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PFLEIDERER GRAJEWO S.A. 

ul. Wiórowa 1

19-203 Grajewo

tel. 0 86 272 96 00 

fax 0 86 272 39 83 

grajewo@pfleiderer.pl

www.pfleiderer.pl

Koncern Pfleiderer jest jednym z największych  
i najnowocześniejszych producentów materiałów dla 
przemysłu meblarskiego w Polsce i w Europie. 
Obecny od wielu lat na rynkach całego świata 
konsekwentnie realizuje filozofię firmy, na którą 
składają się „Doświadczenie – Jakość – Partnerstwo”.
Spółki Grupy Pfleiderer Grajewo S.A. specjalizują się 
w produkcji płyt meblowych surowych, laminowanych 
i oklejanych, surowych i lakierowanych płyt hDF, 
blatów kuchennych, folii finisch, filmów oraz żywic 
dla meblarstwa.
Trendowe wzornictwo, szeroki wybór dekorów  
i przede wszystkim sprawdzona technologia 
produkcji, gwarantują produkt o wysokiej jakości, 
spełniający wysokie wymagania techniczne. 

Produkty Pfleiderera posiadają klasę higieny E1 oraz certyfikat GOST-r. W spółkach został wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001:2001. Dbałość Pfleiderera  
o środowisko naturalne potwierdza certyfikat FSC – jeden  z najważniejszych dokumentów w Europie świadczących o proekologicznym zarządzaniu surowcem drzewnym 
wykorzystywanym w procesie produkcji.

KOLEKCjA NOwOśCi pRODuKTOwYCh 2009
na kolekcję nowości 2009 firmy Pfleiderer składa się zestaw dziesięciu dekorów płyt 
laminowanych oraz cztery dekory blatów roboczych. Kolekcja 2009 stworzona została 
zgodnie z najnowszymi tendencjami wzorniczymi, co daje gwarancję nowoczesnych  
i modnych mebli.

Produkty firmy dostępne są w sieci handlowej Pfleiderer Partner na terenie całego kraju.
WWW.PFLEIDERER.PL

płYTY LAMiNOwANE  
Grupę klasycznych, harmonijnych i ponadczasowych dekorów tworzą Dąb Amerykański – naturalny 
i jasny, wyróżniający się delikatnym cieniowaniem i naturalnymi porami doskonale imitującymi 
powierzchnię drewna; Orzech Persja – dekor o klasycznej strukturze, subtelnym połysku, delikatnych 
porach i pięknej kolorystyce oraz Orzech Saleve wyróżniany ze względu na szeroką gamę brązów  
i niezwykle bogate kwieciste usłojenie. Bardzo aromatycznymi i pełnymi pasji wzorami są egzotyczna 
Oliwka Sewilla, wyrazisty Orzech Tiepolo, Bordo w głębokiej winnej czerwieni oraz intrygująca Śliwa, 
drewno owocowe o pięknym brązowym i miedzianym wybarwieniu. Oliwka Sewilla łączy barwy 
mocnego kakao i aromatycznej kawy z oryginalnym usłojeniem, a wszystko to w strukturze Linea. 
Orzech Tiepolo to prosta, pozbawiona usłojenia linia w tonacji naturalnych brązów doskonale imitująca 
powierzchnię drewna. 
Dekory wyjątkowe i niepowtarzalne, które przełamują stonowaną stylistykę to Klon Jersey wyróżniający 
się bardzo jasnymi cieniowaniami i przebłyskami oraz modyfikowanym usłojeniem drewna klonowego, 
Wiśnia hamilton przedstawiająca oryginalne zestawienie rysunku wiśni oraz twardzielowego charakteru 
drewna bukowego, a także Buk Rdzeniowy o pięknych słonecznych odcieniach brązu. 

BLATY ROBOCzE 
Ponadczasowość i wysmakowana elegancja w kolekcji 
blatów roboczych, to cztery nowości: bardzo słoneczny 
Buk Rdzeniowy przeznaczony do kuchni pełniącej 
funkcję miejsca przyjaznego i rodzinnego, Bambus 
– dekor wyróżniający się pięknym wybarwieniem  
w złotych i słomkowych odcieniach, elegancka 
Ciemna Śliwa o głębokim orzechowym wybarwieniu 
oraz nowatorski Rust polecany do przestrzeni 
kuchennych utrzymanych w modnej industrialnej 
tonacji. 
Wszystkie nowe dekory w blatach kuchennych 
zachowują nowoczesny styl dzięki nowatorskiemu 
profilowi E, który wyróżnia się małym stopniem 
zaoblenia. 
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