
W inspirującej kolekcji Metalic, znajdziemy laminaty pokryte 
powłoką metalową, w odcieniach aluminium i stali szlachetnej. 
Zachwycą one z pewnością koneserów szlachetnych bodźców 
wizualnych, poszukujących jednocześnie najwyższej jakości. 
Dekory te są stosowane głównie w wykańczaniu nowoczesnych 
wnętrz mieszkalnych, biurowych.
Trzecią gamą dekorów jest kolekcja Design, oferująca 
najmodniejszą kolorystykę, która w połączeniu z niespotykaną 
trwałością i idealnie dopasowanymi, nowatorskimi strukturami 
tworzy niepowtarzalne efekty. W tej kolekcji znajdziemy zarówno 
powierzchnie o wysokim połysku, jak i powierzchnię Rustica, 
przypominającą szczotkowane drewno. 

Produkty firmy dostepne są w sieci handlowej Pfleiderer Partner. Więcej szczegółów na www.pfleiderer.pl

F7463 VV — ArAbeskA biAlA PFleiderer

M9510 sM — AluMiniuM szczotkowAne PFleiderer

F7945 HG — Aztec złoty PFleiderer F7223 VV — esPrit blAck PFleiderer F7222 VV — esPrit MAccHiAto PFleiderer

Laminaty HPL DuroPaL w ofercie PfLeiDerer Grajewo S.a.

Duropal — lider w produkcji laminatów HPL, stworzył specjalnie dla firmy Pfleiderer Grajewo S.A. kolekcję, składającą się z trzech linii wzorniczych — premium, metalic i design.  
Laminaty HPL  to doskonała trwałość, ale również wyjątkowe walory estetyczne.

HPL (High-Pressure Laminate) to wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne, składające się z rdzenia, czyli warstw materiału włóknistego (najczęściej papieru), impregnowanego 
żywicami termoutwardzalnymi, a także z warstwy z nadrukowanym dekorem oraz nadającej szczególną trwałość warstwy wierzchniej overlay. Wszystkie warstwy łączone są 
poprzez działanie wysokiego ciśnienia oraz temperatury, dając finalnie produkt o wyjątkowej trwałości i odporności na zarysowania, łatwy w pielęgnacji, o wysokich walorach 
estetycznych. 

Laminaty HPL pozwalają zrealizować nawet najbardziej niecodzienne wizje dekoratorskie, dzięki szerokiemu spektrum zastosowania. Wykorzystywane do oklejania frontów 
czy produkcji blatów, mogą być także używane jako elementy wykończenia wnętrza, np. poprzez naklejenie na ścianę, czy inny wybrany element architektoniczny. Ważną 
zaletą w tym aspekcie jest możliwość bezproblemowego dopasowywania kształtu i wielkości laminatu do danej powierzchni.

Gama dekorów HPL Duropal w ofercie Pfleiderera dzieli się na trzy linie wzornicze.
Pierwszą z nich jest kolekcja Premium, obejmująca głównie głęboko nasycone wzory drewnopodobne oraz imitacje naturalnego kamienia. Widać tu nawiązanie wzornicze do 
blatów kuchennych oraz płyt laminowanych. W gamie Premium znajdują się także propozycje delikatnych dekorów pastelowych, oraz motywów florystycznych. 
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W ofeRcie HAnDLoWej fiRMy 
koMPLekSoWA ofeRTA
Do WyPoSAżeniA WnęTRZ  
 płyty laminowane  
 blaty robocze  
 laminaty HPL .
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