněposuvného 
křídla

	Výrazně snižuje riziko zranění (ne
bezpečí pohmoždění)

	Vysoký nárok na design díky skry
tému umístění

Výrobce: SIEGENIAAUBI KG
Prodejce: viz https://www.siegenia.
com/sk/00003/0004/index.html

Tlumicí systém SIEGENIA SOFT CLOSE pro posuvné portály
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http://www.siegenia.com
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INSPIRATIONS
CLOSE TO YOU

Objevte naše dekory a struktury rozdělené

pro lepší použitelnost do 11 inspirujících 

barevných světů , odrážející moderní životní

styl a interiérové trendy.
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