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Lesky a maty

Ponuka lesklých a matných materiálov

KRONOSPAN Acrylic Gloss AG/Acrylic Matt AM

Lesklé materiály Pfleiderer DTL a DTDL

Matné materiály Pfleiderer DTDL

EGGER PerfectSense Gloss

EGGER PerfectSense Matt

Rauvisio Brilliant

KRONOSPAN Mirror gloss

Rauvisio Crystal

Vzorkovníky

6.2Lesky  a  mat y
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Vhodne zvolený lesk dokáže v interiéri na-
vodiť atmosféru moderného a luxusného 
prostredia, malému priestoru môže pridať 
na veľkosti, svetlosti. Starostlivosť  
o lesklý nábytok nie je nijak náročná, len 
je potrebné držať sa zásad odporúčaných 
výrobcom.

Matné povrchy pôsobia naopak vrelo, 
vyvolávajú pocit útulnosti a domáckosti 

a nepútajú na seba toľko pozornosti. 
Uplatnenie nájdu ako v kuchyni či jedálni, 
tak pri výrobe veľmi namáhaného nábytku 
– ak zvolíte kvalitný materiál, napríklad 
laminát či dosku potiahnutú laminátom. 
Oceníte ich napríklad v detskej izbe, kde 
drobné odreniny alebo odtlačky neposed-
ných prstíkov nebude vidieť. A ak chcete 
dosiahnuť kontrast, kombinujte!

Lesky a maty
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Lesklé materiály sú už niekoľko 
rokov veľmi obľúbené nielen ako 
čelné plochy v kuchyniach, ale aj 
v obývacích izbách, kúpeľniach  
a v neposlednom rade tiež 
v komerčných priestoroch. 

L E S K Y  A  M A T Y

Ponuka
lesklých materiálov

Pri výbere vhodného materiálu je nutné 
zvážiť všetky pre a proti jednotlivých ma-
teriálov. Dá sa povedať, že každý materiál 
v niečom vyniká a v niečom je naopak 
slabší. Na jednoduchú orientáciu vo 
vlastnostiach jednotlivých materiálov sme 
pripravili orientačné porovnanie, ktoré 
pomocou hviezdičiek ukazuje vlastnosti 
jednotlivých materiálov. Jedným z pré-
miových materiálov je Kronospan Acrylic 
s kvalitnou fóliu Senosan a odolnosťou 
voči poškriabaniu. Na opačnej strane 
v takomto hodnotení stojí produkt DTD 
laminovaná EGGER ST  30, ktorý nájde 
svoje uplatnenie vďaka svojej prijateľnej 
cene napríklad na korpusových častiach 
nábytku. Ak máte v úmysle lesklý povrch 
použiť aj na horizontálnych plochách, 
ako sú stoly a pulty, je najlepšou voľbou 
doska potiahnutá laminátom (DTL) od 
firmy Pfleiderer.

HODNOTENÉ PARAMETRE:

Kvalita povrchu – vzhľadové vlastnosti, 
ako rovinatosť, stupeň lesku, celkový 
vzhľad dosky.

Odolnosť – schopnosť povrchu odolávať 
väčšiemu zaťaženiu, poškriabaniu  
a opotrebovaniu.

Cenová výhodnosť – zhodnotenie ceno-
vej úrovne produktu.

REHAU RAUVISIO Crystal

Stupeň lesku     

Odolnosť     

EGGER PerfectSense Gloss

Stupeň lesku     

Odolnosť     

 
Pfleiderer DTL – HG

Stupeň lesku     

Odolnosť     

Pfleiderer DTDL – HG priama laminácia

Stupeň lesku     

Odolnosť     

ACRYLIC GLOSS

Stupeň lesku     

Odolnosť     

MIRROR GLOSS – DTDL

Stupeň lesku     

Odolnosť     

 
REHAU Brilliant – SR

Stupeň lesku     

Odolnosť     

EGGER ST 30

Stupeň lesku     

Odolnosť     

V katalógu nájdete na str. 6.30 – 6.32

V katalógu nájdete na str. 6.7 – 6.9

V katalógu nájdete na str. 6.13 – 6.16

V katalógu nájdete na str. 6.13 – 6.16

V katalógu nájdete na str. 6.33 – 6.36

V katalógu nájdete na str. 6.23 – 6.24

V katalógu nájdete na str. 6.29
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L E S K Y  A  M A T Y

Ponuka 
matných materiálov

Materiály v povrchovej úprave 
MAT sú v posledných rokoch 
stále populárnejšie. O tom svedčí aj 
stále sa rozrastajúca ponuka tejto 
povrchovej štruktúry u popredných 
svetových výrobcov materiálov na 
výrobu nábytku.

Ešte viac než pri lesklých materiáloch je 
tu nutné zvážiť vlastnosti jednotlivých ma-
teriálov. Dôvodom je, že matné povrchy 
sú veľmi náchylné na poškriabanie a tiež 
na nich zostávajú stopy po ohmataní. Je 
možné si vybrať zo širokej palety iných 
výrobkov, ktoré určite uspokoja vaše 
potreby a požiadavky. Keďže matné 
materiály sa vyskytujú medzi laminovaný-
mi doskami, laminátmi, ale aj lakovanými 
doskami, nájdete jednotlivé produkty 
v rámci rôznych kapitol tohto katalógu. 
Nižšie nájdete odkaz na konkrétne strany 
v katalógu.

HODNOTENÉ PARAMETRE:

Kvalita povrchu – vzhľadové vlastnosti 
ako rovinatosť, kvalita matu, celkový 
vzhľad dosky.

Odolnosť – schopnosť povrchu odolávať 
väčšiemu zaťaženiu, poškriabaniu  
a opotrebovaniu.

Cenová výhodnosť – zhodnotenie ceno-
vej úrovne produktu.

Pfleiderer DTL, HPL – XM

Stupeň matu     

Odolnosť     

Odolnosť proti odtlačkom prstov:  ÁNO

EGGER PerfectSense Matt

Stupeň matu     

Odolnosť     

Odolnosť proti odtlačkom prstov:  ÁNO

 
REHAU – RAUVISIO Crystal Matt

Stupeň matu     

Odolnosť     

Odolnosť proti odtlačkom prstov: ÁNO

Pfleiderer DTDL – ML

Stupeň matu     

Odolnosť     

Odolnosť proti odtlačkom prstov: NIE

EGGER ST9, KRONOSPAN SU – DTDL

Stupeň matu     

Odolnosť     

Odolnosť proti odtlačkom prstov: NIE

ACRYLIC MATT

Stupeň matu     

Odolnosť     

Odolnosť proti odtlačkom prstov: NIE

 
REHAU RAUVISIO Brilliant – SR

Stupeň matu     

Odolnosť     

Odolnosť proti odtlačkom prstov: ÁNO

V katalógu nájdete na str. 6.17 – 6.20

V katalógu nájdete na str. 6.25 – 6.26

V katalógu nájdete na str. 6.33 – 6.36

V katalógu nájdete na str. 6.10 – 6.12

V katalógu nájdete na str. 6.21

V katalógu nájdete v kapitole 1

V katalógu nájdete na str. 6.29
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L E S K Y  A  M A T Y

Lesklé materiály
Kronospan Acrylic Gloss

Prémiovú kategóriu vysoko lesklých 
dekoratívnych dosiek používaných na 
luxusný nábytok a interiéry predstavuje 
materiál Kronospan Acrylic Gloss 
s použitím fólie Senosan. Dosky Acrylic 
Gloss sa používajú na výrobu luxusných 
súčastí nábytku, kuchynských dvierok, na 
realizácie interiérov komerčných priestorov 
a ponúkajú výnimočne vysoký lesk  
a vyššiu odolnosť proti oderu. Kombinujú 
vzhľad a dojem z pevného akrylového 
povrchu s ultravysokým leskom v rade 
moderných univerzálnych dekorov, ktoré 
ladia s akýmkoľvek štýlom alebo farbou.

Použitie a vlastnosti: Dosky Acrylic Gloss spoločnosti 
Kronospan sú všeobecne uznávané ako 
špičkový produkt, ktorý prináša výnimočnú 
úroveň vysokého lesku a sýtych farieb. Ich 
základ tvoria drevovláknité dosky (MDF), 
17 mm hrubé, na ktorých prednú stranu 
je nalepená vrstva lakovanej akrylovej 
fólie s hrúbkou 0,7 mm a ktorých rub je 
na zvýšenie stability potiahnutý odolnou 
polystyrénovou fóliou hrubou 0,6 mm.

Čelné plochy v interiéri.

Lesklý povrch.

Odolné voči oderu.

UV stálosť.

Ochranná fólia

TopX vrstva brániaca poškrabaniu

0,7 mm lesk/mat akrylový lak

17 mm nosič MDF

0,6 mm vysoko odolný polystyrén lesk/mat lakované MDF
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L E S K Y  A  M A T Y

Lesklé materiály 
Kronospan Acrylic Gloss

2  800  x  1  300  mm 

18 ,3  mm 

MDF

ROZMER

HRÚBKA

NOSNÁ  DOSKA
Číslo dekoru / objednávací kód 

nájdete na strane 6.9

Dosky majú vynikajúcu odolnosť voči 
chemikáliám, vysokú UV stabilitu 
a sú dodávané s ochrannou fóliou, ktorá 
chráni ich povrch počas manipulácie 
a spracovania. Použitím laku s vysokou 

odolnosťou proti poškriabaniu (TopX) 
dosahuje materiál nový rozmer 
a poskytuje akrylátovú dosku s najvyššou 
odolnosťou na trhu.

P191  / 18,3 mm P192  / 18,3 mm P193  / 18,5 mm

6
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L E S K Y  A  M A T Y

Lesklé materiály
Kronospan Acrylic Gloss

0190 / 18,3 mm

7045 / 18,3 mm

P193 / 18,5 mm

6299 / 18,3 mm

0514 / 18,3 mm

P192 / 18,3 mm

7166 / 18,3 mm

8685 / 18,3 mm

P191 / 18,3 mm

*Pri dekore P193 Metallic Anthracite je hrúbka materiálu 18,5 mm.

Dekor Názov dekoru Štruktúra
Formát 2 800 x 1 300 mm ABS hrany

18,3 mm 23 x 1 mm

0514 Ivory AG/BS 342338 392493

7045 Satin AG/BS 342340 392488

8685 Snow White AG/BS 342342 392491

0190 Black AG/BS 342337 392504

6299 Cobalt Grey AG/BS 342339 392507

7166 Latté AG/BS 342341 392509

P191 Brilliant White AG/BS 386356 392486

P192 Light Grey AG/BS 386357 391954

P193* Metallic Anthracite AG/BS 386358 393252

Viac informácií na webe https://cz.kronospan-express.com/cs/highlights/acrylic_matt_and_acrylic_gloss_boards

DODACÍ PORIADOK KRONOSPAN ACRYLIC GLOSS

https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=AG
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=BS
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=342338
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=392493
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=AG
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=BS
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=342340
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=392488
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=AG
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=BS
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=342342
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=392491
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=AG
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=BS
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=342337
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=392504
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=AG
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=BS
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=342339
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=392507
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=AG
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=BS
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=342341
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=392509
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=AG
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=BS
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=386356
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=392486
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=AG
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=BS
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=386357
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=391954
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=AG
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=BS
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=386358
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=393252
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L E S K Y  A  M A T Y

Matné materiály 
Kronospan Acrylic Matt

7166

6
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L E S K Y  A  M A T Y

Matné materiály 
Kronospan Acrylic Matt

Dosky Acrylic Matt spoločnosti 
Kronospan majú jemný akrylový povrch 
s elegantným matným vzhľadom jemným 
na dotyk. Základ tvoria prvotriedne 
drevovláknité dosky (MDF) 17 mm 
hrubé, na ktorých prednú stranu je 
nalepená vrstva lakovanej akrylovej fólie 
s hrúbkou 0,7 mm a ktorých rub je na 
zvýšenie stability potiahnutý odolnou 
polystyrénovou fóliou hrubou 0,6 mm.
Dosky sa vyznačujú vynikajúcou 
odolnosťou voči nárazu, odolnosťou proti 
poškriabaniu a zlepšenou odolnosťou 
proti odtlačkom prstov, rovnako ako fólia, 
ktorá chráni ich povrch.

Čelné plochy v interiéri.

Matný povrch.

Jemný na dotyk.

UV stálosť.
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L E S K Y  A  M A T Y

Matné materiály 
Kronospan Acrylic Matt

2  800  x  1  300  mm 

18 ,3  mm 

MDF

ROZMER

HRÚBKA

NOSNÁ  DOSKA
Číslo dekoru / objednávací kód 

nájdete na strane 6.12

0190 / 18,3 mm

7045 / 18,3 mm

6299 / 18,3 mm

0514 / 18,3 mm

7166 / 18,3 mm

8685 / 18,3 mm

Dekor Názov dekoru Štruktúra
Formát 2 800 x 1 300 mm ABS hrany

18,3 mm 22 x 1 mm

0514 Ivory AM/BS 342644 369785

7045 Satin AM/BS 342646 369787

8685 Snow White AM/BS 342648 369789

0190 Black AM/BS 342643 318260

6299 Cobalt Grey AM/BS 342645 369786

7166 Latté AM/BS 342647 369788

DODACÍ PORIADOK KRONOSPAN ACRYLIC MATT

6

https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=342644
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=369785
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=342646
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=369787
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=342648
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=369789
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=342643
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=318260
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=342645
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=369786
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=342647
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=369788
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L E S K Y  A  M A T Y

Lesklé materiály
PFLEIDERER DTL a DTDL

U12007
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Materiál – PFLEIDERER DTL HG
(doska potiahnutá laminátom vo vyso-
kom lesku)

Na veľmi namáhané plochy sa dá odpo-
ručiť produkt nemeckého výrobcu firmy 
Pfleiderer – DTL (doska potiahnutá lami-
nátom). Vyniká najmä vysokou odolnos-
ťou, tá je dosiahnutá použitím laminátu. 

(+) Povrch tvorený laminátom, ktorý patrí 
z lesklých materiálov k najodolnej-
ším! 

(+) Prijateľný stupeň lesku. 

Materiál – PFLEIDERER DTDL HG
(priama laminácia vo vysokom lesku).

Ekonomický variant k doske potiahnutej lami-
nátom DTL. Skladom v troch dekoroch. 

(+) Cena.

Dosky sú dodávané vrátane ochrannej fólie.

U11003
NCS S0500-N

U12007
NCS S9000-N

U11523
NCS S0804-Y50R

U11027
NCS S0505-R60B

F70014
NCS S7502-B

L E S K Y  A  M A T Y

Lesklé materiály
PFLEIDERER DTL a DTDL

DTL  –  2  800  x  2  070  mm,  DTDL  –  2  800  x  2  100  mm 

DTL  –  18 ,6  mm ,  DTDL  –  18  mm 

D revo t r i e ska

ROZMER

HRÚBKY

NOSNÁ  DOSKA
Číslo dekoru / objednávací kód 

nájdete na strane 6.15

6
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L E S K Y  A  M A T Y

Lesklé materiály
PFLEIDERER DTL a DTDL

DODACÍ PORIADOK PFLEIDERER DTL

PFLEIDERER DTL

DTL doska potiahnutá laminátom – najvyššia odolnosť proti poškriabaniu, vysoký stupeň lesku
DTDL doska v prevedení priama laminácia – lesk odolnosť menšia ako pri DTL (výhodná cena)

Dekor Názov dekoru Štruktúra

DTDL 
2 800 x 2 100 x ..

DTL 2 800 x 2 070..
Laminát 

2 800 x 2 070
ABS hrany

18 mm 10 mm 18,6 mm 0,8 mm 23 x 1 mm 43 x 1 mm

U11003 Biela HG lesk 131934 58827 67268 109340 114992 119813

U12007 Čierna HG lesk 152864 i 68722 65130 392504 392505

U11523 Magnolia HG lesk i i 146962 i 161084 –

F70014 Antracit metalický HG lesk i 116007 69332 i 67295 67341

U11027 Biela žiarivá HG lesk 234644 i 236095 i 392486 392487

Ďalších viac ako 200 dekorov 
v rôznych formátoch a hrúbkach nielen na drevotrieske, 
dostupných na objednávku. Zvoliť môžete laminátom 
potiahnutú MDF dosku, drevotrieskovú dosku a MDF dosku 
Pyroex, nosiče do vlhkého prostredia a i.

i Položka na požiadanie    12345  Položka je skladom      12345  Položka je na objednávku

https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=131934
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=58827
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=67268
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=109340
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=114992
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=119813
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=152864
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=68722
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=65130
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=392504
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=392505
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=146962
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=161084
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=116007
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=69332
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=67295
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=67341
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=234644
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=236095
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=392486
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=392487
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L E S K Y  A  M A T Y

Lesklé materiály
PFLEIDERER DTL a DTDL

U11003

6
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L E S K Y  A  M A T Y

Matné materiály
PFLEIDERER DTDL

Štruktúra ML – Matný lak – vďaka 
nízkemu matnému odlesku ide o vysoko 
moderný výnimočný a pôsobivý povrch.
Laminované drevotrieskové dosky sú 

tradičné veľkoplošné dosky na báze 
dreva povrchovo upravené impregnova-
ným dekoratívnym papierom. Nespornou 
výhodou tohto typu produktu je cenová 

dostupnosť pri prijateľnej kvalite matné-
ho povrchu. Dosky sú vybavené ochran-
nou fóliou, nie sú ošetrené technológiou 
zabraňujúcou odtlačkom prstov.

U12007
NCS S9000-N

U11003
NCS S0500-N

Dekor Názov dekoru Štruktúra
Formát 2 800 x 2 100 mm ABS hrany

18 mm 22 x 1,3 mm 43 x 1,3 mm

U11003 Biela ML 180797 188952 188956

U12007 Čierna ML 198392 212906 212907

2  800  x  2  100  mm

18  mm

Drevo t r i e ska

ROZMER

HRÚBKA

NOSNÁ  DOSKA

Puristický,
supermatný,
zamatový.

Číslo dekoru / objednávací kód 
nájdete na strane 6.21

i Položka na požiadanie    12345  Položka je skladom      12345  Položka je na 
objednávku

https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=ML
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=180797
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=188952
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=188956
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=ML
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=198392
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=212906
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=212907


Lakované desky 
PerfectSense Gloss (PG)
PerfectSense Gloss (PG) oslňuje svým vysokým leskem 
a představuje čistý luxus. Pokoje vypadají světlejší a větší díky 
jeho vysokému stupni lesku a jeho reflexní povaze. Laminát se 
strukturou HG je k dispozici pro sladění s dekory ve vysokém 
lesku PerfectSense Gloss. Stupeň lesku se může lišit.

Výhody:
 � PerfectSense Gloss je ideální pro vytváření exkluzivních 

a moderních designů nábytku
 � PerfectSense Gloss zaujme svým dokonalým povrchem 

a vysokému stupni lesku s mimořádnou hloubkou i svou 
extrémně reflexní povahou.

 Více informací na www.egger.com/perfectsense-gloss

Lakované desky 
PerfectSense Matt (PM)
PerfectSense Matt (PM) je se svým mimořádně matným, 
sametovým povrchem v úpravě nezanechávající otisky prstů 
v souladu s nejnovějšími trendy. Dotýkat se povrchu je 
rozhodně povoleno. 

Výhody:
 � Matný povrch s ochranou proti otiskům prstů dle 

současných trendů
 � Ochrana proti otiskům prstů u lakovaných desek 

PerfectSense Matt zabraňuje vzniku otisků prstů i na často 
používaných plochách, jako jsou dvířka bez madel

 � Snadná údržba a čištění

 Více informací na www.egger.com/perfectsense-matt

F812 PM
Mramor Levanto bílý

H3349 ST19
Dub Kaisersberg

F812 PG
Mramor Levanto bílý

PerfectSense:  
Pro prémiový vzhled.
Egger kolekce dekorativních materiálů 2020 – 22

AD_fur_edc2020_editorial_pages_A4_cz_2020_01_JOB19969.indd   4 20.01.20   16:48
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L E S K Y  A  M A T Y

Lesklé materiály
PerfectSense Gloss

2  800  x  2  070  mm

18  mm

 MDF  E1

Pe r fe c tSense  l e sk  PG ,  z adná  s t r ana  ST9

ROZMER

HRÚBKA

NOSNÁ  DOSKA

PREVEDEN I E

U999

Číslo dekoru / objednávací kód 
nájdete na str. 6.24



6.20Lesky  a  mat y

L E S K Y  A  M A T Y

Lesklé materiály
PerfectSense Gloss

PerfectSense Gloss je prémiová 
kategória MDF dosiek s lakovanou 
povrchovou úpravou vo vysokom lesku. 
Spĺňa požiadavky na povrchy  
s najvyššou kvalitou, ktoré sa objavujú  

v niektorých sofistikovanejších obyt-
ných a komerčných priestoroch vrátane 
luxusného dizajnu predajní a nábytku. 
Možnosti využitia zahŕňajú obklady stien, 
šatníkové skrine, posuvné dvere alebo 

čelné plochy nábytku. PerfectSense 
gloss vyniká zrkadlovým leskom a doko-
nale hladkým povrchom.

Dekor Názov dekoru
MDF 2 800 x 2 070 x 18 mm Laminát 2 800 x 1 300 x 0,8 mm ABS Hrany

PerfectSense gloss/ST9 HG 23 x 1 mm

F206 Pietra Grigia čierna 396065 411141 398916

U999 Čierna 396064 310139 313887

W1100 Alpská biela 396063 310829 311593

F812 Mramor Levanto biely 378585 413758 381115

W1000 Prémiovo biela 405892 310027 311827

DODACÍ PORIADOK EGGER PERFECTSENSE GLOSS

W1100 / 18 mm
RAL 9003 / S0502-R50B

U999 / 18 mm
RAL 9005 / NCS S9000-N

W1000 / 18 mm
RAL 9003 / S0500-N

F206 / 18 mm

F812 / 18 mm

sk
l
a

d

ová kole
k

cia

Všetky dekory z kolekcie EGGER sa dajú objednať od 24 ks v štruktúre PerfectSense. Dostupné v hrúbkach 10, 16, 19, 22, 25 mm.  
Na strane s povrchom PerfectSense je doska vybavená ochrannou fóliou.

12345  Položka je skladom      12345  Položka je na objednávku
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https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=396065
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=411141
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=398916
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=396064
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=310139
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=313887
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=396063
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=310829
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=311593
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=378585
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=413758
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=381115
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=405892
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=310027
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=311827
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PerfectSense Matt je prémiová kategó-
ria MDF dosiek s lakovanou povrchovou 
úpravou v hlbokom mate. Spĺňa požia-
davky na povrchy s najvyššou kvalitou, 
ktoré sa objavujú v niektorých sofisti-
kovanejších obytných a komerčných 
priestoroch, vrátane luxusného dizajnu 
predajní a nábytku. Možnosti využitia 
zahŕňajú obloženie stien, šatníkové skri-
ne, posuvné dvere alebo čelné plochy 
nábytku. PerfectSense Matt sa vyznačuje 
mimoriadne matným povrchom, v úprave 
„nezanechávajúci odtlačky prstov“.

L E S K Y  A  M A T Y

Matné materiály 
PerfectSense Matt

2  800  x  2  070  mm

18  mm

MDF  E1

Pe r fe c tSense  ma t  PM ,  z adná  s t r ana  ST9

ROZMER

HRÚBKA

NOSNÁ  DOSKA

PREVEDEN I E

Číslo dekoru / objednávací kód 
nájdete na strane 6.26

W1100 / 18 mm
RAL 9003 / NCS S0500-N

W1000 / 18 mm
RAL 9016 / S0502-G50Y

U961 / 18 mm
RAL 7016 / NCS S8000-N

U999 / 18 mm
RAL 9005 / NCS S9000-N

U732 / 18 mm
RAL 7037 / NCS S5000-N

U727 / 18 mm
NCS S4005-Y50R
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L E S K Y  A  M A T Y

Matné materiály 
PerfectSense Matt

DODACÍ PORIADOK EGGER PERFECTSENSE MATT

Dekor Názov dekoru
MDF 2 800 x 2 070 x 18 mm Laminát 2 800 x 1 310 x 0,8 mm ABS hrany

PerfectSense Matt/ST9 HM 23 x 1 mm

F120 Metal Rock svetlosivý 396061 406701 398920

F206 Pietra Grigia čierna 396062 406702 398918

F812 Mramor Levanto biely 378586 406705 381114

U702 Kašmírovo sivá  396055 385376 311110

U708 Svetlosivá  396056 385377 313924

U727 Kamenná sivá  396057 385378 313925

U732 Prachovo sivá  396058 342358 313926

U961 Grafitovo sivá  396059 363324 329119

U999 Čierna   396060 364709 313927

W1100 Alpská biela  396054 385374 311592

U599 Indigo modrá 415677  406711 415678

W1000 Prémiovo biela 415685 385373 310200

Iné dekory z kolekcie EGGER možno objednať od 24 ks v štruktúre PerfectSense. Dostupné v hrúbkach 10, 16, 19, 22, 25 mm.
Na strane s povrchom PerfectSense je doska vybavená ochrannou fóliou.

12345  Položka je skladom      12345  Položka je na objednávku

U702 / 18 mm
Pantone 406U / S2002 Y50R

U599 / 18 mm
RAL 5004 / S8005-R80B

F206 / 18 mm F120 / 18 mm

U708 / 18 mm
RAL 7047 / S2002 G50Y

F812 / 18 mm

sk
l
a

d

ová kole
k

cia
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https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=396061
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=406701
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=398920
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=396062
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=406702
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=398918
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=378586
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=406705
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=381114
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=396055
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=385376
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=311110
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=396056
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=385377
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=313924
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=396057
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=385378
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=313925
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=396058
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=342358
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=313926
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=396059
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=363324
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=329119
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=396060
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=364709
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=313927
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=396054
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=385374
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=311592
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=415677
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=406711
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=415678
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=415685
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=385373
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=310200
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2  800  x  1  300  mm

17 ,4  mm

MDF

Br i l l i a n t  ( Le sk )  j ednos t r anne  a l ebo  obo j s t r anne , 
B r i l l i a n t  SR  ( Le sk  a  ma t )  j ednos t r anne  a l ebo  obo j s t r anne

ROZMER

HRÚBKA

NOSNÁ  DOSKA

PREVEDEN I E

L E S K Y  A  M A T Y

Lesklé materiály
Rehau Brilliant a Brilliant SR

Aktuálny dodací poriadok sťahujte na našom webe https://www.demos-trade.sk/cenniky/ 
alebo si vyžiadajte od obchodníka.

*Produkt je na objednávku, v prípade záujmu nás kontaktujte.

RAUVISIO Brilliant
Laminát bez tvrdej vrstvy Hardcoat vo 
vysoko lesklom prevedení. Laminát 
RAUVISIO brilliant podčiarkuje aktuálne 
trendy v dizajne nábytku a vytváraní 
obytných priestorov. Vďaka brilantnému 
hĺbkovému efektu RAUVISIO Brilliant 
nahrádza hodnotné lakované prvky 
a umožňuje vytvárať vynikajúci dizajn 
pre povrstvenie zvislých čelných stien 
nábytku.

Výhody: 
 Farebná stálosť a odolnosť proti UV 

žiareniu – pri vnútorných aplikáciách 
preukázateľne najmenej 20 rokov.

 Jednoduché čistenie. 
 Kvalita farby. 

RAUVISIO Brilliant SR
Laminát s tvrdou vrstvou Hardcoat vo 
vysoko lesklom a matnom prevedení.
S novým variantom RAUVISIO Brilliant SR 
dostanete náš exkluzívny akrylový povrch, 
teraz aj s obzvlášť odolnou eloxovanou 
povrchovou vrstvou. Vďaka lakovaniu 
je povrch mimoriadne odolný proti 
poškriabaniu a pôsobeniu chemikálií.

S RAUVISIO Brilliant SR navyše získate:
 Vysokú odolnosť proti poškriabaniu.
 Jednoduché čistenie.
 Mäkký dotyk a odolnosť proti odtlač-

kom prstov na matných povrchoch.
 Možno ho popisovať popisovačom 

Whiteboard.
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L E S K Y  A  M A T Y

Lesklé materiály
Mirror Gloss

Mirror Gloss MG sú laminované MDF 
dosky s neprekonateľne lesklým povr-
chom vyrábané najmodernejšou tech-
nológiou. Špeciálny dekoratívny papier 
je laminovaný na super jemnú E-LE 
drevotrieskovú dosku so zvýšenou husto-
tou 700 kg/m3. Dosky Mirror Gloss sú 
obvykle používané v obytných aj kancelár-
skych interiéroch, luxusných kuchyniach, 
kúpelniach a v obchodných priestoroch. 
Kolekcia Mirror Gloss poskytuje 10 exklu-
zívnych vysoko lesklých dekorov.

Charakteristika:
 cenovo výhodné
 ľahko sa čistí
 rozsiahla škála dizajnov
 vysoká trvanlivosť a odolnosť
 vysoká mechanická, chemická a tepelná 

odolnosť
 vysoká stabilita
 bezkonkurenčný zrkadlovo lesklý povrch

Použitie:
 interiérový dizajn
 nábytkové diely
 priečky
 výstavy (stojany, stánky, kiosky)

Normy:
EN 14322; EN 312 – typ P2.

Emisná trieda:
E1 (EN 120) – E-LE.

2  800  x  2  050  mm

18 ,  19  mm

MDF

ROZMER

HRÚBKY

NOSNÁ  DOSKA

6
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L E S K Y  A  M A T Y

Lesklé materiály
Mirror Gloss

0171
RAL 7037 / NCS S4500-N

0190
RAL 9004 / NCS S8502-B

0191
NCS 1502-G

7045 7166
RAL 7006

8533
NCS S3010-Y40R

0514
NCS 0505-Y05R

5981
RAL 9002 / NCS S2005-Y60R

6299
RAL 7039 / NCS S6502-Y

8685
RAL 9016 / NCS S0500-N
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L E S K Y  A  M A T Y

Lesklé materiály
Mirror Gloss

Aktuálny dodací poriadok sťahujte na našom webe https://www.demos-trade.cz/podpora-prodeje-ceniky/
alebo si vyžiadajte od obchodníka.

6
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L E S K Y  A  M A T Y

RAUVISIO Crystal

Či už v kuchyni, kúpelni, v obývacej izbe 
– sklo dnes nachádza v oblasti nábytko-
vého dizajnu široké spektrum využitia. 
Špeciálne na čelných plochách nábytku 
je sklo obľúbeným materiálom pre svoj 
kvalitný vzhľad aj hmatový dojem.

RAUVISIO Crystal spája kvalitný vzhľad 
skla s pozitívnymi vlastnosťami polymér-
neho materiálu. S týmto výrobkom sa 
ponúka maximálna flexibilita na výrobu 
čelných plôch, výklenkov, ale aj pre rieše-
nie bočných stien v imitácii skla.

Je určený na vertikálne použitie v interié-
ri. Horizontálne použitie je možné len na 
vlastnú zodpovednosť.

Dizajn
Jasný, klasický, štýlový dizajn. Priehľad-
nosť v oblasti hrán – dokonalá imitácia 
krištáľu, skla. 

RAUVISIO Crystal ponúka nasledujú-
ce prednosti:

RAUVISIO Crystal SLIM
Formát: 2 800 x 1 300 x 4 mm
RAUVISIO Crystal SLIM sa skladá z koex-
trudovaného sklolaminátu a protiťahu. 

Sklolaminát sa skladá z týchto vrstiev:
Transparentná vrstva: 1,6 mm
Kolorovaná vrstva určujúca farbu:  
0,4 mm
Protiťah: 2 mm

RAUVISIO Crystal SLIM nepotrebuje 
nosnú dosku, t. j. transparentná a koloro-
vaná vrstva dávajú dohromady konečnú 
hrúbku 4 mm. Polymérny sklenený ma-
teriál možno dostať vo vysoko lesklom aj 
matnom prevedení. Povrch sklolaminátu 
z PMMA potiahnutý vrstvou odolnou pro-
ti poškriabaniu je chránený špeciálnou 
fóliou PE, ktorá sa smie odstrániť  
až po montáži.

RAUVISIO Crystal COMPOSITE
Formát: 2 800 x 1 300 x 19 mm.

Skladá sa z týchto vrstiev:
Sklolaminát 2 mm (1,6 mm priehľadná 
vrstva PMMA; 0,4 mm polymérna vrstva 
určujúca farbu).
MDF 15 mm.
Farebne zladený protiťah 2 mm.

Výrobky RAUVISIO Crystal SLIM ponú-
kame aj v magnetickom variante, kde je 
magnetický účinok realizovaný pomocou 
oceľovej fólie tzv. neodýmového magnetu 
(Neodým-železo-bór). 

RAUVISIO Crystal
Revolúcia vo využívaní 
skla – maximálna flexi-
bilita pri spracovaní 
a montáži.

Opracovanie bežnými nástrojmi.

Žiadne odtlačky prstov na matnej verzii.

Ľahká údržba.

O 50 % ľahší ako sklo.

Popisovateľný – lesklá verzia popisovačmi na 
tabule. Matná verzia kriedou.

Desaťkrát odolnejší proti rozbitiu ako bežné sklo.
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Minimálne odberové množstvo je 20 ks. Je možné kombinovať viac dekorov v palete.

RAUVISIO – Mirror, jednostranné zrkadlo, protiťah v dekore Fumo, 2 440 x 1 220 mm

Názov RAUVISIO Crystal SLIM 4 mm RAUVISIO Crystal COMPOSITE 19 mm

Mirror 314826 314827

L E S K Y  A  M A T Y

RAUVISIO Crystal

RAUVISIO Crystal COMPOSITE, zalisovaná MDF 15 mm, jednostranný vysoký lesk, mat, protiťah vo farbe 2 800 x 1 300 x 19 mm

Názov Vysoký lesk HG Matný povrch MATT

Bianco 304080 304089

Perla 304082 304090

Magnolia 304083 304091

Menta 304085 304093

Fumo 304087 304095

Sabbia 304088 304096

RAUVISIO Crystal SLIM, 4 mm laminát, jednostranný vysoký lesk, mat, protiťah vo farbe 2 800 x 1 300 x 4 mm

Názov Vysoký lesk HG Matný povrch MATT Vysoký lesk HG Magnet* Matný povrch MATT Magnet*

Bianco 299659 299667 304061 304069

Perla 299660 299668 304062 304070

Magnolia 299661 299669 304063 304071

Menta 299663 299671 304065 304073

Fumo 299665 299673 304067 304075

Sabbia 299666 299674 304068 304076

*rozmer 2 800 x 1 250 x 4,2 mm

12345  Položka je skladom      12345  Položka je na objednávku

Prehľad všetkých aktuálnych dekorov tu https://www.rehau.com/sk-sk/sklolaminat-rauvisio-crystal

6
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https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=304062
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=304070
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=299661
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=299669
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=304063
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=304071
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=299663
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=299671
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=304065
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=304073
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=299665
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=299673
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=304067
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=304075
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=299666
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=299674
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=304068
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=304076
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L E S K Y  A  M A T Y

RAUVISIO Crystal
Ako spracovávať

KROK 1: PRÍPRAVA

Na vyznačovanie rezov možno použiť permanentný zvýrazňovač alebo 

obyčajnú ceruzku. Ochrannú fóliu neskladať, ponechať na paneli pokiaľ 

možno počas celého procesu spracovania.

Priložte materiál na podklad a rovnomerne pritlačte.

Alebo pomocou ozubenej stierky.

KROK 2: FORMÁTOVANIE
 

RAUVISIO Crystal SLIM môžete formátovať do požadovaného tvaru po-
mocou kotúčovej píly s rezným pravítkom. Odporúča sa pílový kotúč na 
plasty s vysokým počtom zubov. Uhol sklonu by mal byť navrhnutý tak, 
aby bol čo najviac negatívny. Rýchlosť otáčok by mala byť taká vysoká, 
ako je to len možné. Ručný posuv by mal byť rovnomerný a pomalý.

V závislosti od podkladu je možné nanášať lepidlo v tvare V–drážky.

KROK 8: LEPENIE A DOKONČENIE

KROK 3: REZANIE

Obrysy alebo detailné výrezy môžu byť vytvorené kmitacou pílkou. 

Odporúčaný je plátok pílky na plasty. Rozstup zubov by mal byť asi 2,5 

mm. Rez by mal prebiehať zo strany protiťahu, tak aby sa minimalizovalo 

riziko vzniku prasklín.

Na vŕtanie odporúčame použiť vrták na plasty. S miernym tlakom a 

zodpovedajúcim posuvom možno materiál veľmi ľahko a dobre vŕtať.

KROK 7: VŔTANIE

Vŕtanie možno vykonávať flexibilne priamo na stavbe, presne podľa 
vašich požiadaviek.
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RAUVISIO Crystal
Ako spracovávať

KROK 6: LEŠTENIE

Nanesením leštiacej pasty a následným preleštením, môžete docieliť 
veľmi vysoký lesk. Pokiaľ nie je výsledok dostatočne uspokojivý, hranu 
znovu prebrúste a postup leštenia zopakujte.

Obrysy alebo detailné výrezy môžu byť vytvorené kmitacou pílkou. 

Odporúčaný je plátok pílky na plasty. Rozstup zubov by mal byť asi 2,5 

mm. Rez by mal prebiehať zo strany protiťahu, tak aby sa minimalizovalo 

riziko vzniku prasklín.

Akonáhle lepidlo vytvrdne, odstráňte ochrannú fóliu.

KROK 5: BRÚSENIE

Hrany dosky RAUVISIO Crystal možno ďalej opracovať pomocou excen-

trickej brúsky. Pri použití jemného brúsneho kotúča napr. zrnitosť 800, 

možno dosiahnuť veľmi dobrý základ pre následné leštenie.

KROK 4:  FRÉZOVANIE

RAUVISIO Crystal SLIM možno formátovať do požadovaného tvaru 

pomocou hornej frézky a formátovacieho pravítka. Vhodné sú frézy z 

tvrdokovu. Rýchlosť otáčok by mala byť maximálne možná. Ručný posuv 

by mal byť rovnomerný a pomalý.

Na vytvorenie fazety je vhodná fréza so sklonom 45°. Veľkosť skosenia 

by mala byť, ak je to možné, rovnaká ako je hrúbka transparentnej vrstvy.

Utesnite škáry pomocou farebne zodpovedajúceho silikónového tmelu.

Je potrebné brať do úvahy rozťažnosť cca 2 mm. Je teda vhodné 
použitiea podloženie pomocou dištančných podložiek.
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Vzorkovníky

Vejár PFL – matná štruktúra XM
kód: 297368

Vzorkovník EGGER 2020-22, 
PerfectSense kniha

kód: 399202

Vzorka podľa výberu dekoru. 
Pri objednávke špecifikujte.

Kniha KRONOSPAN 2018
kód: 354244 

Súprava vejárov v boxe KRONOSPAN 2018
kód: 353587

https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=297368
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=399202
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=354244
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=353587
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