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NOWOCZESNE BLAT Y KUCHENNE PFLEIDERER

Wybór blatu to jeden z kluczowych momentów 

podczas urządzania kuchni. To na nim przygoto-

wujemy posiłki, siekamy, kroimy, stawiamy gorące 

garnki. W zabudowie kuchennej jest równie ważny 

jak same szafki. Musi być wytrzymały, bo codzienne 

użytkowanie naraża go na zarysowania, zaplamienia, 

działanie wysokiej temperatury i wody. W ofercie 

Pfleiderer znajdziemy propozycje, które zachwycają 

swoją szeroką gamą wzorniczą i jakością.

Firma Pfleiderer przy wykorzystaniu wiedzy i wielo-

letniego doświadczenia swoich specjalistów tworzy 

wysokiej jakości blaty, których cechy pozwalają na 

długoletnie i bezproblemowe użytkowanie, zarówno 

we wnętrzach prywatnych jak i publicznych.

Odporność na uszkodzenia

Blaty Pfleiderer są odporne na zadrapania, wgnie-

cenia, zarysowania i ścieranie powierzchni. Istotną 

zaletą blatów Pfleiderer jest wytrzymałość na dzia-

łanie wilgoci i pary wodnej – pod warunkiem, że są 

odpowiednio zamontowane i zabezpieczone.

Promienie UV nie powodują żadnych trwałych 

odbarwień, a zaawansowana technologia  zasto-

sowana przy produkcji sprawia, że wysokie tempe-

ratury nie zaszkodzą blatom (odporność nawet do 

180°C), co może mieć niemałe znaczenie w naszych 

kuchniach. 

Utrzymanie czystości

Utrzymanie czystości, zwłaszcza w kuchni, bywa kłopo-

tliwe. Z kolei używanie silnych detergentów jest niekie-

dy ryzykowne. Jednak w przypadku blatów Pfleiderer 

nie jest to problemem. Są one odporne na zabrudzenia 

oraz działanie wszelkiego rodzaju detergentów i środ-

ków chemicznych używanych w domach. W tym miej-

scu warto zaznaczyć, że powierzchnia blatów Pfleiderer 

nie gromadzi ładunków elektrostatycznych, co w efek-

cie sprawia, że nie przyciąga kurzu.

W aranżacji użyto blatu: URBAN CONCRETE R5806 MA
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Kalejdoskop wzorów i struktur

Blaty proponowane przez firmę Pfleiderer dostęp-

ne są w wielu wzorach i strukturach powierzchni 

dzięki czemu można wykorzystać je w najróżniej-

szych wnętrzach – od klasycznych, po nowoczesne. 

Miłośnicy klasyki odnajdą tu faktury drewna i kamie-

nia, a poszukiwacze niecodziennych rozwiązań będą 

mogli skorzystać z gamy fantazyjnych dekorów. Co 

więcej – w ofercie firmy wciąż pojawiają się nowe 

linie wzornicze, takie jak betonowe dekory z kolekcji 

„Materials We Love” zaprojektowane przez Oskara 

Ziętę, tworzone w odpowiedzi na aktualne trendy 

w urządzaniu wnętrz. Wzornictwo blatów wpisuje 

się w nadrzędną dla rozwoju oferty Pfleiderer zasadę 

komplementarności wzorniczej – dzięki zgodności 

z wzorami innych produktów jakich jak płyty lami-

nowane czy laminaty HPL, można je łączyć w projek-

tach wnętrz tworząc harmonijną całość i optymalnie 

wykorzystując ich właściwości funkcjonalne.

Szerokie zastosowanie

Blaty Pfleiderer mogą być wykorzystywane na wiele 

sposobów w przestrzeniach różnego typu. Sprawdzą 

się jako blaty kuchenne, lady recepcyjne, kontuary 

czy biurka zarówno w domach i mieszkaniach jak 

i we  wnętrzach obiektów użyteczności publicznej 

takich jak hotele, galerie, apteki czy laboratoria.

Pfleiderer posiada w ofercie wyjątkową linię blatów 

z powłoką Micro Plus, która znajdzie zastosowanie 

wszędzie tam gdzie  niezbędna jest ochrona anty-

bakteryjna.

n PFLEIDERER GRAJEWO S.A.

ul. Wiórowa 1, 19-203, Grajewo, tel. 86 272 96 00

n PFLEIDERER PROSPAN S.A.

ul. Bolesławiecka 10, 98-400 Wieruszów, tel. 62 783 31 00

www.pfleiderer.pl

W aranżacji użyto blatu: RAW CONCRETE GRAPHITE F6461 FG

W aranżacji użyto blatu: CALCITE GREY F7480 FG W aranżacji użyto blatu: COTTON GREY F8984 TE
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