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Materiały do Mebli i  wyposażenia wnętrz10

Wyjątkowa kolekcja dekorów, które łączą w sobie regionalne style dekoracyjne ze światowymi trendami wzorniczymi. Przykuwają wzrok przede wszystkim swą kolorystyką. 
Imitują drewno, ale jednocześnie są niezwykłe, sugestywne i niepowtarzalne. Każdy z 22 dekorów to indywidualny styl i charakter, powstały z inspiracji światowymi tendencjami 
w modzie i wzornictwie, które wzbogaciły lokalne akcenty i detale. Kolekcja składa się z trzech grup tematycznych: „Nowoczesna klasyka”, „Modne szarości” i „Globalne piękno”. 
„Nowoczesną klasykę” reprezentują: Akacja, Klon Imperial, Legno Jasne, Dąb Lindberg, Buk Natural, Wiśnia Malaga, Jabłoń Soho oraz Jabłoń Rialto. Dekory zachwycają subtelnością 
usłojenia. Sprawdzą się zarówno w eklektycznych, jak i nowoczesnych wnętrzach.
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W ofeRcIe hANDLoWeJ fIRMy 
KoMPLeKSoWA ofeRtA
Do WyPoSAżeNIA WNętRz  
 płyty laminowane
 blaty robocze 
 laminaty hPL 

Solidny i trwały blat to nieodzowny element nowoczesnego kuchennego wnętrza. to podstawa pracy w kuchni. Dlatego wybierając blat kuchenny ważne jest, by spełniał on wszystkie twoje oczekiwania. 
Blaty UNIco, to produkt o wyjątkowej trwałości i wysokiej odporności na uszkodzenia. Wybrane wzory blatów UNIco posiadają unikalną powłokę antybakteryjną DURoPAL MicroPLUS®. to innowacyjne 
rozwiązanie łączące w sobie funkcjonalność oraz ponadczasowy design. Dekory blatów doskonale komponują się ze sobą wizualnie, umożliwiając szersze spektrum rozwiązań projektowych. Łącząc ze sobą 
dowolne produkty z tej samej linii wzorniczej stworzysz ciekawe kolorystycznie, a zarazem bardzo spójne kuchenne wnętrze. Blaty UNIco urzeczywistnią marzenie o idealnej kuchni na lata.

Pfleiderer może zaproponować wzory zgodne ze światowymi trendami, które będą zapewne inspiracją dla 
przemysłu meblowego i branży wyposażenia wnętrz. Dzięki możliwości łączenia różnego rodzaju produktów 
z oferty Pfleiderera w ramach jednego dekoru z kolekcji, projektanci i producenci dostają niepowtarzalną szansę 
na realizację eleganckich i wyszukanych projektów.

W grupie „Modne szarości” znajdziemy bogaty wybór odcieni szarości – od kredowego, poprzez tradycyjne popiele, po odcienie grafitu. Siedem 
dekorów: Navarra, Dąb Latte, Navarra Szara, hiteak, orzech Viva, Lagno tabac, Dąb Grafit to podstawa wysmakowanych aranżacji, zarówno 
wnętrz mieszkalnych, jak i nowoczesnych biur czy salonów sprzedaży. 
Palety barw i faktury dekorów odzwierciedlające współczesny styl życia i wyznaczające kierunek rozwoju designu, to w dużej mierze propozycje 
z grupy „Globalne piękno”, czyli: orzech Macchiato, Śliwa Wallis, oliwka Sevilla, toffee Metallic, Dąb ciemny, Legno ciemne, Makassar. Global 
collection, to projekt o międzynarodowym charakterze. Nad kolorystyką i strukturą poszczególnych wzorów pracował międzynarodowy zespół 
specjalistów. Jego celem było stworzenie kolekcji, która trafi w gusta odbiorców na różnych kontynentach. 
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