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W YBIERZ BLAT DLA SIEBIE 
– PFLEIDERER PROPONUJE 

Kuchenny blat to miejsce o strategicznym zna-

czeniu. Narażony na działanie wilgoci, wysokiej 

temperatury, detergentów i uszkodzeń mecha-

nicznych – jest jednocześnie najbardziej eks-

ponowanym wizualnie elementem zabudowy. 

Jaki wybrać, aby zarazem był ozdobą kuchni 

i ułatwiał nam pracę? Pfleiderer zna odpowiedź 

na to pytanie.

Kamienne, drewniane, z metalu, płyty, szkła... 

Wybór dostępnych na rynku materiałów, z jakich 

można wykonać blat kuchenny jest przeogromny. 

Każdy z nich ma mocne i słabe strony. Na przykład 

kamienne są ładne, ale zimne, drogie i... delikatne. 

Drewniane trzeba impregnować i chronić przed 

gorącem. Metal wymaga systematycznego czysz-

czenia. Z kolei szkło pasuje raczej do oryginalnych 

kuchennych aranżacji. 

Za to blaty wykonane z wiórowej płyty pokrytej 

laminatem, niezwykle wiernie odwzorowując rysu-

nek naturalnego drewna i kamienia, są pozbawio-

ne wad tych materiałów. I tak – w odróżnieniu od 

blatów drewnianych, blaty laminowane Pfleiderer 

gwarantują dużo większą wytrzymałość na zary-

sowania, działanie wilgoci i wysokiej temperatury 

(a przecież w kuchni nietrudno o gorący garnek 

czy rozlany napój). Trudniej je odbarwić (np. kwa-

sem owocowym), a dzięki odporności na działanie 

detergentów – łatwiej się je czyści. 

Z kolei w porównaniu do blatów kamiennych – 

blaty laminowane są cieplejsze i przyjemniejsze 

w dotyku. Nie bez znaczenia jest również ich cena 

– produkt ten to zdecydowanie najtańsza i najpo-

pularniejsza opcja. 

Daglezja Bielona R3901 MO to jeden z dekorów stworzonych przez Piotra Kuchcińskiego do cieszącej się olbrzymim zainteresowaniem kolekcji „Materials 

we Love. Koncept by Zięta & Kuchciński. W rysunku tym, naturalny urok drewna daglezji wzbogacony został subtelnym, jakby transparentnym efektem bielenia. 

Harmonijny układ słojów tworzy naturalny efekt przypominający nieco sosnę, jednak różniący się od niej bardziej delikatną kolorystyką.   

Crusoe R6233 FG

PFLEIDERER – NOWOŚCI 2016

Bordeaux R4414 RT Daglezja Bielona R3901 MO Rabac R6234 FG Tivoli R6244 CT
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W zgodzie z najnowszymi trendami 

Blaty laminowane gwarantują szeroki wybór kolo-

rystyczny i funkcjonalny. Firma Pfleiderer oferuje 

obecnie ponad 80 dekorów inspirowanych różnymi 

gatunkami drewna (również egzotycznego) i kamie-

nia. Wśród nich nie brakuje popularnych wzorów 

betonu czy stali, które na pierwszy rzut oka niczym 

się nie różnią od pierwowzorów.

W tym roku, kolekcja blatów Pfleiderer została wzbo-

gacona o pięć nowych, zaskakujących dekorów. 

Dostępne w sprzedaży od marca 2016 roku, swoją 

oficjalną premierę miały na poznańskich targach 

Meble Polska. 

Wśród nowej piątki znalazły się: dwa dekory inspi-

rowane drewnem – Dąb Bordeaux R4414 RT 

i Daglezja Bielona R3901 MO, dwa dla miłośników 

odważnego wzornictwa – ciemnoszare Tivoli R6244 

CT i Rabac R6234 FG, a także przywodzący na myśl 

nieco skorodowany, nadgryziony zębem czasu metal 

Crusoe R6233 FG. 

Więcej możliwości

Teraz blaty Pfleiderer dostępne są w jeszcze lepszej 

jakości. Doklejenie wstawki z płyty HDF do bocznej 

krawędzi w profilach C i E, umożliwiło podwyższenie 

wytrzymałości całego blatu, a także osiągnięcie 

dotychczas niespotykanej gładkości profilu. Blaty 

dostępne są w nowych wymiarach, korzystniejszych 

zwłaszcza dla tych klientów, którzy zdecydują się na 

aranżację kuchni na indywidualne zamówienie.  

W ofercie firmy znajdują się również blaty z kolekcji 

Unico z powłoką antybakteryną MicroPlus.

Oprócz blatów, Pfleiderer proponuje również roz-

wiązania do zabudowy przestrzeni międzyszafko-

wej, pozwalających na kompleksowe wyposażenie 

i zaaranżowanie kuchennego wnętrza. Budowę 

ścianek przyblatowych oparto na płytach P2, okle-

jonych obustronnie CPL. Ścianki, o grubości 8 mm, 

to idealna alternatywa dla tafli szkła, czy płytek 

ceramicznych stosowanych najczęściej dotychczas 

w kuchniach. Ich oferta kolorystyczna jest kom-

plementarna w 100% z ofertą blatów Pfleiderer, co 

pozwala na stworzenie spójnej, ciekawej wizualnie 

aranżacji. Ścianki dostępne są w formatach 4100 x 

600 mm, są odporne na działanie wilgoci, wysokiej 

temperatury, detergentów, a przede wszystkim 

łatwo utrzymać je w czystości. 

n PFLEIDERER GRAJEWO S.A.

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

PFLEIDERER PROSPAN S.A.

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

www.pfleiderer.pl

Dąb Bordeaux R4414 RT to przykład rysunku rustykalnego. Wyraźnie zaznaczone niedoskonałości – sęki, głębokie pęknięcia i zarysowania, burzą spokój 

układu słojów, wprowadzają dynamizm i poczucie autentyczności. Wrażenia te pogłębia zastosowana kolorystyka – jasne tło i kontrastujące, zdecydowanie ciem-

niejsze, niekiedy wpadające nawet w czerń ślady działań natury. 

Tivoli R6244 CT przypomina zastygłą wulkaniczną lawę, albo powierzchnię księżyca. Chropowaty i niejednorodny, na wskroś autentyczny, wręcz zachęca do 

dotknięcia. Rysunek ten jest bardzo surowy w wyrazie. Zastosowanie niezwykłej głębi kolorystycznej nie pozwala oderwać od niego wzroku nawet tym, którzy 

poszukują w kuchennych wnętrzach przede wszystkim przytulności i ciepła. 

pfleiderer wykanczanie 2016.indd   225pfleiderer wykanczanie 2016.indd   225 2016-08-19   16:12:232016-08-19   16:12:23


