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PRODUKTÓW

O PROJEKCIE PFLEIDERER
MATERIALS WE LOVE. CONCEPT BY ZI¢TA & KUCHCI¡SKI to kolejna w ofercie Pfleiderer po „Brzoza POLSKA!” 
autorska kolekcja dekorów, sygnowana nazwiskami znakomitych polskich projektantów. Jej ideà jest oddanie 
specyfiki i ponadczasowego pi´kna betonu i drewna, materiałów kojarzonych z modernistycznà architekturà.
PFLEIDERER jako lider na rynku materiałów drewnopochodnych kwesti´ kreowania innowacyjnego wzornictwa 
traktuje w sposób priorytetowy. Dowodzi w ten sposób nie tylko swojego potencjału technologicznego, ale równie˝ 
bogatego know-how i Êwietnej znajomoÊci rynkowych tedencji. Dostarcza te˝ swoim kontrahentom wyjàtkowy 
produkt, pozwalajàcy wyró˝niç ich meble na tle rynkowej oferty.

Płyty laminowane i laminaty HPL 
z najnowszej kolekcji Pfleiderer 
to inspirujàce propozycje zarówno 
do wn´trz mieszkalnych jak 
i publicznych. Ponadczasowe 
dekory drewnopodobne i betonowe 
sà Êwietnà bazà do tworzenia 
oryginalnych zestawieƒ 
kolorystycznych i wzorniczych.

Blaty Pfleiderer dzi´ki swojej 
wysokiej jakoÊci, odpornoÊci 
i atrakcyjnemu wzornictwu warto 
zastosowaç nie tylko we wn´trzach 
kuchennych, ale tak˝e w sklepach, 
punktach obsługi klienta, 
restauracjach, bankach, urz´dach. 

Dekory z nowej kolekcji to doskonałe  
odwzorowane faktury oryginalnych 
betonów o subtelnym lub bardziej 
wyrazistym rysunku. 

Ostatnia cz´Êç katalogu PFLEIDERER 
PRODUCT NEWS 2015 prezentuje 
grup´ nowych dekorów p∏yt 
laminowanych, laminatów HPL
oraz blatów PFLEIDERER.

Zestawienie nowoÊci w naszej  
ofercie uzupełniliÊmy o niezb´dne 
informacje techniczne.
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OSCAR ZI¢TA
Architekt i projektant, uzyskał tytuł doktora na uniwersytecie ETH w Zurychu. Jego studio 
projektowo-badawcze Zieta Prozessdesign zajmuje si´ rozwojem innowacyjnych technologii.
DziałalnoÊç projektowa Oskara Zi´ty była wielokrotnie nagradzana, m.in. Designpreis der 
Bundesrepublik Deutschland Award, Red Dot oraz Audi Mentor Preis. Jego prace znajdujà 
si´ w kolekcjach m.in. w Museum für Gestaltung w Zurychu, Pinakotece  w Monachium  
oraz Centrum Pompidou w Pary˝u. Oskar Zi´ta jest jurorem w mi´dzynarodowych 
konkursach projektowych oraz wykłada  na kierunku Industrial Design w School of Form.

www.zieta.pl

PIOTR KUCHCI¡SKI
Jeden z najbardziej cenionych polskich projektantów mebli. Ma na swoim koncie 
współpracà m.in. z takimi firmami jak Balma, Noti, Profim, Meble Vox. Z wykształcenia 
architekt, absolwent Politechniki Poznaƒskiej. Obok architektury zajmuje si´ tak˝e 
projektowaniem produktu, architekturà wn´trz, grafikà u˝ytkowà i wydawniczà, ilustracjà, 
identyfikacjà wizualnà, reklamà, wystawiennictwem. Jego projekty zdobyły wiele 
presti˝owych nagród: Red Dot, Dobry Wzór, Złoty Medal MTP, Meble Plus – Produkt Roku. 
Zdobywca tytułu „Projektanta Roku” w konkursie „Dobry Wzór” Instytutu Wzornictwa 
Przemysłowego. W 2013 roku wykorzystał dekory z kolekcji „Brzoza POLSKA!” PFLEIDERER 
w projekcie kolekcji mebli mieszkaniowych 3D dla Meble VOX.

www.piotrkuchcinski.pl

RAW CONCRETE GRAPHITE REAL WALNUT

DAGLEZJASMOOTH CONCRETE



 WZORNICTWO DLA KREATYWNYCH
    

Kolekcja MATERIALS WE LOVE. CONCEPT BY ZI¢TA&KUCHCI¡SKI powstała z myÊlà o ludziach 
odwa˝nych, otwartych i pomysłowych, ceniàcych nowoczesne formy i innowacyjnà stylistyk´. 
Beton i drewno to skrajnie ró˝ne, ale bardzo pasujàce do siebie materiały. Majàc do dyspozycji pełnà 
gam´ form, struktur i kolorów kreatywny projektant mo˝e stworzyç dowolnà aran˝acj´: od minimalistycznej 
i surowej auli, po ciepły i przytulny gabinet. Mo˝e te˝ łàczyç ze sobà materiały w zaskakujàcy sposób, na 
przykład stosujàc SMOOTH CONCRETE na stoły czy biurka akcentujàc je wyrazistym kolorem obudowy 
Êcian  REAL WALNUT BROWN, dodatkowo dopełniajàc elementy wn´trza dekorem RAW CONCRETE 
GRAPHITE.To tylko jedna z naszych propozycji. Podobnych kombinacji jest wi´cej. 

NOWA KOLEKCJA MATERIALS WE LOVE.
CONCEPT BY ZI¢TA&KUCHCI¡SKI 
TO MATERIA∏Y O Ró˚NYCH 
W¸AÂCIWOÂCIACH I MO˚LIWOÂCIACH
ZASTOSOWANIA.
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KOMPLEMENTARNOÂå
WZORNICZA 
MATERIA¸ÓW

OBSZARY 
ZASTOSOWA¡
MIESZKANIE. DOM. FIRMA. PRZESTRZE¡ PUBLICZNA.
Produkty PFLEIDERER sà wykonane z wyjàtkowo eleganckich i trwa∏ych 
materiałów. Z ich wykorzystaniem mo˝na projektowaç i aran˝owaç 
zarówno salon, kuchni´ czy sypialni´ w mieszkaniu, jak równie˝ 
nowoczesne biuro, sal´ konferencyjnà, open space, recepcj´ czy 
ogólnodost´pnà przestrzeƒ w firmie. Dekory  z kolekcji MATERIALS WE LOVE. 
CONCEPT BY ZI¢TA&KUCHCI¡SKI nadadzà unikatowy i rozpoznawalny styl 
wn´trzom mieszkalnym i publicznym. W pi´knych wn´trzach ludzie 
czujà si´ lepiej. 

Z uwagi na technik´ druku kolorystyka prezentowanych produktów mo˝e nieznacznie ró˝niç si´ od rzeczywistej. 

*W tych aran˝acjach u˝yto: RAW CONCRETE GRAPHITE (F6461 V), SMOOTH CONCRETE (F6462 FG),
(REAL WALNUT BROWN (R3903 L).
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POKA˚ CHARAKTER WN¢TRZA
Betonowe dekory (RAW CONCRETE lub SMOOTH CONCRETE, również w odcieniu grafitowym) na żcianach połżczone 
z drewnopochodnymi dekorami (REAL WALNUT lub DAGLEZJA BIELONA) na meblach mogż stworzyż klimat naprawdż 
oryginalnego i nowoczesnego wnżtrza. Również łżczenie przyjaznego drewna czy ascetycznego betonu ze stonowanymi 
jednokolorowymi dekorami to również bardzo udany mariaż stylistyczny, który dodaje wnżtrzu przestrzeni i wyrażnie 
akcentuje mocne punkty. 

PŁYTY LAMINOWANE/HPL

NIEOCZEKIWANE I ZASKAKUJÑCE PO¸ÑCZENIA
Drewno i beton, materiały, na których opiera si´ nowa kolekcja płyt laminowanych i laminatów MATERIALS WE LOVE. 
CONCEPT BY ZI¢TA&KUCHCI¡SKI, dajà wiele mo˝liwoÊci efektownych, nowoczesnych i nieoczekiwanych połàczeƒ. 
Ciepły, bràzowy odcieƒ betonu i chłodna, niemal biała barwa daglezji to tylko jedna z mo˝liwoÊci. 
Jest ich znacznie wi´cej. 

LAMINATY HPL

*W tej aran˝acji u˝yto: DAGLEZJA BIELONA (R3901 L), SMOOTH CONCRETE (F6462 FG)

POKA˚ CHARAKTER WN¢TRZA
Dekory RAW CONCRETE lub SMOOTH CONCRETE, połàczone z drewnopododnymi dekorami REAL WALNUT lub DAGLEZJA 
BIELONA stworzà klimat naprawd´ oryginalnego i nowoczesnego wn´trza. Równie˝ łàczenie przyjaznego drewna czy 
ascetycznego betonu ze stonowanymi jednokolorowymi dekorami tworzy bardzo udany maria˝ stylistyczny, który dodaje 
w´trzu przestrzeni i wyraênie akcentuje mocne punkty. Nowa kolekcja płyt laminowanych MATERIALS WE LOVE. 
CONCEPT BY ZI¢TA&KUCHCI¡SKI daje wolnoÊç wyboru w projektowaniu. Ale co i jak połàczyç, co podkreÊliç i jak mocno 
zaznaczyç – ten wybór nale˝y ju˝ do projektanta.

Z uwagi na technik´ druku kolorystyka prezentowanych produktów mo˝e nieznacznie ró˝niç si´ od rzeczywistej.



Z uwagi na technik´ druku kolorystyka prezentowanych produktów mo˝e nieznacznie ró˝niç si´ od rzeczywistej.

RAW CONCRETE
Surowy, bez upi´kszeƒ - taki jakim go stworzyliÊmy. Dekor pokazuje ca∏e bogactwo rysunku prawdziwego betonu
- ze wszystkimi charakterystycznymi elementami. MiłoÊnicy surowych, industrialnych klimatów z pewnoÊcià ch´tnie 
wybiorà t´ propozycj´.

PŁYTA LAMINOWANA, HPL 

F6460 V

10

 DAGLEZJA swoim rysunkiem przypomina sosn´, ale ma 
bardziej subtelnà, zrównowa˝onà kolorystyk´, a jej 

drewno ma chłodniejszà tonacj´ kolorystycznà. 
DAGLEZJ¢ zgodnie z duchem stylistyki skandynawskiej 

mo˝na znakomicie łàczyç z bielà, szaroÊcià 
i kolorami ziemi, ale równie dobrze sprawdzi si´

 w zestawieniach z bardziej wyrazistymi dekorami 
jednobarwnymi, np. w niebieskiej lub zielonej 

tonacji kolorystycznej. 

U2131 V
ZIELE¡ OJCÓW

PŁYTA LAMINOWANA

DAGLEZJA
Skandynawska prostota w czystej formie. Harmonijny układ słojów drewna daglezji tworzy niesamowicie naturalny 
efekt. Wzór jest bardzo uniwersalny pasuje zarówno do nowoczesnych,  jak i rustykalnych wn´trz.

PŁYTA LAMINOWANA

R3900 L

*W tych aran˝acjach u˝yto: RAW CONCRETE (F6460 V), DAGLEZJA (R3900 L), ZIELE¡ OJCÓW (U2131 V)2131 V *W tej aran˝acji u˝yto: DAGLEZJA (R3900 L), RAW CONCRETE (F6460 VV), ZIELE¡ OJCÓW (U2131 V)2



RAW CONCRETE GRAPHITE
Zagadkowy niczym powierzchnia ksi´˝ycowej lawy. Przykuwa uwag´ i nie pozwala oderwaç wzroku. Ten dekor dzi´ki 
bogatemu rysunkowi Êwietnie sprawdzi si´ na Êcianach nowoczesnych wn´trzach publicznych. Gł´boka szaroÊç nadaje  
industrialnemu wzorowi du˝o elegancji.

PŁYTA LAMINOWANA, HPL

F6461 V
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U2401 M
BORDO

PŁYTA LAMINOWANA

SMOOTH CONCRETE
Beton jakiego nie znacie. Efekt szlifowanego materiału o łagodnym rysunku to nowoÊç w tym obszarze wzorniczym.
Ten nowatorski charakter zach´ca do nietypowych dla betonu zastosowaƒ, mi´dzy innymi w nowoczesnych
frontach meblowych.

PŁYTA LAMINOWANA, HPL

SMOOTH CONCRETE to dekor o na tyle subtelnym 
rysunku, ˝e z powodzeniem mo˝na go stosowaç 

w tych samych miejscach co dekory jednobarwne – 
np. na frontach meblowych. Jasna, szlachetna szaroÊç 

nie przytłacza wn´trz dlatego SMOOTH CONCRETE 
sprawdzi si´ tam, gdzie nieco brakuje naturalnego 

Êwiatła lub tam, gdzie wizualnie chcemy powi´kszyç 
pomieszczenie. Znakomicie o˝ywiajà go 

akcenty gł´bokiej czerwieni.

F6462 V

Z uwagi na technik´ druku kolorystyka prezentowanych produktów mo˝e nieznacznie ró˝niç si´ od rzeczywistej.

*W tej aran˝acji u˝yto: SMOOTH CONCRETE (F6462 V), RAW CONCRETE GRAPHITE (F6461 VV) *W tej aran˝acji u˝yto: SMOOTH CONCRETE (F6462 VV), RAW CONCRETE GRAPHITE (F6461 VV), BORDO (U2401 M)



Z uwagi na technik´ druku kolorystyka prezentowanych produktów mo˝e nieznacznie ró˝niç si´ od rzeczywistej.

REAL WALNUT BROWN      
Ponadczasowa propozycja jakà jest orzech w nowym wyrazistym wydaniu. Gł´boki, kawowy odcieƒ bràzu przywodzi
na myÊl fili˝ank´ espresso i wprowadza do wn´trz nastrojowy klimat. Elegancki i szykowny. 

PŁYTA LAMINOWANA

R3903 L
REAL WALNUT
Klasyczny urok prawdziwego orzecha. Bogate usłojenie oraz doskonale dobrana kolorystyka intrygujà i jednoczeÊnie
tworzà wra˝enie nieprzemijajàcego pi´kna. Ta propozycja zaspokoi najbardziej wyszukane gusta.

PŁYTA LAMINOWANA

R3902 L

REAL WALNUT to uniwersalna propozycja, która 
sprawdzi si´ zarówno w biurze czy w hotelu, 

jak i w domu. Zgodnie z aktualnymi trendami 
ten elegancki dekor warto urozmaiciç kolorowymi 

dodatkami w kolorze ˝ółtym, pomaraƒczowym 
lub niebieskim, nawiàzujàc w ten sposób do stylistyki 

lat 60.Do bardziej neutralnych zestawieƒ, 
np. w meblach kuchennych, warto połàczyç go z bielà 

lub jasnà szaroÊcià.

U1667 M
ORANGE
 
PŁYTA LAMINOWANA
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*W tej aran˝acji u˝yto: REAL WALNUT (R3902 L), ORANGE (U1667 M), BIA¸Y (W3220 TC) *W tych aran˝acjach u˝yto: REAL WALNUT BROWN (R3903 L), B¸¢KIT KRÓLEWSKI (U0591 M)
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U1717 M 
NIEBIESKI WODNY

PŁYTA LAMINOWANA

SMOOTH CONCRETE GRAPHITE
Elegancja szlifowanego betonu z domieszkà grafitu. Ciemna kolorystyka sprawia, ˝e rysunek dekoru jest prawie
niezauwa˝alny. Mimo to zwiewny, „chmurkowy” efekt o˝ywia ten dekor. Âwietnie łàczy si´ z dekorem REAL WALNUT 
czy dekorami UNI.

PŁYTA LAMINOWANA, HPL

F6463 V

Z uwagi na technik´ druku kolorystyka prezentowanych produktów mo˝e nieznacznie ró˝niç si´ od rzeczywistej.

SMOOTH CONCRETE GRAPHITE pomimo swojej 
zdecydowanej, ciemnej kolorystyki zaskakujàco dobrze 
komponuje si´ z dekorami jednobarwnymi w jasnych, 

pastelowych odcieniach niebieskiego (np. dekor 
NIEBIESKI WODNY) lub ró˝owego 

(np. dekor RÓ˚ PUDROWY). Dzi´ki temu mo˝e 
stanowiç niebanalnà propozycj´ do pokoi dzieci´cych 

i młodzie˝owych. Sprawdzi si´ tak˝e 
w nowoczesnych kuchniach.

DAGLEZJA BIELONA      
Naturalny urok daglezji wzbogacony subtelnym, jakby transparentym efektem bielenia. Chłodna tonacja kolorystyczna 
skłania do stosowania go w surowych, minimalistycznych wn´trzach. Ten wzór wspaniale współgra 
z aluminiowymi akcesoriami. 

PŁYTA LAMINOWANA

R3901 L

*W tej aran˝acji u˝yto: SMOOTH CONCRETE GRPAHITE (F6464 V), NIEBIESKI (U1717 M) *W tych aran˝acjach u˝yto: DAGLEZJA BIELONA (R3901 L)



Z uwagi na technik´ druku kolorystyka prezentowanych produktów mo˝e nieznacznie ró˝niç si´ od rzeczywistej.
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SMOOTH CONCRETE BROWN
Oryginalny dekor inspirowany powierzchnià szlifowanego betonu. Ciepły, przydymiony kolor sprawia, ˝e w projektach 
mebli i wn´trz mo˝na łatwo połàczyç go z dekorami inspirowanymi naturalnym drewnem. To propozycja dla tych, 
którzy styl industrialny chcà uczyniç nieco bardziej przyjaznym.

PŁYTA LAMINOWANA, HPL

F6464 V

*W tej aran˝acji u˝yto: SMOOTH CONCRETE BROWN (F6464 V) *W tej aran˝acji u˝yto: SMOOTH CONCRETE BROWN (F6464 V), GRANNY SMITH (U1877 M) 

 SMOOTH CONCRETE BROWN  to ciekawa propozycja 
dekoru, który mo˝e znaleêç zastosowanie m. in.

 we wn´trzach publicznych czy komercyjnych. Jest ciemny, 
ciepły w tonacji i doÊç neutralny jako wzór, wi´c łatwo go 
połàczyç z innymi kolorami i wzorami, dla których b´dzie 

stanowił niebanalne tło. Szczególnie efektownie b´dzie 
wyglàdał z ˝ywà zielenià, bielà, ˝ółcià. Tworzy 

interesujàcy, surowy klimat.

U1877 M  
GRANNY SMITH

PŁYTA LAMINOWANA



Z uwagi na technik´ druku kolorystyka prezentowanych produktów mo˝e nieznacznie ró˝niç si´ od rzeczywistej.
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UWOLNIJ SWOJÑ KREATYWNOÂå
Wzór betonu na blacie ma szerokie zastosowanie. Âwietnie sprawdzi si´ jako 
materiał na lady recepcyjne, kontuary we wn´trzach publicznych o nowoczesnym 
designie, oraz w kuchniach, jadalniach gdzie mo˝e zostaç zastosowany jako blat 
kuchenny wyspa czy blat stołu.

BLATY KUCHENNE

*W tych aran˝acjach u˝yto: SMOOTH CONCRETE (F6462 FG)



Z uwagi na technik´ druku kolorystyka prezentowanych produktów mo˝e nieznacznie ró˝niç si´ od rzeczywistej.

SMOOTH CONCRETE
Odwzorowanie  szlifowanego betonu o łagodnym rysunku to nowoÊç wÊród dost´pnych na rynku propozycji blatów 
kuchennych. Dzi´ki nowatorskiemu charakterowi dekor ten sprawdzi si´ idealnie w projektach recepcji 
czy nowoczesnych kuchni. 

BLAT KUCHENNY, HPL

F6462 FG
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SMOOTH CONCRETE BROWN
Oryginalny, przydymiony kolor sprawia, ˝e blaty kuchenne  w dekorze SMOOTH CONCRETE BROWN łatwo połàczyç
w projektach mebli i wn´trz z frontami w kolorach naturalnego drewna lub intensywnych barwach, takich 
jak np. morski bł´kit.

BLAT KUCHENNY, HPL

F6464 FG

Blat kuchenny w dekorze SMOOTH CONCRETE  b´dzie 
znakomicie pasował do wn´trz w stylu skandynawskim.
 To Êwietne uzupełnienie bieli, pastelowych kolorów lub 

barwy jasnego drewna, takiego jakie odwzorowuje dekor 
DAGLEZJA. Pasujà te˝ do niego mocne kolorystyczne 

akcenty np. ˝ółci czy czerwieni. Blat SMOOTH 
CONCRETE to dobry wybór na blaty o du˝ej powierzchni i 

wyspy kuchenne – jego jasna kolorystyka 
nie przytłoczy wn´trza.

U0741 M
ATLANTIC
 
PŁYTA LAMINOWANA

*W tych aran˝acjach u˝yto: SMOOTH CONCRETE (F6462 FG), ATLANTIC (U0741 M) *W tej aran˝acji u˝yto: SMOOTH CONCRETE BROWN (F6464 FG), ATLANTIC (U0741 M)



24

Z uwagi na technik´ druku kolorystyka prezentowanych produktów mo˝e nieznacznie ró˝niç si´ od rzeczywistej.

RAW CONCRETE
Blaty w dekorze RAW CONCRETE prezentujà całe bogactwo rysunku surowego, szalunkowego betonu. Ze wzgl´dów 
praktycznych mogà byç we wn´trzach atrakcyjnà alternatywà dla powierzchni betonowych. Nadajà kuchniom modny, 
industrialny styl.

BLAT KUCHENNY, HPL

F6460 FG

*W tej aran˝acji u˝yto: RAW CONCRETE GRAPHITE (F6461 FG, L), SAFRAN (U1510 M) *W tych aran˝acjach u˝yto: RAW CONCRETE (F6460 FG), ORCHIDEA (U1410 M)

RAW CONCRETE GRAPHITE
Blaty w dekorze RAW CONCRETE GRAPHITE zwracajà uwag´ dzi´ki swojemu bogatemu rysunkowi. Sprawdzà si´ 
zarówno we wn´trzach publicznych, jak i mieszkalnych. Ich gł´boka szaroÊç dodaje elegancji temu 
industrialnemu wzorowi.

BLAT KUCHENNY, HPL

F6461 FG

RAW CONCRETE GRAPHITE to dekor idealny do 
zastosowania na blatach kuchennych. Bogaty, 

dynamiczny rysunek urozmaica nawet stosunkowo du˝e 
płaszczyzny. Ten wzór najlepiej połàczyç z jasnymi 

dekorami jednobarwnymi i urozmaiciç kilkoma 
jaskrawymi dodatkami, np. w kolorze ˝ółtym. 

Interesujàco b´dzie wyglàdał tak˝e w duecie z dekorem 
REAL WALNUT – zwłaszcza w du˝ych, przestronnych 

kuchniach w nowoczesnym stylu.

U1510 M 
SAFRAN
 
PŁYTA LAMINOWANA



26

PRODUKTY. ZESTAWIENIE.
Nowe inspirujàce barwy i wzory. ZestawiliÊmy je w jednym miejscu,  
by łatwiej dostrzec mo˝liwe połàczenia i wyobraziç sobie kompozycje.

*W tej aran˝acji u˝yto: SMOOTH CONCRETE (F6462 FG), PUDROWY RÓ˚ (U2134 V)

Z uwagi na technik´ druku kolorystyka prezentowanych produktów mo˝e nieznacznie ró˝niç si´ od rzeczywistej.



LAMINATY HPL

Z uwagi na technik´ druku kolorystyka prezentowanych produktów mo˝e nieznacznie ró˝niç si´ od rzeczywistej.

F6464 V
SMOOTH CONCRETE  BROWN

F6462 V
SMOOTH CONCRETE

R3901 L
DAGLEZJA  BIELONA

F6463 V
SMOOTH CONCRETE GRAPHITE

F6461 V
RAW CONCRETE GRAPHITE

KOLEKCJA MATERIALS WE LOVE. CONCEPT BY ZI¢TA&KUCHCI¡SKI
Nowa kolekcja dekorów PFLEIDERER wyra˝a to, co najwa˝niejsze we współczesnym projektowaniu. Drewno i beton to dwa 
najcz´Êciej u˝ywane materiały, na których oparte sà najbardziej oryginalne i stylowe wn´trza. Kolekcja MATERIALS WE LOVE. 
CONCEPT BY ZI¢TA&KUCHCI¡SKI wychodzi naprzeciw oczekiwaniom projektantów i u˝ytkowników. Dlatego właÊnie te same 
dekory dost´pne sà w ró˝nych odcieniach i produktach – dzi´ki temu mo˝na zaaran˝owaç wn´trze w spójny 
i swobodny sposób. 

R3900 L
DAGLEZJA

R3902 L
REAL WALNUT

R3903 L
REAL WALNUT BROWN

RAW CONCRETE
 
PŁYTA LAMNOWANA, HPL

F6460 V

2015
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Z uwagi na technik´ druku kolorystyka prezentowanych produktów mo˝e nieznacznie ró˝niç si´ od rzeczywistej.



F6460 FG
RAW CONCRETE

F6461 FG
RAW CONCRETE GRAPHITE

F6464 FG
SMOOTH CONCRETE BROWN

F6462 FG
SMOOTH CONCRETE

BLATY KUCHENNE/BLATY ROBOCZE
Blat jako wizytówka ka˝dej kuchni czy recepcji, powinien byç elegancki i stylowy, przyjemny w dotyku i trwały. 
Nowa kolekcja MATERIALS WE LOVE. CONCEPT BY ZI¢TA&KUCHCI¡SKI to cztery rodzaje blatów, które mogà 
mieç decydujàcy wpływ na charakter wn´trza. Wzór i realistycznie odwzorowana struktura betonu w blatach 
RAW CONCRETE i RAW CONCRETE GRAPHITE mo˝e stanowiç silny akcent w minimalistycznej kuchni, 
a blaty SMOOTH CONCRETE i SMOOTH CONCRETE BROWN mogà uspokoiç odwa˝niejsze aran˝acje.
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Płyta laminowana - format 2800 mm x 2070 mm
Laminat HPL - format 4100 mm x 1300 mm
W ofercie równieê laminaty HPL dopasowane do kolekcji blatów (dekor+struktura)
Blaty kuchenne/blaty robocze: format 4100 mm x 600 mm; 800*mm (*na zamówienie); 1200 mm (szerokoÊç polecana na wyspy kuchenne), 
gruboÊç 38 mm profil E

Adresy autoryzowanych punktów sprzeda˝y PFLEIDERER PARTNER znajdà Paƒstwo na stronie pfleiderer.pl

PFLEIDERER GRAJEWO S.A. | 19-203 Grajewo, ul. Wiórowa 1, tel. +48 86 272 96 00
PFLEIDERER PROSPAN S.A. | 98-400 Wieruszów, ul. Bolesławiecka 10, tel. +48 62 783 31 00

LP NAZWA DEKORU PŁYTA LAMINOWANA LAMINAT HPL BLATY KUCHENNE/BLATY ROBOCZE

1 Daglezja  R3900 L (Linea)

2 Daglezja Bielona R3901 L (Linea)

3 Raw Concrete F6460 V (Velvet) F6460 VV (Velvet) F6460 FG (Fine Grain)

4 Raw Concrete Graphite F6461 V (Velvet) F6461 VV (Velvet) F6461 FG (Fine Grain)

5 Real Walnut R3902 L (Linea)

6 Real Walnut Brown R3903 L (Linea)

7 Smooth Concrete F6462 V (Velvet) F6462 VV (Velvet) F6462 FG (Fine Grain)

8 Smooth Concrete Brown F6464 V (Velvet) F6464 VV (Velvet) F6464 FG (Fine Grain)

9 Smooth Concrete Graphite F6463 V (Velvet) F6463 VV (Velvet)

Dystrybucja produktów firmy PFLEIDERER realizowana jest za poÊrednictwem autoryzowanych punktów sprzeda˝y 
PFLEIDERER PARTNER.  
Autoryzowane punkty sprzeda˝y zlokalizowane sà na terenie ca∏ego kraju i dysponujà zaawansowanym  
technologicznie parkiem maszynowym. Âwiadczà one klientom szeroki zakres usług takich jak: ci´cie, formatowanie, 
oklejanie, frezowanie, a tak˝e specjalistycznà obróbk´ krzywoliniowà. 
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