plošné materiály

Laminované desky (1.5–1.6)
Laminované desky EGGER (1.7–1.35)
Lehčené desky EUROLIGHT (1.36)
Laminované desky KRONOSPAN (1.37–1.60)
Nalepovací krytky (1.61 –1.62)

Laminované materiály INNOVUS (1.63 –1.64)
Laminované materiály Pfleiderer (1.65–1.66)
HDF lakované (1.67–1.68)
MDF (1.70 –1.71)
Vzorkovníky (1.73–1.74)

Laminované materiály

Způsoby krájení a sesazování dýhy (2.5)
Zpracování a povrchové úpravy (2.6)
Kvalita dýhovaných desek (2.7)
Skladová kolekce (2.8–2.10)

Dýhované produkty na objednávku (2.12 –2.17)
Querkus, Nordus, Shinnoki, Look‘likes (2.19–2.38)
Ohebná dýha Decoflex (2.39 –2.40)
Vzorkovníky (2.41–2.42)

Dýhované materiály

DTDS – dřevotřískové desky surové (3.5–3.6)
Grenamat (3.7)
MDF/HDF (3.9–3.13)
Hobra (3.14)

EUROLIGHT (3.15)
Sololit a akulit (3.16)
Laťovky surové a plášťované (3.19 –3.20)

Pracovní desky EGGER (4.3–4.22)
Pracovní desky KRONOSPAN (4.23–4.36)
Kompaktní desky (4.37–4.38)
GetaCore® (4.39–4.58)

Zádové panely – digitální tisk (4.59–4.60)
Zádové panely – RAUVISIO Crystal (4.61–4.62)
Spojovací lišty (4.63)
Vzorkovníky (4.64)

Pracovní desky

Stone Veneer® – kamenná dýha (5.5–5.12)
DEKORAKRYL (5.15–5.18)
SIBU – dekorativní fólie (5.19–5.32)
Akustické desky (5.33–5.36)

dukta® – flexibilní panely (5.37)
Antistatické desky ESA (5.39–5.40)
Digitální tisk (5.41–5.42)
Vzorkovníky (5.43)

Dekorativní materiály

Nabídka lesklých a matných materiálů (6.5–6.6)
Lesklé materiály Tecnoglas SENOSAN (6.7–6.12)
PFLEIDERER DTL, DTDL a HPL lesk/mat (6.13–6.21)
EGGER PerfectSense Gloss/Matt (6.23–6.28)

EGGER ST30 (6.29–6.30)
KRONOSPAN Acrylic, Mirror Gloss (6.31–6.34)
Rauvisio Crystal (6.35–6.38)
Vzorkovníky (6.39)

Lesky a maty

Lamináty (7.5–7.6)
Lamináty EGGER, KRONOSPAN, PFL, ostatní (7.7–7.16)
Kovolamináty DEKODUR (7.17–7.36)
Kompaktní desky (7.37–7.40)

KD EGGER, KRONOSPAN, PFL, ostatní (7.41–7.45)
Kompaktní desky – způsoby zpracování (7.46)
Kování pro kompaktní desky (7.47–7.49)
Vzorkovníky (7.51–7.52)

Lamináty a kompaktní desky

Hotová dvířka DÉMOS (8.5–8.6)
Nábytková dvířka TRACHEA (8.7–8.21)
Nábytková dvířka INTEDOOR (8.22)

Nábytková dvířka GRENA (8.23–8.28)
Vzorkovníky (8.29)

OSB, MFP (9.5–9.12)
Dřevotřískové desky P3, P5 (9.13–9.14)
Cetris® (9.15–9.16 )
Řezivo stavební, KVH a BSH (9.17–9.19)

Dřevěné lišty, palubky (9.20–9.22)
Terasy, plotovky (9.23–9.33)
Parapety (9.35–9.38)
Dveře (9.39–9.43)

Stavební materiály

Spárovky (10.5–10.9)
Zábradlí a madla (10.10)
Biodesky (10.13)

Biodesky AGROP (10.14–10.16)
Biodesky ALFA (10.17–10.19)
Řezivo truhlářské (10.20–10.22)

Masivní materiály

Rozdělení překližek (11.5–11.7)
Skladová kolekce Démos (11.8–11.11)

Překližky

Nábytkové hrany (12.5)
Nábytkové hrany Hranipex (12.6)
Nábytkové hrany EGGER (12.7–12.8)
Nábytkové hrany REHAU (12.9–12.13)

Hrany

Těsnicí lišty k pracovním deskám (13.5–13.6)
Soklové systémy REHAU (13.7)
Rektifikační nožky (13.8–13.9)
Okopové plechy (13.10)

Lišty, sokly, okopové plechy

Produkty Hranipex (14.44)
Lepení pracovních desek (14.45)
Opravné vosky a fixy (14.46–14.49)
Příslušenství, čističe (14.50–14.54)
Tavná lepidla pro olepovačky (14.55–14.60)

Chemie

Fólie, pásky, ochranné hrany, odvíječe (15.5–15.6)

Obalové materiály

Přehled (14.5)
Produkty HENKEL (14.6–14.27)
Produkty DEN BRAVEN (14.28–14.33)
Produkty 3M (14.34–14.40)
Produkty RAKOLL (14.41–14.43)

Konstrukční materiály, nosiče

Nábytková dvířka

Jste našimi zákazníky?
Užijte si naše výhody!
Našim registrovaným zákazníkům nabízíme řadu výhod.
Víte o někom, kdo vám nabídce více?

Nejširší nabídka
sortimentu

Jsme vám
nablízku

Vše na jednom místě – nabízíme desetitisíce
skladových a objednávkových položek
nábytkového kování a plošných materiálů.
Nabízíme tak komplexní řešení
k realizaci vaší zakázky.

Napříč celou Českou republikou
i Slovenskem najdete provozovny
a vzorkovny na špičkové moderní úrovni.
Přijďte nás navštívit.

Jsme tady pro vás

Rychlost dodání

Postará se o vás tým zkušených
operátorek, obchodních manažerů,
kvalifikovaných prodejců
a produktových specialistů.

Nemáte možnost si zboží vyzvednout?
Preferujete doručení objednávky
až k vám? Objednané zboží vám
doručíme do 24 hodin.

Více na www.demos-trade.com

Váš stabilní
partner

Online
prodej

Jsme (česká) firma s mezinárodní
působností, více než dvacetiletou tradicí
a pevnou pozicí na trhu.

Šetříme váš čas. Snadný
a rychlý nákup prostřednictvím
našeho online portálu.

Služby na míru

Inspirujeme vás

Pomůžeme vám s nářezem
plošných materiálů, hraněním,
olepováním a lisováním laminátů.

Aktivně pro vás hledáme
nové produkty a řešení v oblasti
tvorby interiéru a výroby nábytku.
Nechte se inspirovat našimi katalogy,
časopisy a internetovými stránkami.

Technické
PORADENSTVÍ

Linka technické podpory:
+420 596 223 455

(zde následně bude váš dotaz přidělen konkrétnímu specialistovi)
Tato linka je společná pro celou nabídku produktů Démos trade, a.s.

Přímé kontakty na jednotlivé
produktové specialisty
( +420 596 223 447

( +420 596 223 402

( +420 596 223 462

( +420 702 153 740

( +420 596 223 450

DTDL, MDFL, Hrany

Dekorativní materiály

Konstrukční materiály

Masiv, řezivo, palubky

Lepidla, obaly, dveře, podlahy

Laminované materiály
HDF Lakované
Hrany

Dýhované materiály
Pracovní desky a zástěny
Umělý kámen
Dekorativní materiály – kamenná dýha, Dekorakryl, Sibu,
Akustické desky, Digitální tisk
Lesky a maty (Akryl, DTL,
DTDL, PerfectSense, Rauvisio)
Lamináty a kompaktní desky
Nábytková dvířka
Parapety
Těsnící liště, sokly

DTD surové
MDF/HDF surové
Sololit, Hobra
OSB, MFP
Cetris
Laťovky
Spárovky
Biodesky
Překližky

Řezivo stavební
Eurohranoly
KVH, BSH hranoly
Palubky
Terasy
Řezivo truhlářské

Podlahy
Dveřní pláště
Dveře
Dřevěné lišty, madla
Chemie (lepidla, čističe, vosky..)
Obaly

Technické specialisty můžete kontaktovat s dotazy na:
 dostupnost jiných variant produktu (formáty, provedení apod.) u dodavatele
 doporučení ke zpracování nebo k užití
 dostupnost objednávkových a jiných produktů z produktové skupiny, které standardně v nabídce nevedeme

VÍTE, ŽE?
vždy v zápatí stránek
tohoto katalogu najdete
kontakt na konkrétního
produktového specialistu?

Podpora: +420 596 223 XXX

Barevné
provedení dekorů
Barvy a měřítko dekorů nemusí přesně odpovídat
skutečnosti. Přiřazení k stupnicím RAL
a NCS je pouze informativní!

Skladová
dostupnost
12345

Zboží je skladem
ve všech skladech

12345

Zboží je skladem na centrálních skladech v Praze,
Brně, Ostravě, Olomouci a Litoměřicích

* platí, pokud není na stránce uvedeno jinak

12345

Zboží je skladem
v Praze a Brně

i

Na objednávku

 Aktuální dostupnost najdete na Démos24Plus.

Katalog plošných materiálů vydal Démos trade, a.s. © 2017.
Vydavatel si vyhrazuje právo na změnu sortimentu bez předchozího upozornění. Vydavatel neodpovídá za chyby v tisku.

E-mail:
help@demos-trade.com

Zkratky
materiálů
ABSB

Hrana ABS bez nánosu lepidla

HRDL

Dýhová hrana s nánosem lepidla

MFP

Multifunkční panel

ABSL

Hrana ABS s nánosem lepidla

HRLB

Melaminová hrana bez nánosu lepidla

OSB

OSB (Oriented Strand Board)

Cementotřísková deska

HRLL

Melaminová hrana s nánosem lepidla

PAR

Parapet

DTDD

Dřevotřísková deska dýhovaná

KD-EX

Kompaktní deska exteriérová

PD

Pracovní deska

DTDL

Dřevotřísková deska laminovaná

KD-IN

Kompaktní deska interiérová

PT

Překližka truhlářská (ne voděodolná)

CETRIS

PT
ROLIFLEX

DTDS

Dřevotřísková deska surová

LAM

Laminát

DTL

Dřevotřísková deska potažená laminátem (např. Pfleiderer)

LATD

Laťovka dýhovaná

PV FOLI

Překližka voděodolná fóliovaná hladká

Laťovka s MDF povrchem (dveřovka)

PV OBAL

Překližka voděodolná obalová

Laťovka surová

PV PROTI

Překližka voděodolná protismyková

Lepidla

PV SUR

Překližka voděodolná surová

HDF/MDF

HDF (High Density Fibreboard)
MDF (Medium Density Fibreboard)

HDF LAK

Tenké desky pro záda skříní
(lakované – dekory)

LAŤOVKA
MDF povrch
LAT-SUR

Překližka ohybatelná

HPDB

Hrana k pracovní desce bez nánosu
lepidla

LEP

HPDL

Hrana k pracovní desce s nánosem
lepidla

MDFD

MDF dýhovaná

RE

Řezivo

HRDB

Dýhová hrana bez nánosu lepidla

MDFL

MDF laminovaná

RC

Rauvisio Crystal

HRDB

Dýhová hrana/vrstvená hrana bez
nánosu lepidla

MDFS

MDF surová

SPAR

Spárovka

informace o dostupnosti
a cenách zboží
Telefon

E-mail

Ostrava

(+420) 596 223 400

dispecink.ostrava@demos-trade.com

Praha

(+420) 272 109 120

dispecink.praha@demos-trade.com

Brno

(+420) 545 426 800

dispecink.brno@demos-trade.com

Plzeň

(+420) 378 771 300

dispecink.plzen@demos-trade.com

Havlíčkův Brod

(+420) 569 431 277

dispecink.hb@demos-trade.com

Hradec Králové

(+420) 495 446 041

dispecink.hk@demos-trade.com

Liberec

(+420) 485 135 252

dispecink.liberec@demos-trade.com

Litoměřice

(+420) 416 532 053

dispecink.litomerice@demos-trade.com

Olomouc

(+420) 585 150 580

dispecink.olomouc@demos-trade.com

České Budějovice

(+420) 381 287 371

dispecink.cb@demos-trade.com

Opava

(+420) 553 733 910

dispecink.opava@demos-trade.com

Třebotov

(+420) 257 830 140

dispecink.trebotov@demos-trade.com

Uherské hradiště

(+420) 572 542 811

dispecink.hradiste@demos-trade.com
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+420 596 223 455

help@demos-trade.com

Další sortiment

Potřebovali byste informace o jiných
variantách, formátech nebo máte dotaz
na zpracování a užití materiálů?
Zavolejte naši technickou podporu.

Sháníte podobný sortiment,
který v katalogu není uveden?
Umíme nabídnout téměř cokoliv
z plošných materiálů, hran
a příslušenství.

U nás najdete tisíce dalších
položek včetně kování, které ke své
práci potřebujete. Nechte se inspirovat
specializovanými brožurami
nebo časopisy plnými nápadů,
které vám usnadní vaši práci.

1.1

www.demos‑trade.com

1

Laminované
materiály

Laminované materiály
Laminované desky EGGER
Lehčené desky EUROLIGHT
Laminované desky KRONOSPAN
Nalepovací krytky
Laminované materiály INNOVUS (GLUNZ)
Laminované materiály Pfleiderer
HDF lakované
MDF
Vzorkovníky

1.3–1.6
1.7–1.35
1.36
1.37–1.60
1.61 –1.62
1.63 –1.64
1.65–1.66
1.67–1.68
1.70 –1.71
1.73– 1.74

Ke stažení na
www.demos-trade.com
Prohlížejte si stále aktuální katalog
v elektronické verzi, stáhněte si
certiﬁkáty, produktové informace
nebo technické listy. Informujte se
o dostupnosti materiálů,
základních cenách aj.

Laminované materiály

1.2

Laminované materiály

Nejčastější volbou při navrhování interiéru
a výrobě nábytku jsou bezesporu
laminované materiály. K jejich přednostem
patří jednak nenáročná údržba, jednak
široký výběr barevných odstínů,
fantazijních dekorů, imitací přírodních
materiálů, včetně dekorů dřeva. Mezi
výrobci jsou oblíbené i pro své dobré
mechanické vlastnosti a snadnou
opracovatelnost běžnými dřevoobráběcími
nástroji. Z technologického hlediska
ideální materiál má velmi širokou škálu

1.3

využití – poslouží dobře k zařízení
kuchyně, k výrobě kancelářského nábytku
nebo třeba k vybavení škol.
Naše nabídka zahrnuje laminované
dřevotřískové desky osvědčených výrobců,
jako jsou EGGER, Kronospan, Pfleiderer
a Glunz (kolekce Innovus). Dodáváme
samozřejmě i veškeré příslušenství
(hrany nebo lamináty ve stejném dekoru).
S produkty z naší nabídky vyladíte interiér
do posledního detailu.

www.demos‑trade.com
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Podpora: +420 596 223 447

Laminované materiály
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L a m i n ova n é m at e r i á ly

Laminované desky

Základní stavební
prvek každého
moderního interiéru.

Laminované dřevotřískové desky jsou
tradiční velkoplošné materiály na bázi
dřeva, na které je nalisován dekorativní papír impregnovaný melaminovou
pryskyřicí. Vzhled laminovaných desek
je dán použitým dekoračním papírem
a strukturou povrchu, která vzniká otiskem lisovací matrice při výrobě. Desky
mohou být laminovány jednostranně
nebo oboustranně.
Široká nabídka dekorů a výběr z mnoha
struktur povrchu nabízí využití v mnoha odvětvích nábytkářského průmyslu, inspiraci
pro architekty a designery. Jedná se o jeden ze základních produktů pro vybavení
interiérů, kombinaci s dalšími materiály.
Laminované desky jsou určeny pro
vnitřní použití (výroba nábytku), nejsou
určeny jako konstrukční (nosné) desky,
ani jako součást konstrukčních (nosných) prvků, ani pro použití v exteriérech.
Charakteristika:
 šetrné k životnímu prostředí, recyklovatelný výrobek
 nízký stupeň bobtnání v tloušťce
 jednoduché opracování běžnými dřevoobráběcími nástroji
 hladký povrch
 stejný stupeň pevnosti ve všech směrech
Použití
Materiál je ideální pro širokou škálu
aplikací, hlavně pro kancelářský nábytek,
školní nábytek, ale své uplatnění najde
i v kuchyni nebo předsíni, tedy všude
tam, kde je nábytek vystaven většímu
zatížení a kde je upřednostňována jeho
cena. Laminované materiály nejsou
náročné na údržbu, jsou ze škály deskových materiálů pro výrobu nábytku

1.5

nejlevnější a nabízejí také širokou škálu
barevných odstínů, fantazijních dekorů,
imitací přírodních materiálů, včetně
dekorů dřeva.
Čištění
Desky potažené melaminovou pryskyřicí
nevyžadují díky svému odolnému
a hygienickému povrchu žádnou zvláštní
péči. Povrch se všeobecně snadno
čistí. Toto platí rovněž pro strukturované
povrchy. Čistit papírovými utěrkami,
měkkými čistými textilními utěrkami
(suchými/vlhkými) nebo houbičkou. Při
vlhkém otírání osušit savou papírovou
utěrkou nebo mikrovláknovou utěrkou.

Minimální délka kratší části musí být
1 000 mm. Podmínkou je odběr celého
balení včetně zbytkových formátů.
Příkladem může být kombinace formátů
3 600 x 2 070 mm + 2 010 x 2 070 mm.
U obou formátů je nutný odběr celého
balení (EGGER 24 ks).
Dodavatelé laminovaných DTD:
 EGGER (Rakousko)
 KRONOSPAN (ČR – Jihlava)
 Innovus (Glunz - Německo)
 Pfleiderer (Německo)

Asymetrický řez (viz obrázek)
DTDL se vyrábí ve formátu
5 610 x 2 070 mm a poté se tento formát
řeže na polovinu a tím vzniká standardní
formát 2 800 x 2 070 mm.
V případě, kdy je zapotřebí delší formát,
než 2 800 mm je možné řez posunout
a vytvořit tak 2 dílce o různých délkách.

5610 mm
2800 mm

Asymetrický řez
Standardní řez

2070 mm

min. délka 1000 mm

3600 mm

Asymetrický řez

www.demos‑trade.com
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Laminované desky

Typy nosičů
laminovaných desek
1) DTD (DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA)
Nenosná deska určená
pro použití v suchých
podmínkách s vysokou
rozměrovou a tvarovou
stabilitou.
Emisní třída E1.
Objemová hmotnost:
650–750 kg/m3.
Typy dřevotřískových desek:
a) Typ P2
Nenosné desky pro použití v suchém
prostředí. Nejrozšířenější nosič pro výrobu nábytku.
b) ESA
je dřevotřísková deska odvádějící elektrostatický náboj s oboustrannou dekorativní laminací. Vodivé složky zajišťují
možnosti bezpečného a jednoduchého
uzemnění nábytku, oddělujících prvků
a obložení v sektoru ESD.
c) Modrý anděl
Desky typu P2 s minimalizovanými hodnotami emisí dle DIN EN 312.
Splňují kritéria udělení ekoznačky.
Der Blaue Engel, ve všech směrech šetrné k životnímu prostředí, splňují zdravotní a bezpečnostní standardy.

e) Typ P5
Nosné desky pro použití ve vlhkém prostředí (zelené jádro).
f) Požární třída B
Desky se zvýšenou požární odolností
(červené jádro).
2) MDF (Medium Density Fibreboard)
Středně hustá dřevovláknitá deska dle
EN 622, určená do suchého prostředí
Emisní třída E1.
Objemová hmotnost:
700–750 kg/m3.
3) EUROLIGHT (Voština)
Lehčená konstrukční
deska složená
z kartonového jádra
(papírové voštiny)
a opláštěná dřevotřískovými deskami. Vysoce
stabilní i přes nízkou
hmotnost.
Emisní třída E1.
Objemová hmotnost: 250–400 kg/m3.

d) Typ P3
Nenosné desky pro použití ve vlhkém
prostředí (zelené jádro).

Podpora: +420 596 223 447

Laminované materiály
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Inovativní přístup
k vašemu interiéru

Překypujete svěžími nápady?
Máme pro vás řešení.
Svět interiérového designu se neustále
a čím dál rychleji mění. Sortiment výrobků
se neustále rozšiřuje. Vy jste však o krok
napřed. Máte totiž vždy odpověď.
A správné produkty ve správný čas. A to
je ve světě neustálých změn výhodou.
Vaší výhodou.
Vaši zákazníci jsou nároční, proto se obracejí právě na vás. Vy umíte překonat
jejich očekávání a touhu po stále lepších
dekorech a povrchových strukturách.
Vy je dokážete uspokojit.

1.7

Nabízíte spolehlivost, kterou nároční zákazníci ocení. A protože máte široký záběr
řešení, jste schopni přesně splnit představy a požadavky vašich zákazníků. Kdykoli.
Velké množství kombinací v nové EGGER
kolekci dekorativních materiálů 2017–2019
vám pomůže tuto vaši silnou stránku
posílit. Hodnotné inspirace, velmi dobře
promyšlený a komplexní systém sofistikovaných řešení jsou našim standardem.

www.demos‑trade.com
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H1401 Pinie Cascina
DTDL EGGER [str. 1.19]

H1199 Dub Thermo černohnědý
DTDL EGGER [str. 1.18]

Podpora: +420 596 223 447
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Podpora: +420 596 223 447

Laminované materiály

1.10

L a m i n ova n é m at e r i á ly

DTDL EGGER

Nová kolekce dekorů
pro nové možnosti
při tvorbě interiérů.

Kolekce firmy EGGER se nazývá EGGER
kolekce dekorativních materiálů
2017–2019. Jedná se o běžně dostupnou
kolekci obsahující 223 dekorů, které se
dělí na skladovou kolekci 140 dekorů
a výrobní program 83 dekorů.
Výhodou je garance všech dekorů
po celou dobu trvání kolekce.
Typy dekorů:
 bílá (Weiss) označená písmenem W
např. W1000
 unibarva (UNI) označena písmenem U
např. U104, U332
 dřevina (HOLZ) označena písmenem H
např. H1387, H1582
 fantazie (FANTAZY) označena
písmenem F, např. F186, F501
Typy nosičů EGGER:
 P2 – všechny dekory se vyrábí na nosiči
P2 (skladový program)
 P2 Flammex, P3 (MR), MDF
na poptávku, dodání od 1 palety
 EUROLIGHT (voština)		
dostupné od 2 ks (s příplatkem)
Objednávky (příplatky)
Různé tloušťky ze skladové kolekce lze objednat od 2 ks (dále po párech) s příplatkem
za podlimitní množství.
Desky v rozměru 5 610 x 2 070 mm ze skladové kolekce lze objednat na poptávku.

1.11

Struktury:

SM/Hladká

ST2/Perlička

ST9/Supermatt

ST12/Omnipore

ST15/Kancelářská struktura

ST16/Multicraft Plaster

ST28/Feelwood Nature

ST29/Feelwood Ambiance

ST30/Lesk

ST36/Brushed Wood

ST37/Feelwood Rift

ST38/Feelwood Pinegrain

www.demos‑trade.com
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ST10/Autentic pore

ST22/Matex

ST33/Feelwood Crafted

Podpora: +420 596 223 447

Laminované materiály
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Rozměr

2 8 0 0 x 2 07 0 m m

T l ou š ť k y

8 , 10 , 12 , 16 , 18 , 19 , 2 2 , 2 5 , 2 8 , 3 2 , 3 8 m m

P o v r c h o vá stru k tura
N osn á des k a

DT D E G G E R E U R O S PA N E 1

18 mm

W908
RAL 9016 / NCS S1002-G50Y

18 mm

W954

10, 18 mm

10, 18 mm

18 mm

1.13

10, 18 mm

U108
RAL 1015 / NCS S1005-Y20R

www.demos‑trade.com

10, 12, 16, 18, 25 mm

W980
RAL 9016 / NCS S0502-G50Y

W1100
RAL 9003 / NCS S0500-N

W1000
RAL 9003 / NCS S0500-N

U107
NCS S0520-Y10R

Tloušťky uvedené na jednotlivých
dekorech jsou skladem.
Číslo dekoru/objednací kód
najdete na str. 1.27–1.33

v i z s t r. 1.11 – 1.12

10, 18, 25 mm

U104
RAL 1013 / NCS S0505-Y10R

18 mm

U113
RAL 1015 / NCS S1010-Y30R

1
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18 mm

U114
RAL 1023 / NCS S0560-Y10R

18 mm

U116
NCS S1005-Y40R

10, 18, 25 mm

U156
NCS S2005-Y40R

18 mm

18 mm

18 mm

U201
RAL 7044 / NCS S3005-Y20R

18 mm

U222
NCS S0505-Y40R

18 mm

U311
RAL 3004 / NCS S5040-R

U131
RAL 1016 / NCS S0560-G90Y

U200
NCS S3010-Y40R

U216
RAL 9001 / NCS S0502-Y50R

18 mm

18 mm

U224
RAL 9001 / NCS S0603-Y40R

18 mm

U321
RAL 3020 / NCS S1580-Y90R

Podpora: +420 596 223 447

18 mm

U323
RAL 3002 / NCS S1580-R

Laminované materiály
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18 mm

U332
RAL 2003 / NCS S0570-Y50R

18 mm

U337
NCS S3050-R20B

18 mm

U504
RAL 5000 / NCS S6020-R90B

U522
NCS S1030-R80B

1.15

18 mm

U525
NCS S3060-R90B

18 mm

U606
RAL 6005 / NCS S7020-B90G

10, 18 mm

U630
NCS S1060-G40Y

U363
RAL 3015 / NCS S1040-R10B

18 mm

18 mm

U560
RAL 5003 / NCS S5540-R70B

18 mm

18 mm

U626
NCS S3050-G40Y

18 mm

U655
RAL 6016 / NCS S4050-B90G

www.demos‑trade.com

18 mm

U702
NCS S2005-Y60R

1
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18 mm

U707
RAL 7047 / NCS S1500-N

10, 16, 18, 25 mm

U708
RAL 7047 / NCS S2000-N

18 mm

U732
RAL 7037 / NCS S5000-N

18 mm

18 mm

18 mm

U748
NCS S7005-Y50R

18 mm

U763
NCS S2500-N

18 mm

U775
RAL 9002 / NCS S1002-Y

U727
NCS S4005-Y50R

U741
RAL 7013 / NCS S7502-Y

U750
RAL 7044 / NCS S2005-Y20R

10, 18 mm

18 mm

U767
NCS S5005-Y20R

18 mm

U788
NCS S4500-N

Podpora: +420 596 223 447

18 mm

U818
RAL 8016 / NCS S8010-Y50R

Laminované materiály
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18 mm

U899
NCS S8500-N

18 mm

U960
RAL 7012 / NCS S6500-N

18 mm

U963
RAL 7024 / NCS S7500-N

18 mm

10, 18 mm

1.17

18 mm

H1032

18 mm

H1113

18 mm

H1115

U961
RAL 7016 / NCS S8000-N

U999
RAL 9005 / NCS S9000-N

H1101

18, 25 mm

18 mm

H1114

10, 18 mm

H1116

www.demos‑trade.com

18 mm

H1122

1
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18 mm

H1123

18 mm

H1137

H1145

18 mm

H1146

18 mm

H1151

10, 18 mm

H1180

18 mm

H1176

10, 18 mm

H1181

18 mm

H1210

10, 18, 25 mm

18 mm

H1199

18 mm

H1212

Podpora: +420 596 223 447

18 mm

H1213

Laminované materiály
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18 mm

H1215

H1250

10, 18, 25 mm

H1277

18 mm

18 mm

1.19

10, 18, 25 mm

H1334

18 mm

18 mm

H1394

18 mm

H1400

H1267

H1298

H1387

18 mm

18 mm

H1399

18 mm

H1401

www.demos‑trade.com

10, 18 mm

H1424

1
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18 mm

H1428

10, 18 mm

H1487

10, 18, 25 mm

H1502

H1518

18 mm

H1511

10, 18, 25 mm

18 mm

H1521

18 mm

H1582

H1486

H1444

10, 18 mm

18 mm

18 mm

H1555

18, 25 mm

H1586

Podpora: +420 596 223 447

18 mm

H1599

Laminované materiály
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10, 18, 25 mm

H1615

10, 18 mm

H1636

H1698

18 mm

H1706

10, 18 mm

H1709

18 mm

H1950

1.21

10, 18, 25 mm

H1733

10, 18, 25 mm

H1951

18 mm

H3012

18 mm

18 mm

H3006

18 mm

H3047

www.demos‑trade.com

18 mm

H3048

1
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18 mm

H3058

18 mm

H3080

18 mm

H3090

18 mm

18 mm

10, 18 mm

H3114

18 mm

18 mm

H3131

H3129

18 mm

H3133

H3081

H3113

H3128

18 mm

18 mm

H3154

Podpora: +420 596 223 447

18 mm

H3156

Laminované materiály
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18 mm

H3170

18, 25 mm

H3303

18 mm

H3325

18 mm

18 mm

1.23

18, 25 mm

H3331

18 mm

H3342

18 mm

H3395

H3309

H3326

H3332

18 mm

18 mm

H3389

18 mm

H3398

www.demos‑trade.com

10, 18 mm

H3430

1
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18 mm

H3433

18 mm

H3450

H3451

18 mm

H3453

18 mm

H3700

18 mm

H3711

18 mm

H3732

10, 18 mm

H3702

10, 18 mm

H3704

18 mm

18 mm

H3730

10, 18, 25 mm

H3734

Podpora: +420 596 223 447

18 mm

H3773

Laminované materiály
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18 mm

H3840

18 mm

H3860

H3991

18 mm

F186

18 mm

F187

18 mm

F302

18 mm

F433

1.25

18 mm

F274

18 mm

F275

10, 18 mm

18 mm

F425

10, 18, 25 mm

F501

www.demos‑trade.com

10, 16, 18, 25 mm

F509

1

L a m i n ova n é m at e r i á ly

DTDL EGGER

18 mm

F570

18 mm

F571

18 mm

F649

18 mm

F651

Podpora: +420 596 223 447
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KOLEKCE DEKORATIVNÍCH MATERIÁLŮ 2017–2019 (SKLADOVÝ PROGRAM)
Tloušťka

Dekor

Struktura

Název dekoru

W908

ST2

Základní bílá

59823

188900

W908

SM

Základní bílá

215213

90823

W980

SM

Platinově bílá

58921

59541

W980

ST2

Platinově bílá

59272

59035

W1000

ST38

Bílá premium

W1000

ST9

Bílá premium

W1000

ST22

W1100

10 mm

16 mm

59500

18 mm

25 mm

Laminát

58915

108668

90152

59535

59886

60553

307950

311709

108666

59054

90144

Bílá premium

317702

130027

127838

ST9

Alpská bílá

312369

307951

311587

Novinka

W1100

ST30

Alpská bílá

307952

310829

Novinka

U104

ST9

Alabastrově bílá

311984

307953

316859

Novinka

U108

ST9

Vanilkově žlutá

311983

307954

315940

Novinka

U113

ST9

Bavlněná béžová

317704

307955

314004

Novinka

U114

ST9

Zářivě žlutá

317705

307956

313893

Novinka

U131

ST9

Citrusově žlutá

307957

316891

Novinka

U156

ST9

Písková

U200

ST9

Béžová

307958

316898

Novinka

U201

ST9

Oblázkově šedá

307959

316909

Novinka

U216

ST9

Velbloudí béžová

307960

316922

Novinka

U222

ST9

Krémově béžová

307961

316933

Novinka

U311

ST9

Burgundská červená

307962

316943

Novinka

U321

ST9

Čínská červená

307963

313792

Novinka

U323

ST9

Chilli červená

307964

315073

Novinka

U332

ST9

Oranžová

307965

314003

Novinka

U337

ST9

Fuchsie

189058

182837

U363

ST9

Plameňákově růžová

307966

314762

Novinka

U504

ST9

Tyrolská modrá

307967

316953

Novinka

U522

ST9

Horizont modrá

307968

314763

Novinka

U525

ST9

Delft modrá

307969

314899

Novinka

U560

ST9

Hlubinná modrá

307970

315071

Novinka

U606

ST9

Lesní zelená

307971

313791

Novinka

U626

ST9

Kiwi zelená

307972

316961

Novinka

U630

ST9

Limetkově zelená

307973

310835

Novinka

U655

ST9

Smaragdově zelená

307974

313793

Novinka

U702

ST16

Kašmírově šedá

307975

316985

Novinka

U702

ST9

Kašmír

235859

256270

176193

175723

317707

317708

311985

12345 Zboží je skladem

ve všech skladech

1.27

12 mm

312384

312385

12345 Zboží je skladem na centrálních skladech v Praze, Brně,
Ostravě, Olomouci a Litoměřicích

www.demos‑trade.com

Novinka

80821

12345 Zboží je skladem
v Praze a Brně
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KOLEKCE DEKORATIVNÍCH MATERIÁLŮ 2017–2019 (SKLADOVÝ PROGRAM)
Tloušťka

Dekor

Struktura

Název dekoru

U707

ST9

Hedvábně šedá

U708

ST9

Světle šedá

311982

U727

ST9

Kamenná šedá

180784

176194

192620

U732

ST9

Prachově šedá

311988

307978

311206

Novinka

U732

ST30

Prachově šedá

307979

310833

Novinka

U741

ST9

Láva

59458

60302

U748

ST9

Lanýžová

235860

256134

U750

ST9

Jasně šedá

175726

80599

U763

ST9

Perlově šedá

307980

311008

Novinka

U767

ST9

Kubanitově šedá

307981

317005

Novinka

U775

ST9

Bílošedá

307982

310861

Novinka

U788

ST9

Arktická šedá

307983

315987

Novinka

U788

ST16

Arktická šedá

307984

317030

Novinka

U818

ST9

Tmavě hnědá

307985

317031

Novinka

U899

ST9

Kosmicky šedá

307986

315442

Novinka

U960

ST9

Onyxově šedá

307987

317032

Novinka

U961

ST2

Černá grafit

59163

U963

ST9

Diamantově šedá

307988

310847

Novinka

U999

ST38

Černá

307989

311732

Novinka

U999

ST2

Černá

59070

60475

U999

ST30

Černá

71401

310139

H1101

ST12

Makassar Mokka

312372

307990

314009

Novinka

H1113

ST10

Dub Kansas hnědý

317712

307991

317033

Novinka

H1114

ST9

Ořech Ribera

307992

317035

Novinka

H1115

ST12

Bamenda šedobéžová

307993

317037

Novinka

H1116

ST12

Wenge Bamenda tmavá

312373

307994

313645

Novinka

H1122

ST22

Whitewood

317713

307995

317038

Novinka

H1123

ST22

Graphitewood

307996

317039

Novinka

H1137

ST12

Dub Sorano černohnědý

307997

312270

Novinka

H1145

ST10

Dub Bardolino přírodní

193152

180450

H1146

ST10

Dub Bardolino šedý

205541

180452

181322

H1151

ST10

Dub Authentic hnědý

180453

195360

H1176

ST37

Dub Halifax bílý

307998

311730

H1180

ST37

Dub Halifax přírodní

308615

275848

277980

H1181

ST37

Dub Halifax tabákový

308617

275849

290137

10 mm

12 mm

16 mm

18 mm

25 mm

307976
315525

213839

317710

12345 Zboží je skladem

ve všech skladech

307977

311997

59395

181029

12345 Zboží je skladem na centrálních skladech v Praze, Brně,
Ostravě, Olomouci a Litoměřicích

Podpora: +420 596 223 447

Laminát

315024

Novinka

316997

Novinka

64684

179169

Novinka

12345 Zboží je skladem
v Praze a Brně
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KOLEKCE DEKORATIVNÍCH MATERIÁLŮ 2017–2019 (SKLADOVÝ PROGRAM)
Tloušťka

Dekor

Struktura

Název dekoru

H1199

ST12

Dub Thermo černohnědý

307999

317040

Novinka

H1210

ST33

Jilm Tossini šedobéžový

308000

311725

Novinka

H1212

ST33

Jilm Tossini hnědý

308001

311726

Novinka

H1213

ST33

Jilm Tossini přírodní

308002

311727

Novinka

H1250

ST36

Jasan Navarra

235872

264096

H1277

ST9

Lakeland Akazie světlá

59378

59397

59398

128888

H1334

ST9

Dub Ferrara přírodně světlý

108610

59187

59477

60922

H1387

ST10

Dub Denver grafitový

308003

317041

Novinka

H1399

ST10

Dub Denver lanýžově hnědý

308004

315864

Novinka

H1400

ST36

Zašlé dřevo

308005

311728

Novinka

H1401

ST22

Pinie Cascina

308006

313638

Novinka

H1424

ST22

Woodline Creme

59569

59572

90085

H1444

ST9

Borovice alpská

312378

308007

317042

H1486

ST36

Borovnice Jackson

235878

245394

H1487

ST22

Borovice Bramberg

312379

176187

212212

H1511

ST15

Buk Bavaria

317719

59370

60500

H1582

ST15

Buk Ellmau

59651

60362

H1615

ST9

Třešeň Romana

59040

59422

H1636

ST12

Třešeň Locarno

312380

308008

H1733

ST9

Bříza Mainau

58995

60161

H3006

ST22

Zebrano pískové

59528

90419

H3012

ST22

Coco Bolo přírodní

180393

199000

H3047

ST10

Borneo lanyžově hnědé

308009

317043

Novinka

H3048

ST10

Borneo anticky hnědé

308010

317044

Novinka

H3058

ST22

Wenge Mali

58986

60025

H3080

ST15

Mahagon

176176

189507

H3081

ST22

Hacienda černá

59456

90074

H3090

ST22

Driftwood

58976

90266

H3113

ST15

Hruška Lindau

212283

317045

H3114

ST9

Hruška Tirano

176177

204269

H3131

ST12

Dub Davos přírodní

308011

317046

Novinka

H3133

ST12

Dub Davos lanýžově hnědý

308012

317047

Novinka

H3154

ST36

Dub Charleston tmavě hnědý

308013

311729

Novinka

H3156

ST12

Dub Corbridge šedý

308014

312169

Novinka

H3170

ST12

Dub Kendal přírodní

308015

317048

Novinka

10 mm

16 mm

317717

317725

312381

12345 Zboží je skladem

ve všech skladech
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12 mm

18 mm

25 mm

59197
60178
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Novinka
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DTDL EGGER
KOLEKCE DEKORATIVNÍCH MATERIÁLŮ 2017–2019 (SKLADOVÝ PROGRAM)
Tloušťka

Dekor

Struktura

Název dekoru

H3303

ST10

Dub Arlington přírodní

H3309

ST28

H3325

18 mm

25 mm

Laminát

213837

175718

312388

136492

Dub Gladstone pískový

226662

221796

272936

ST28

Dub Gladstone tabákový

226663

221797

260138

H3326

ST28

Dub Gladstone šedobéžový

226664

221798

281897

H3331

ST10

Dub Nebraska přírodní

180454

H3342

ST28

Dub Gladstone sépiový

308016

311724

Novinka

H3395

ST12

Dub Corbridge přírodní

308017

311464

Novinka

H3398

ST12

Dub Kendal koňakový

308018

315621

Novinka

H3430

ST22

Pinie Aland bílá

308019

312300

Novinka

H3433

ST22

Pinie Aland polární

308020

312094

Novinka

H3450

ST22

Fleetwood bílý

308021

317049

Novinka

H3451

ST22

Fleetwood šampaňský

308022

317050

Novinka

H3453

ST22

Fleetwood lávověšedý

308023

317051

Novinka

H3700

ST10

Ořech Pacifik přírodní

180789

176180

191385

H3702

ST10

Ořech Pacifik tabák

182268

176181

181228

H3704

ST15

Ořech Aida tabákový

59795

59193

64643

H3711

ST9

Ořech Carini tabákový

308024

315162

Novinka

H3730

ST10

Hickory přírodní

317739

308025

315963

Novinka

H3732

ST10

Hickory hnědý

317740

308026

317053

Novinka

H3734

ST9

Ořech Dijon přírodní

59881

59508

H3773

ST9

Ořech Carini bělený

H3840

ST9

Javor Mandal přírodní

H3860

ST9

Javor Hard šampaňský

H3991

ST10

Buk Country přírodní

F186

ST9

F187

10 mm

12 mm

16 mm

312382

197992

59880

205191

80839

308027

314960

176179

196092

308028

317054

Novinka

308029

311868

Novinka

Beton Chicago světle šedý

308030

317055

Novinka

ST9

Beton Chicago tmavě šedý

308031

317056

Novinka

F302

ST87

Ferro bronzový

308032

315914

Novinka

F425

ST10

Len béžový

196303

213241

F433

ST10

Len antracitový

317782

308033

317057

F501

ST2

Titan

59549

59321

59548

64148

F509

ST2

Hliník

108606

59892

58946

60538

F570

ST2

Metallic měděný

308034

317059

Novinka

F571

ST2

Metallic zlatý

308035

317060

Novinka

F649

ST16

Jílovec bílý

308036

315916

Novinka

F651

ST16

Jílovec šedý

308037

311837

Novinka

317742
312383

12345 Zboží je skladem
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DTDL EGGER
SKLADOVÁ KOLEKCE DÉMOS (Dodatečné dekory mimo aktuální kolekci EGGER)
Tloušťka
Dekor

Struktura

Název dekoru
10 mm

16 mm

18 mm

25 mm

W954

SM

Bílá

58947

W954

ST2

Bílá

162652

W1000

SM

Bílá premium

U107

ST9

Sametově žlutá

175724

U116

ST15

Jasmín

175720

U224

ST9

Hedvábně bílá

308526

U708

ST2

Světle šedá

59639

H1032

ST15

Natural Planked Beech

59221

H1215

ST22

Jasan Cassino hnědý

108608

H1267

ST22

Jasan Molina pískový

108609

H1298

ST22

Jasan Lyon pískový

132651

H1394

ST9

Dub Cremona pískový

59244

H1428

ST22

Woodline Mokka

59574

H1502

ST15

Olše

H1518

ST15

Buk přírodní

H1521

ST15

Javor medový

H1555

ST15

Wenge

H1555

ST21

Wenge

H1586

ST15

Buk pařený

H1599

ST15

Buk tyrolský čokoládový

H1698

ST15

Třešeň Lombardo přírodní

59146

H1706

ST15

Třešeň

108809

H1709

ST15

Francouzský ořech

H1950

ST15

Kalvados přírodní

H1951

ST15

Kalvados červený

59345

59350

H3128

ST15

Merano přírodní

108639

59115

H3129

ST9

Merano hnědé

59822

59233

H3332

ST10

Dub Nebraska šedý

180236

H3389

ST11

Dub přírodně světlý

176186

F275

ST9

Beton tmavý

108679

F274

ST9

Beton světlý

108677

12345 Zboží je skladem

ve všech skladech
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12 mm

131725

59926

59829

59140

59614

59417

59311

59863

59444

59098

59561
108620

108622
59130

58963

59041

175708

175715

59377

59380

12345 Zboží je skladem na centrálních skladech v Praze, Brně,
Ostravě, Olomouci a Litoměřicích
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DTDL EGGER
Doprodej kolekce ZOOM do 30. 6. 2017
Tloušťka
Dekor

Struktura

Název dekoru
10 mm

12 mm

216539

16 mm

18 mm

25 mm

216541

W1000

ST18

Bílá premium

W1000

ST30

Bílá premium

71400

W1200

ST9

Porcelán

199390

U108

ST30

Vanilka

71404

U129

ST15

Žlutá sluneční

59583

U204

ST9

Camel

216263

U206

ST9

Malaga

U212

ST15

Krémová

175725

U539

ST9

Kovově modrá

176171

U625

ST15

Jablečně zelená

59123

U628

ST15

Zelená

59605

U633

ST15

Tyrkysová

180400

U634

ST15

Sametově zelená

192077

U730

ST9

Čedičová šedá

211537

U763

ST18

Perlově šedá

216543

U961

ST30

Černá grafit

71402

U999

ST18

Černá

216542

H1111

ST15

Snakewood

176173

H1129

ST15

Dub Thermo

176174

H1232

ST9

Loire Ash

59421

H1334

ST24

Dub Ferrara přírodně světlý

59150

H1348

ST15

Champagne Cremona Oak

59581

H1372

ST22

Dub Aragon přírodní

176185

H1474

ST22

Pinie Avola bílá

220416

H1476

ST22

Pinie Avola champagne

H1484

ST22

Pinie Avola hnědá

176175

H1692

ST15

Meran Cherry

59442

H1793

ST27

Tortona láva

235864

H1796

ST27

Tortona přírodní

235869

H1867

ST9

Javor kanadský krémový

59420

H1887

ST9

Javor přírodní Starnberg

59162

182271

109608

176184

58988

12345 Do vyprodání zásob
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DTDL EGGER
Doprodej kolekce ZOOM do 30. 6. 2017
Tloušťka
Dekor

Struktura

Název dekoru
10 mm

59816

12 mm

16 mm

18 mm

25 mm

59503

H3005

ST22

Zebrano béžovošedé

H3016

ST24

Jakarta Teak

59927

H3025

ST15

Makassar

59524

H3030

ST9

Cordoba Oliva světlá

59542

H3031

ST9

Cordoba Oliva tmavá

59545

H3070

ST22

Urbano přírodní

59543

H3078

ST22

Hacienda bílá

59127

H3304

ST9

Dub Chateau šedě lazurovaný

59448

59825

H3306

ST9

Dub Chateau antracitový

59449

128207

H3353

ST11

Dub Cortina šedý

108642

H3363

ST9

Dub Highland antracitový

59875

H3370

ST22

Dub bahenní hnědý

59460

H3382

ST9

Light Winchester Oak

59522

H3387

ST11

Dub rustikální

175717

H3399

ST11

Dub Cortina černý

121014

H3400

ST22

Borovice Bramberg

59234

H3410

ST22

Modřín horský

59773

H3420

ST36

Pinie Thermo

235880

H3662

ST9

Třešeň Venezia přírodně světlá

H3755

ST22

Modřín Schönau bílý

182174

H3758

ST9

Bříza Helsinki

225268

H3760

ST29

Jilm Cape bílý

235870

H3775

ST9

Ořech Tennessee světlý

198519

H3778

ST9

Karibský ořech přírodní

133083

H3911

ST9

Buk Tauern přírodní

176183

F310

ST87

Ceramic rezivý

235885

F583

ST22

Fino bronz

59509

F584

ST22

Fino skořice

59601

F633

ST15

Metallo šedohnědé

153774

F784

ST2

Microline nerez

59531

182267

176182

12345 Do vyprodání zásob
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EUROLIGHT – laminované
lehčené konstrukční desky

EUROLIGHT
EUROLIGHT = voštinová deska neboli lehčená konstrukční deska.
Je tvořena slepením
jádra z kartonové
voštiny (15 mm buňky)
se dvěma nosnými 8 mm dřevotřískovými deskami. Při stejné tloušťce jsou
až o 60 % lehčí než dřevotřískové desky
nebo MDF desky. Jsou volbou všude
tam, kde je třeba docílit vzhledu silné
desky se současným zachováním nízké
hmotnosti finálního výrobku.
Hmotnost: cca 270 kg/m3 (50 mm),
340 kg/m3 (38 mm).

EUROLIGHT Dekor
= EUROLIGHT s dekorativním povrchem
identickým s deskami Eurodekor (DTDL
laminovanými EGGER). Duté jádro umožňuje instalaci LED osvětlení.
Použití: opláštění, korpusy, stolové desky,
regály, posuvné a interiérové dveře,
nábytek.
Vyberte sladěné nebo kontrastní hrany:
viz kapitola 12.
Rozměry:
Délka: 2 800, 5 610 mm.
Šířka: 2 070 mm.
Tloušťka: 38, 50 mm.
Balení:
12 ks na paletě (tl. 38 mm),
9 ks na paletě (tl. 50 mm).
Skladová kolekce:
W980 ST2 v tloušťce 38 a 50 mm.
Na objednávku:
Od 2 ks v libovolném dekoru (tl. 38 nebo
50 mm).
Množství menší než 24 ks (2 palety) je
s příplatkem.

8 mm dřevotřísková deska
recyklovaná papírová voština

Termín dodání:
6–7 týdnů.

8 mm dřevotřísková deska

Tloušťka
Dekor

W980

Struktura

ST2

Název dekoru

Platinově bílá

38 mm

50 mm

59775

59774
12345 Zboží je skladem
v Praze a Brně
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Laminované materiály
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KRONOSPAN
Svět designových možností

KRONOSPAN Jihlava, součást nadnárodní
skupiny KRONOSPAN, je jedním
z největších a nejmodernějších výrobců
velkoplošných materiálů na bázi
dřeva v Evropě. Navazuje na tradici
dřevařské výroby v Jihlavě, kde na území
stávajícího závodu založil v roce 1883
Julius Schindler pilařskou výrobu. V roce
1957 se zde začalo, jako v jednom
z prvních závodů v Evropě, s výrobou
dřevotřískových desek. V roce 1978 byla
v Jihlavě instalována největší linka na
výrobu dřevotřískových desek v tehdejším
Československu a tato výroba vytvořila
základ závodu v době, kdy začala
s bývalými Jihlavskými dřevařskými závody
kooperovat skupina KRONOSPAN,

1.37

tj. v roce 1994. Od tohoto okamžiku
začíná rozhodující rozvoj Jihlavského
závodu KRONOSPAN, který trvá dodnes.
KRONOSPAN v Jihlavě v současnosti
vyrábí dřevotřískové desky, které dále
zpracovává na laminované dřevotřískové
desky a pracovní desky. V roce 2005
byla zprovozněna nová linka, která
obohatila nabídku o stavební OSB desky
SUPERFINISH. Vlastní produktová řada
je rozšířena o výrobky na bázi dřeva
sesterských společností. Například
dřevovláknité desky MDF, HDF, dýhované
dřevotřískové desky a další materiály
nejen pro výrobce nábytku.

www.demos‑trade.com
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0551 Peach
DTDL KRONOSPAN [str. 1.45]

0132 Orange
DTDL KRONOSPAN [str. 1.44]

7123 Lemon Sorbet
DTDL KRONOSPAN [str. 1.46]
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Laminované materiály
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DTDL KRONOSPAN

Jihlavský výrobce
KRONOSPAN má
ve své kolekci
laminovaných desek
161 dekorů.

V roce 2014 KRONOSPAN představil
kolekci Trends 2014/2015 – 13 nových
dekorů laminovaných desek.

STRUKTURY:

V roce 2016 KRONOSPAN představil
kolekci Trends 2016/2017 – 11 nových
dekorů laminovaných desek.
Rozdělení dekorů:
 color (Bílá, Unibarva)
 standard
 special
 trends (Trends 14/15, Trends 16/17)

SM/Hladká

PR/Rustikál pór

PE/Perlička

BS/Kancelářská struktura

SN/Supernatural

SU/Supermatt

GL/Lesk

ML/Microline

MG/Mirror gloss
(vyšší třída lesku než GL)

SP/Synchro pór

PW/Pure wood

V nabídce je rovněž speciální kolekce
DTDL Economic, která obsahuje 5 cenově zvýhodněných dekorů.
Výhody laminátové desky:
 široká nabídka dekorů
 široká nabídka povrchových struktur
 jednoduché čištění a snadná údržba

1.39
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DTDL KRONOSPAN

Typy nosičů KRONOSPAN:
 všechny dekory se vyrábí na nosiči P2
 P2 Flammex, P3 (MR), MDF na poptávku, lze objednat od 2 kusů a dále pak
po párech
Rozměry nosiče P2
Délka: 2 800 mm.
Šířka: 2 070 mm.
Tloušťka: 8, 10, 12, 13, 16, 18, 19, 22,
25, 28, 32, 38 mm.
Rozměry P2 Fireboard
Délka: 2 800 mm.
Šířka: 2 070 mm.
Tloušťka: 16, 18, 19 mm.
Rozměry nosiče MDF
Délka: 2 800 mm.
Šířka: 2 070 mm.
Tloušťka: 8, 10, 12, 16, 18, 19, 22, 25, 28,
30, 38 mm.

Možnosti na přání zákazníka
(za příplatek a na poptávku)
jiná struktura:
 daný dekor lze objednat v jiné než
doporučené struktuře
 minimálním množství pro objednání
je 100 ks s příplatkem 3 % (od 250 ks
bez příplatku)
jiný formát:
 minimální množství pro objednání je
150 m3
Termíny dodání:
 dodání objednávkového sortimentu je
cca 3–4 týdny, v průběhu sezóny může
kolísat

Rozměry nosiče P3
Délka: 2 827 mm.
Šířka: 2 064 mm.
Tloušťka: 19 mm.
Objednávky (příplatky)
Různé tloušťky ze skladové kolekce lze
objednat od 2 ks (dále po párech) s příplatkem za podlimitní množství.
Desky v rozměru 5 600 x 2 070 mm ze skladové kolekce lze objednat na poptávku.
Výjimka: Struktura MG (Mirror Gloss)
lze objednat od 1 ks. Při objednávce
1 ks je příplatek za podpaletové
množství.

Podpora: +420 596 223 447
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DTDL KRONOSPAN

Rozměr
T l ou š ť k y

2 8 0 0 x 2 07 0 m m
8 , 10 , 12 , 13 , 16 , 18 , 19 , 2 2 , 2 5 , 2 8 , 3 2 , 3 8 m m

P o v r c h o vá stru k tura
N osn á des k a

P2

18 mm

K012

18, 25 mm

K013

18 mm

K015

K018

18 mm

K014

18 mm

K016

18 mm

1.41

Tloušťky uvedené na jednotlivých
dekorech jsou skladem.
Číslo dekoru/objednací kód
najdete na str. 1.56–1.60

v i z s t r. 1. 3 9

18 mm

K017

18 mm

K019

www.demos‑trade.com
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K020
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DTDL KRONOSPAN

18 mm

K021

K022

K001

18, 25 mm

18 mm

K002

K003

18, 25 mm

K005

18 mm

K004

18 mm

K006

18 mm

K008

18, 25 mm

10, 18 mm

18 mm

K007

18 mm

K009

Podpora: +420 596 223 447

18 mm

K010

Laminované materiály
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DTDL KRONOSPAN

18 mm

K011

1.43

18 mm

4298

www.demos‑trade.com

18 mm

4299

1

L a m i n ova n é m at e r i á ly

DTDL KRONOSPAN

8, 10, 12, 16, 18, 22, 25 mm

0101
RAL 9010 / NCS S0502-G50Y

12, 16, 18, 25 mm

0112
RAL 7047 / NCS S2000-N

18 mm

0121
NCS S2030-R90B

0113
RAL 9003 / NCS S0300-N

18 mm

0125
RAL 5005 / NCS S3060-R90B

18 mm

0134
NCS S0560-Y10R

18 mm

0149
RAL 3016 / NCS S2070-Y90R

18, 25 mm

0164
RAL 7043 / NCS S7502-G

8, 10, 12, 16, 18, 25 mm

18 mm

18 mm

0132
RAL 2000 / NCS S0585-Y40R

18, 25 mm

0162
RAL 7015 / NCS S6500-N

8, 10, 12, 18, 25 mm

0171
RAL 7037 / NCS S4500-N

0190
RAL 9004 / NCS S8502-B

Podpora: +420 596 223 447
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DTDL KRONOSPAN

18 mm

0191
NCS 1502-G

18 mm

0197
NCS S3000-N

18 mm

0515
NCS S1010-Y30R

18 mm

18 mm

1.45

18 mm

0540
NCS S2500-N

18 mm

0564
RAL 9001 / NCS 0601-Y21R

18 mm

0859
RAL 9006

0514
NCS 0505-Y05R

0522
NCS S1005-Y20R

0551

12, 18 mm

18 mm

0881

www.demos‑trade.com

18 mm

0851

16, 18, 25 mm

1700
NCS S2005-R80B

1

L a m i n ova n é m at e r i á ly

DTDL KRONOSPAN

18 mm

5515
NCS S1555-B10G

18 mm

5516

18 mm

5519
NCS S1060-G70Y

18 mm

18 mm

18 mm

7045

18 mm

7113
RAL 3020 / NCS 1085-Y85R

18 mm

7166
RAL 7006

5517
RAL 3011 / NCS S4050-R

7031
NCS 0502-Y05R

7063
NCS 1505-G

18 mm

18 mm

7123
NCS S0520-Y10R

18 mm

7167
RAL 4001

Podpora: +420 596 223 447

18 mm

7174
NCS S2010-Y10R

Laminované materiály

1.46

L a m i n ova n é m at e r i á ly

DTDL KRONOSPAN

18 mm

7176
RAL 2004 / NCS S0585-Y70R

7179
NCS S0520-R80B

18 mm

7184
NCS S7502-R

7191
NCS S6030-B90G

18 mm

1.47

18 mm

7190
NCS S0580-G30Y

10, 18, 25 mm

8100
RAL 9016 / NCS S300-N

18 mm

8349

7180
NCS S0510-B50G

7186
NCS S3040-R70B

18 mm

18 mm

18 mm

8348

18 mm

8533
NCS S3010-Y40R

www.demos‑trade.com

18 mm

18 mm

8534
RAL 3015 / NCS S1040-R20B

1

L a m i n ova n é m at e r i á ly

DTDL KRONOSPAN

18 mm

8536
NCS S1020-R40B

8681
NCS S0505-R70B

8685
RAL 9016 / NCS S0500-N

18 mm

8686
RAL 8014

18 mm

8984
RAL 5011 / NCS S7020-R80B

18 mm

9569
RAL 1013 / NCS 0305-Y25R

10, 12, 18, 25 mm

0375

18 mm

18 mm

18 mm

8996
NCS S2030-G70Y

10, 18 mm

0045

10, 18, 22, 25 mm

0344

10, 12, 18, 22, 25 mm

0381

Podpora: +420 596 223 447

18 mm

0396

Laminované materiály

1.48

L a m i n ova n é m at e r i á ly

DTDL KRONOSPAN

18 mm

0637

10, 12, 18, 25 mm

0685

0729

10, 18 mm

0757

18 mm

0854

18 mm

1625

1.49

10, 18, 25 mm

0876

18 mm

10, 12, 18, 25 mm

1715

18, 25 mm

1764

10, 18, 25 mm

1738

18 mm

1783

www.demos‑trade.com

18, 25 mm

1792

1

L a m i n ova n é m at e r i á ly

DTDL KRONOSPAN

18 mm

1795

1796

18 mm

5500

18 mm

18 mm

18 mm

5502

18 mm

5504

18 mm

5529

3167

5501

5503

18 mm

10, 12, 18, 22, 25 mm

18 mm

5527

18 mm

5530

Podpora: +420 596 223 447

18 mm

7935

Laminované materiály

1.50

L a m i n ova n é m at e r i á ly

DTDL KRONOSPAN

18 mm

7937

18 mm

8069

18 mm

8197

18 mm

18 mm

1.51

18 mm

8312

18 mm

8361

18 mm

8409

8195

8203

8313

18 mm

18 mm

8362

18 mm

18 mm

8410

www.demos‑trade.com

8417

1

L a m i n ova n é m at e r i á ly

DTDL KRONOSPAN

18 mm

8425

18 mm

8431

18 mm

8503

18 mm

18 mm

18 mm

8509

18 mm

8545

18 mm

8548

8448

8508

8539

18 mm

18 mm

8547

18 mm

8601

Podpora: +420 596 223 447

18 mm

8888

Laminované materiály

1.52

L a m i n ova n é m at e r i á ly

DTDL KRONOSPAN

18 mm

8912

18 mm

8953

18 mm

8995

18 mm

10, 18, 25 mm

1.53

18 mm

9285

18 mm

9411

18 mm

9755

8971

9247

9345

18 mm

18 mm

9614

18 mm

9763

www.demos‑trade.com

18 mm

9775

1

L a m i n ova n é m at e r i á ly

DTDL KRONOSPAN

18 mm

5528

18 mm

8413

18 mm

8510

18 mm

8414

18 mm

8511

Podpora: +420 596 223 447

Laminované materiály

1.54

L a m i n ova n é m at e r i á ly

DTDL KRONOSPAN

K013/SU Sand Artisan Beech
DTDL KRONOSPAN [str. 1.41]

1.55

www.demos‑trade.com

1

L a m i n ova n é m at e r i á ly

DTDL KRONOSPAN
Trends 16/17 - NOVINKa		
Tloušťka

Dekor

Struktura

Název dekoru

K012

SU

Pearl Artisan Beech

288127

K013

SU

Sand Artisan Beech

288129

K014

SU

Truffle Artisan Beech

288131

i 316710

K015

PW

Vintage Marine Wood

288132

i 296199

K016

PW

Carbon Marine Wood

288134

i 291504

K017

PW

Blonde Liberty Elm

288135

i 299299

K018

PW

Smoked Liberty Elm

288136

i 303811

K019

PW

Silver Liberty Elm

288137

i 305965

K020

PW

Fireside Select Walnut

288138

301766

K021

SN

Barley Blackwood

288139

i 305280

K022

SN

Satin Blackwood

288141

i 312069

Dekor

Struktura

Název dekoru

K001

PW

White Craft Oak

236775

K002

PW

Grey Craft Oak

236776

K003

PW

Gold Craft Oak

236779

K004

PW

Tobacco Craft Oak

236780

K005

PW

Oyster Urban Oak

236781

K006

PW

Amber Urban Oak

236782

i 250073

K007

PW

Coffee Urban Oak

236534

253129

K008

PW

Light Select Walnut

236785

i 253986

K009

PW

Dark Select Walnut

236786

i 253988

K010

SN

White Loft Pine

236791

i 253989

K011

SN

Cream Loft Pine

236792

i 246624

4298

SU

Light Atelier

236793

i 245876

4299

SU

Dark Atelier

236794

i 268413

8 mm

10 mm

12 mm

16 mm

313805

18 mm

22 mm

25 mm

Laminát
i 316708

317655

i 316709

Trends 14/15
Tloušťka
8 mm

10 mm

12 mm

16 mm

18 mm

22 mm

Laminát

263964

i 253979
i 253974

317653

252787
i 253975

317654

12345 Zboží je skladem
v Praze a Brně

Podpora: +420 596 223 447

25 mm

253982

i Na objednávku

Laminované materiály

1.56

L a m i n ova n é m at e r i á ly

DTDL KRONOSPAN
dodací pořádek
Struktura

Název dekoru

0045

BS

Buk Westfalen

68751

0101

PE

Front White

65470

0101

PR

Front White

65471

0101

SM

Front White

0101

PE

0101/0112

0112

PE

Stone Grey

0112

PE

0112/0164

0113

PE

Ceramic White

0113

SM

Ceramic White

0121

PE

Capri Blue

70106

i 60590

0125

PE

Royal Blue

70039

i 189232

0132

PE

Orange

188553

i 215786

0134

PE

Sunshine

70855

i 121835

0149

PE

Simply Red

70104

i 161610

0162

PE

Graphite Grey

170430

205465

219649

0164

PE

Anthracite

70040

66095

188552

0171

PE

Slate Grey

190840

0190

PE

Black

0190

PR

Black

70036

–

0191

PE

Cool Grey

198794

223544

0197

PE

Chinchilla Grey

198795

i 227202

0344

PR

Třešeň

70099

0375

BS

Javor Americký

203424

203425

203423

0381

PR

Buk Bavaria

70075

68650

70076

0396

PR

Smrk Sukatý

0514

PE

Ivory

0515

PE

0522

8 mm

10 mm

65035

70025

12 mm

16 mm

18 mm

22 mm

25 mm

70081
65029

65480

i 316711

70032

69031

70030
70026

70027

Laminát

60228
–

70029

65105

65115

60638

70918

64903

282098
67597

66046

66051

245318
233400
65038

65915

65034

65775

65024
65033

65935

65032

65952

i 216475

65022

65039

216476

224988

70038

65980

70100

69210

68674

178284

70101

i 289716

203426

i 64914

70077

i 64901

70080

i 225271

70041

i 119447

Sand

70851

i 195465

PE

Beige

70042

i 64936

0540

PE

Manhattan Grey

66020

i 198884

0551

PE

Peach

70107

i 251027

0564

PE

Almond

198796

i 215594

0637

BS

Olše Impuls

70069

i 65111

0685

BS

Olše Červená

109083

12345 Zboží je skladem

ve všech skladech

1.57

Tloušťka

Dekor

203420

203419

118972

12345 Zboží je skladem na centrálních skladech v Praze, Brně,
Ostravě, Olomouci a Litoměřicích

www.demos‑trade.com

118973
12345 Zboží je skladem
v Praze a Brně

i 60646

i Na objednávku
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L a m i n ova n é m at e r i á ly

DTDL KRONOSPAN
dodací pořádek
Tloušťka

Dekor

Struktura

Název dekoru

0729

BS

Ořech

203418

118974

0757

PR

Dub Přírodní

70934

70103

i 203094

0851

PE

Metallika

198797

231512

0854

SU

Wenge

69955

i 64969

0859

PE

Platinum

204007

191173

0876

BS

Buk Světlý

0881

PE

Aluminium

65585

i 64972

1625

BS

Calvados Tmavý

70048

i 169923

1700

PE

Steel Grey

1715

BS

Bříza

1738

BS

Javor Evropský

70049

1764

BS

Hrušeň Planá Světlá

70044

1783

BS

Buk Přírodní

70079

1792

BS

Calvados

70045

1795

BS

Jabloň

70056

1796

PR

Buk Rustikal

3167

SN

Rovere Fumare

199015

i 251166

5500

SU

Jilm Přírodní

169972

i 189502

5501

SN

Dub Slavonský

169973

i 191316

5502

SN

Rovere Vanilla

199016

i 224949

5503

SN

Rovere Truffle

199017

i 224950

5504

SU

Javor Kanadský

203110

i 212207

5515

BS

Marmara Blue

191780

i 192076

5516

PE

Inca Gold

198798

i 231473

5517

BS

Bordeaux

196866

i 205770

5519

BS

Lime Grass

192655

i 220486

5527

SN

Dub Kamenný

199018

232181

5528

SU

Prism

199023

i 224242

5529

SN

Oregon

199019

i 223340

5530

SN

Wildfire

199024

i 227305

7031

PE

Créme

198803

i 229838

7045

SU

Champagne

169969

215835

7063

SU

Pastel Green

169971

i 210573

8 mm

10 mm

ve všech skladech

16 mm

203417

70057

18 mm

22 mm

203416

70034
67256

12345 Zboží je skladem

12 mm

108995

108989

Podpora: +420 596 223 447

Laminát

118975

64915

203415

i 64907

70035

65641

195238

70055

67254

60628

70114

12345 Zboží je skladem na centrálních skladech v Praze, Brně,
Ostravě, Olomouci a Litoměřicích

25 mm

156861
67052

i 60598
i 118983

67062

i 64965
i 268366

67328

70058

12345 Zboží je skladem
v Praze a Brně

i 317712

i Na objednávku

Laminované materiály

1.58

L a m i n ova n é m at e r i á ly

DTDL KRONOSPAN
dodací pořádek
Struktura

Název dekoru

7113

BS

Chilli Red

169966

i 231577

7123

BS

Lemon Sorbet

198805

i 210538

7166

BS

Latté

192952

i 225237

7167

SU

Viola

169968

i 211360

7174

BS

Olive

198807

i 222601

7176

BS

Flame

189529

226772

7179

BS

Sky Blue

169970

i 267763

7180

BS

Mint

198808

i 256518

7184

BS

Earth

196756

i 215669

7186

BS

Violet Blue

198809

i 316713

7190

BS

Mamba Green

169967

i 192075

7191

BS

Ever Green

181490

i 221898

7935

SU

Havana

69972

i 65127

7937

BS

Jabloň Kern

67408

i 65114

8069

SP/BS Platan Monaco tmavý

199025

–

8100

PE

Pearl White

304809

304808

304811

–

8100

SM

Pearl White

223766

198810

304810

212769

8195

SP/BS Platan Monaco střední

199026

–

8197

SN

199012

i 224856

8203

SP/BS Platan Monaco světlý

199027

–

8312

ML

Rigoletto bronzové

130166

i 231474

8313

ML

Rigoletto stříbrné

129878

i 223658

8348

PE

Bronze Age

198811

i 223298

8349

PE

Champagne Metallic

192052

i 216550

8361

SN

Crossline Latte

130175

i 211690

8362

SN

Crossline karamel

130176

i 131878

8409

SN

Orfeo tmavé

70182

i 109321

8410

SN

Orfeo světlé

70183

i 109322

8413

SM

Imeneo světlé

70181

i 128361

8414

SM

Imeneo tmavé

70180

i 109323

8417

ML

Rigoletto měděné

130160

i 204640

8425

BS

Makassar kávový

199020

i 215208

8431

SN

Dub Nagano

175453

i 162849

8 mm

10 mm

12 mm

Dub Vintage Platin

12345 Zboží je skladem

ve všech skladech

1.59

Tloušťka

Dekor

16 mm

18 mm

12345 Zboží je skladem na centrálních skladech v Praze, Brně,
Ostravě, Olomouci a Litoměřicích

www.demos‑trade.com

22 mm

25 mm

12345 Zboží je skladem
v Praze a Brně

Laminát

i Na objednávku
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L a m i n ova n é m at e r i á ly

DTDL KRONOSPAN
dodací pořádek
Tloušťka

Dekor

Struktura

Název dekoru

8448

SU

Ořech Ribera

70186

i 109324

8503

BS

Jasan Taormina

199013

i 252310

8508

SN

North Wood bílé

70122

i 65141

8509

SN

North Wood černé

70133

i 121753

8510

BS

Sakura černá

70134

i 65144

8511

BS

Sakura bílá

70135

i 65117

8533

BS

Macchiato

203095

i 131000

8534

BS

Rose Pink

204006

i 65147

8536

BS

Lavender

206723

i 162040

8539

SN

Borovice Laricio

70128

i 109328

8545

BS

Agora světlá

70164

i 165547

8547

SN

Fineline světlé

70142

i 65118

8548

SN

Fineline tmavé

70141

i 65126

8601

BS

Oliva Sevilla tmavá

199021

i 231206

8681

SU

Brilliant White

191848

i 221261

8685

SN

Snow White

70187

i 132950

8686

BS

Chocolate

181492

i 205253

8888

SU

Buk Corvara

67406

i 65129

8912

BS

Oliva Sevilla světlá

69963

i 64971

8953

BS

Ořech Tiepolo

67409

i 65116

8971

BS

Makassar Ceylon

203098

i 65142

8984

BS

Navy Blue

191905

i 232517

8995

SN

Kokos Bolo

203100

199603

8996

PE

Ocean Green

70094

i 252603

9247

BS

Buk

199014

i 265021

9285

SN

Jasan Vernasca

203105

i 197576

9345

BS

Třešeň americká

9411

BS

Olše podunajská

70067

i 229674

9569

PE

Vanilla

198812

i 215775

9614

BS

Ořech Lyon světlý

70051

i 64966

9755

SN

Třešeň Marbella

203108

i 268173

9763

BS

Wenge Lousiana

199022

i 202716

9775

BS

Zebrano Classic

70073

i 64964

12345 Zboží je skladem

ve všech skladech

8 mm

10 mm

12 mm

67126

16 mm

18 mm

70053

12345 Zboží je skladem na centrálních skladech v Praze, Brně,
Ostravě, Olomouci a Litoměřicích

Podpora: +420 596 223 447

22 mm

25 mm

67135

12345 Zboží je skladem
v Praze a Brně

Laminát

i 202749

i Na objednávku

Laminované materiály

1.60

L a m i n ova n é m at e r i á ly

Nalepovací krytky

EGGER kolekce 2017–2019
Dekor

Barva

13 mm

20 mm

Dekor

Barva

13 mm

20 mm

Dekor

Barva

13 mm

20 mm

W1000

13933

283218

283260

U767

5202

i 304824

i 304836

H1444

260

283275

283292

W1000

13744v

283227

283268

U775

93562

283226

283267

H1511

577

i 283192

i 283234

W1100

13982

298446

298499

U788

93520

283225

283266

H1582

374

283276

283293

W1100

6762

i 298447

i 298500

U960

93873

283287

283304

H1615

9161

283216

283258

W1100

13982

298446

298499

U961

94186

304815

i 304828

H1636

9030

i 283212

i 283254

W1100

13744v

283227

283268

U963

94186

304815

i 304828

H1733

257

283191

283233

W908

13744v

283227

283268

F501

93336

283190

283232

H3006

4557

283279

283296

W980

11164

283273

283290

F502

93336

283281

283298

H3012

4648

283200

283242

U222

18056

283220

283262

H1176

4832

283281

283298

H3048

4971

i 298482

i 298536

U702

9876

i 298449

i 298502

H1180

4833

283207

283249

H3080

988

283193

283235

U702

5191

i 304823

i 304835

H1181

4833

283208

283250

H3090

1509

i 298487

i 298541

U708

93562

283226

283267

H1212

d36

283208

283250

H3113

9049

283213

283255

U727

5203

i 304825

i 304837

H1213

4819

i 298471

i 298525

H3131

40041

i 298483

i 298537

U732

93873

283287

283304

H1250

4548

283206

283248

H3133

40040

i 298475

i 298529

U999

657

283277

283294

H1400

4548

283197

283239

H3156

4833

283208

283250

U104

18056

283220

283262

H3154

4832

283197

283239

H3170

4832

283207

283249

U108

18056

283220

283262

H3309

4858

283207

283249

H3303

4731

283202

283244

U113

18052

283219

283261

H3326

40039

i 298481

i 298535

H3331

4832

283207

283249

U114

28411

283222

283263

H1101

4833

i 298474

i 298528

H3395

4731

283202

283244

U156

18052

283219

283261

H1115

6074plr2

283208

283250

H3398

4647

i 283199

i 283241

U201

93520

283225

283266

H1116

4686

283229

283269

H3430

40038

i 298473

i 298527

i 283264

H1122

90033

i 298478

i 298532

H3433

4819

283206

283248

i 298513

H1137

4832

i 283224

i 283265

H3450

40038

i 298473

i 298527

U321

48948

i 283223

U337

6903

i 298460

U630

78513plr2

283231

283271

H1145

4833

283207

283249

H3451

4648

283200

283242

U702

5191

i 304823

i 304835

H1146

90033

283208

283250

H3453

9005

i 298495

i 298549

U707

94191

i 304816

i 304829

H1199

4648

i 283224

i 283265

H3700

4832

283207

283249

U727

5203

i 304825

i 304837

H1277

4648

283200

283242

H3730

6905

283211

i 283253

U732

93873

283287

283304

H1334

4648

283200

283242

H3732

40039

i 298474

i 298528

U748

205

i 304819

i 304832

H1399

4858

i 298481

i 298535

H3734

6198

283210

283252

U750

5191

i 304823

i 304835

H1401

4663

i 298477

i 298531

H3840

168

283282

283299

U763

93520

283225

283266

H1424

4819

283206

283248

Vzorkovník nalepovacích krytek

kód: 283889
najdete na str. 1.74 mezi dalšími vzorníky

balení Ø 13 mm = 20 ks

balení Ø 20 mm = 15 ks

12345 Zboží je skladem
v Ostravě

1.61
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Nalepovací krytky

EGGER
Dekor

Barva

13 mm

20 mm

Dekor

Barva

13 mm

20 mm

Dekor

Barva

13 mm

20 mm

F501

01

283190

283232

H1582

374

283276

283293

H3382

4557

283279

283296

F509

93336

283281

283298

H1586

2128

i 283195

i 283237

H3387

4692

283201

283243

F509

01

283190

283232

H1586

6077

283286

283303

H3389

4692

i 283198

i 283240

F583

4805

i 283205

i 283247

H1599

4753

283204

283246

H3700

4832

283207

283249

H1032

6077

283286

283303

H1615

9161

283216

283258

H3704

6074plr2

283229

283269

H1111

988

283193

283235

H1698

9118

i 283214

i 283256

H3734

6198

283210

283252

H1137

90033

i 283224

i 283265

H1706

9049

283213

283255

H3840

168

283282

283299

H1137

994plr2

283289

283306

H1709

6198

283210

283252

U104

18056

283220

283262

H1146

4833

283208

283250

H1733

257

283191

283233

U108

18052

283219

283261

H1151

9136

283215

283257

H1950

5483

i 283209

i 283251

U113

18052

283219

283261

H1215

9136

283215

283257

H1950

277plr2

283284

283301

U114

28411

283222

283263
283261

H1232

260

283275

283292

H1951

9019

283288

283305

U116

18052

283219

H1298

4648

283200

283242

H3006

4557

283279

283296

U156

18052

283219

283261

H1334

4731

283202

283244

H3078

4742

i 283203

i 283245

U321

48948

i 283223

i 283264

H1381

4501

283278

283295

H3078

4742

i 283203

i 283245

U630

78513plr2

283231

283271

H1394

4648

283200

283242

H3080

988

283193

283235

U708

93562

283226

283267

H1424

4819

283206

283248

H3128

6045

283285

283302

U732

93873

283287

283304

H1502

2102

283194

283236

H3128

9049

283213

283255

U999

657

283277

283294

H1506

277plr2

283284

283301

H3129

9118

i 283214

i 283256

U999

657plr2

283230

283270

H1511

577

i 283192

i 283234

H3303

4731

283202

283244

W1000

13933

283218

283260

H1511

6077

283286

283303

H3331

4832

283207

283249

W1000

13744v

283227

283268

H1555

4753

283204

283246

H3362

994plr2

283289

283306

W980

11164

283273

283290

13 mm

20 mm

Dekor

Barva

13 mm

20 mm

Dekor

Barva

13 mm

20 mm

KRONOSPAN
Dekor

Barva

0101

11164

283273

283290

0757

4731

283202

283244

7937

2128

i 283195

i 283237

0112

93520

283225

283266

0854

4753

283204

283246

8431

4833

283208

283250

0134

28411

283222

283263

0854

994plr2

283289

283306

8508

4557

283279

283296

0149

48948

i 283223

i 283264

0859

4647

i 283199

i 283241

8685

13759

283217

283259

0190

657plr2

283230

283270

0859

93336

283281

283298

8888

6077

283286

283303

0190

657

283277

283294

1700

93520

283225

283266

8979

168

283282

283299

0229

277plr2

283284

283301

1738

3116

283196

283238

8995

4833

283208

283250

0353

282

283274

283291

1764

168

283282

283299

8995

6905

i 283211

i 283253

0375

260

283275

283292

1783

374

283276

283293

9345

9049

283213

283255

0381

2102

283194

283236

1792

9049

283213

283255

9345

9019

283288

283305

0396

3116

283196

283238

1792

9019

283288

283305

9614

4731

283202

283244

0514

18052

283219

283261

1796

2102

283194

283236

9614

6077

283286

283303

0522

18052

283219

283261

5500

4833

283208

283250

9755

9161

283216

283258

0540

93520

283225

283266

5501

4832

283207

283249

9755

4557

283279

283296

0637

9030

i 283212

i 283254

5501

4557

283279

283296

0729

4548

283197

283239

7935

9118

i 283214

i 283256

12345 Zboží je skladem
v Ostravě
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INNOVUS (GLUNZ)

Nová cesta
ke kreativnímu myšlení
1.63
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INNOVUS (GLUNZ)

Firma Sonae Arauco se svými celkem
27 výrobními závody řadí mezi největší světové výrobce dřevomateriálů.
V polovině roku 2010 se Sonae Arauco,
coby v mnoha zemích jednička na trhu,
rozhodla vytvořit první globální kolekci
dekorů. Po 18 měsících vývoje se stala
tato myšlenka realitou – Innovus.
Ke 45 ověřeným „bestsellerům“ bylo vyvinuto a přidáno dalších 105 nových dekorů. Těchto téměř 150 dekorů optimálně
uspokojí a podpoří všechny kreativní
nápady na vytvoření nového prostředí,
místností nebo nábytku. Innovus nabízí
objemné spektrum barev a materiálů:
laminované dřevotřískové desky, HPL
a CPL lamináty, kompaktní desky a to
v mnoha různých provedeních.
Popis
Laminované dřevotřískové desky jsou
tradiční velkoplošné desky na bázi dřeva
povrchově upravené impregnovaným dekorativním papírem. Široká paleta dekorů
a výběr z mnoha struktur povrchu
nabízí využití v mnoha odvětvích nábytkářského průmyslu, inspiraci pro architekty a designéry, jeden ze základních
produktů pro vybavení interiérů,
kombinaci s dalšími materiály.

Použití:
 kuchyňský, koupelnový, kancelářský,
hotelový a ostatní nábytek
 laboratorní a nemocniční vybavení
 všechny skříňové aplikace
 školní nábytek
 výstavba veletržních a výstavních stánků
Typy dekorů:
 unidekory
 dekory fantazie
 dřevodekory
Výhody laminované
dřevotřískové desky:
 široká nabídka dekorů
 široká nabídka povrchových struktur
 jednoduché čištění a snadná údržba
 kvalitní nosná deska odpovídá požadavkům podle normy EN 312 a emisní
třídě E1

STRUKTURY

TF

SMA

NTL

LP

Podpora: +420 596 223 447
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PFLEIDERER

One Pfleiderer:

Inspirations
close to you
– pro vaše požadavky a váš úspěch.

Značka Pfleiderer se přetvořila. Ze spojení Pfleiderer Grajewo
a Pfleiderer GmbH vznikla nová, mezinárodní a schopná
značka materiálů na bázi dřeva. Díky tomu jsme mohli sladit
všechna výrobní místa, zjednodušit postupy a optimalizovat
sortiment našich výrobků a nabídku služeb. A díky tomu máte
přístup k celosvětově identické nabídce dekorů, struktur
a formátů, která je ohledně své šířky a hloubky jedinečná.
One Pfleiderer pro vás znamená ještě silnějšího partnera pro
materiály na bázi dřeva, s výjimečnými schopnostmi v oblasti
dekorativních povrchů, službami orientovanými na zákazníky
a důsledným zaměřením na udržitelnost. A v neposlední řadě
nekonečně kreativní i praktické „Inspirations close to you“.

DEKORY

STRUKTURY

NOSNÉ MATERIÁLY

1.65

www.demos‑trade.com
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PFLEIDERER

Neomezená tvůrčí svoboda kombinování
pomocí systému DST.
D jako dekor, S jako struktura, T jako Trägermaterial, tedy
nosný materiál.
Osvědčený systém DST je ve světě materiálů na bázi dřeva
jedinečný. S jeho pomocí lze kombinovat produkty koncernu
Pfleiderer – dekor, strukturu a nosný materiál – jako například
laminované desky.
HPL a HPL prvky*. K tomu máte k dipozici rozsáhlý dekorativní
sortiment jednobarevných,dřevo reprodukujících, kamenných
a kreativních dekorů, které je možné pomocí struktur orientovaných na design a použití kombinovat do velkého počtu variant
nosných prvků – od dřevotřískových a vláknitých desek pro
tradiční výrobu nábytku a provedení interiérů přes protipožární
desky a desky odolné proti vlhkosti až po speciální nosné
prvky, jako jsou BalanceBoard pro lehkou stavbu a LivingBoard pro ekologické stavby. S hojným počtem materiálů
a nepřebernými kombinačními možnostmi vám sortiment
koncernu Pfleiderer nabízí téměř neomezenou tvůrčí svobodu
při vybavení interiérů.
*) Rádi vám poradíme:
Mějte na zřeteli: Dekor, struktura a nosný materiál ovlivňují vnější vzhled
a barvu konečného produktu. Tak může při určitých kombinacích výrobků
v závislosti na výrobě docházet mezi DBS/HPL přes stejné označení dekoru
a struktury a při výběru různých formátů a/nebo jakostí i v rámci stejného
druhu výrobku (HPL/DBS) k nepatrným rozdílům ve struktuře dekoru
Tyto odchylky nejsou vadou. U některých struktur (lesklých a matných) to
vyplývá z obzvláštní citlivosti. Abyste s našimi produkty vždy dosáhli toho
nejlepšího výsledku a abychom předem vyjasnili případné odchylky, rádi
vám individuálně poradíme.

Podpora: +420 596 223 447
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1.66

L a m i n ova n é m at e r i á ly

HDF lakované

HDF lakovaná (HDF-LAK)
je lakovaná dřevovláknitá deska (HDF),
vyrobená z vláken většinou jehličnatých
dřevin, pojených lepidlem za vysokého
tlaku a teploty. Zatímco u laminovaných
desek je povrch tvořen melaminovým
papírem, na kterém je natištěn dekor

dřeva. U HDF lakovaných je dekor nanášen válcem a to při použití max. 2 barev.
Proto je výsledný efekt sice podobný,
ale nemůže být nikdy identický. Vzhledem k odlišné technologii výroby, než
u laminovaných desek, je povrch lakovaných HDF méně odolný vůči poškrábání

Použití:
 nábytkové zadní stěny
 skládací elementy
 dna zásuvek

Dodací pořádek – SKLADOVÁ KOLEKCE
hdf lakované egger

Dodavatelé HDF-LAK
EGGER
Nabízí:
 jednostranně nebo oboustranně lakované HDF
 dekory unibarev, dřevodekorů a bílé
Rozměry nosiče HDF
Délka: 2 800 mm.
Šířka: 2 070 mm.
Tloušťka: 2,5; 3 mm.
Objednávkový sortiment – minimální
objednací množství: od 150 ks – vždy
paletová množství.

Název sortimentu

Kód sortimentu

W5001 bílá 2800 x 2090 x 2,5 mm (EGGER)

116164

U5034 světle šedá 2800 x 2070 x 2,5 mm (EGGER)

128472

U5048 černá 2800 x 2070 x 2,5 mm (EGGER)

116175

U5022 alabastr 2800 x 2070 x 2,5 mm (EGGER)

129025

H5526 buk 381 2800 x 2070 x 2,5 mm (EGGER)

129004

U5061 hliník 2800 x 2070 x 2,5 mm (EGGER)

129023

H5785 ořech aida 2800 x 2070 x 2,5 mm (EGGER)

128999

H5701 olše 2800 x 2070 x 2,5 mm (EGGER)

116190

H5853 bříza 2800 x 2070 x 2,5 mm (EGGER)

129001

H5525 buk rustik 2800 x 2070 x 2,5 mm (EGGER)

129000

H5362 dub ferrara 2800 x 2070 x 2,5 mm (EGGER)

129007

H5805 javor 2800 x 2070 x 2,5 mm (EGGER)

129005

H5170 Wenge/buk č. 2800 x 2070 x 2,5 mm (EGGER)

129006

H5664 třešeň natur 2800 x 2070 x 2,5 mm (EGGER)

129008

H5905 kalvados 2800 x 2070 x 2,5 mm (EGGER)

129003

H5069 dub bardolin 2800 x 2070 x 2,5 mm (EGGER)

222927

H5150 dub natur 2800 x 2070 x 2,5 mm (EGGER)

132363

H5773 Ořech 2800 x 2070 x 2,5 mm (EGGER)

129015

H5367 dub světlý 2800 x 2070 x 2,5 mm (EGGER)

129011

H5680 třešeň rom. 2800 x 2070 x 2,5 mm (EGGER)

129019

H5403 borovice 2800 x 2070 x 2,5 mm (EGGER)

118930

12345 Zboží je skladem

ve všech skladech
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a zároveň se odlišuje i barevný odstín.
Barva není nikdy totožná s dekorem
u lamina. Protože každý vnímáme míru
shody jinak, doporučujeme nechat
rozhodnutí, zda se dekor HDF-LAK dá
použít k laminátové desce výhradně
na zákazníkovi!

www.demos‑trade.com

12345 Zboží je skladem na centrálních skladech v Praze, Brně,
Ostravě, Olomouci a Litoměřicích
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HDF lakované

Objednávkový sortiment – minimální
objednací množství: od 160 ks – vždy
paletová množství.

Spojovací profil pro záda skříní
Slouží ke spojení HDF desek u zad
skříně. V současné době nabízíme profily
v provedeních černý, bílý a buk.

Název sortimentu

Kód sortimentu

101 Bílá PE 2800 x 2070 x 3 mm

59678

101 PE Bílá oboustranná 2800 x 2070 x 3 mm

262394

164 PE antracit 2800 x 2070 x 3 mm

264564

K001 PW white craft 2800 x 2070 x 3 mm

309586

K002 PW grey craft 2800 x 2070 x 3 mm

309588

K003 PW gold craft 2800 x 2070 x 3 mm

309589

K009 PW dark select 2800 x 2070 x 3 mm

309594

K010 SN white loft 2800 x 2070 x 3 mm

309596

K005 PW oyster urban 2800 x 2070 x 3 mm

309591

K006 PW Amber Urban 2800 x 2070 x 3 mm

309592

K008 PW Light Select 2800 x 2070 x 3 mm

309593

K014 SU Truffle Arti 2800 x 2070 x 3 mm

309598

K016 PW Carbon Marin 2800 x 2070 x 3 mm

309599

K019 PW Silver Liber 2800 x 2070 x 3 mm

309601

K022 SN Satin Blackwood 2800 x 2070 x 3 mm

309602

7,2

Rozměry nosiče HDF
Délka: 2 800 mm.
Šířka: 2 070 mm.
Tloušťka: 2,5; 3,0 mm.

Hdf lakované (KRONOSPAN)

4

KRONOSPAN
Nabízí:
 jednostranně nebo oboustranně lakované HDF
 dekory unibarev, dřevodekorů a bílé

15,6

12345 Zboží je skladem

ve všech skladech

Název

Kód sortimentu

Černý

205357

Bílý

205355

Buk

205356

12345 Zboží je skladem na centrálních skladech v Praze, Brně,
Ostravě, Olomouci a Litoměřicích

Podpora: +420 596 223 447

12345 Zboží je skladem
v Praze a Brně

12345 Zboží je skladem
v Olomouci
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80

v tlouš dekorů
ťce
sklade 10 mm
m!
–
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ý
posuvn plň vašich
ých dve
ří

Profily nyní i v provedení BÍLÁ LESK

Systémy vestavných skříní Sevroll
– řešení pro každý interiér…
Různé povrchové úpravy kombinujte
s výplněmi dle vašeho přání.

Kompletní nabídku systémů do vestavných skříní
najdete v katalogu kování 2016 v kapitole 5.

www.demos-trade.com
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MDF

MDF – Laminovaná
Středně husté dřevovláknité desky
(MDF), které jsou laminované impregnovaným dekorativním papírem. Tento
speciální materiál nosné desky je charakteristický optimálním rozmístěním
dřevěných vláken, hladkým povrchem
a excelentními předpoklady pro další
opracování. MDF jsou dostupné
v různých tloušťkách a strukturách.

K dispozici jsou s jednostrannou nebo
oboustrannou laminací.
Ne všechny Laminované MDF desky
jsou vhodné pro hloubkové frézováni.
Skladem máme standardní desky MDF
laminované, které nejsou vhodné pro
hloubkové frézování.

Laminované MDF desky pro hloubkové
frézování (mají větší hustotu vláken) jsou
na objednávku.
Použití:
 jednostranně laminované se používají
zejména pro výrobu dvířek
 oboustranně laminované slouží
k výrobě čelních ploch nábytku

Dodací pořádek – MDF LAMINOVANÁ
Název sortimentu

Formát (mm)

Provedení

Barva

Balení (ks)

Kód sortimentu

101 Bílá sm

2800 x 2070 x 16

jednostranná

Bílá

30

00676

101 Bílá sm

2800 x 2070 x 18

jednostranná

Bílá

20

80799

101 Bílá sm

2800 x 2070 x 18

oboustranná

Bílá

20

00915

116 Bílá hladká

2750 x 1840 x 18

jednostranná

Bílá

25

80765

Bílá hladká

2500 x 2050 x 3,3

oboustranná

Bílá

50

116885

12345 Zboží je skladem

ve všech skladech

Podpora: +420 596 223 447

12345 Zboží je skladem
v Praze a Brně

Laminované materiály
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MDF

MDF s grundovací fÓlií
Středně husté dřevovláknité desky (MDF),
které jsou potaženy základovou grundovací fólií, která tvoří podklad pro následné
lakování. Šetří náklady na lakování (není
třeba používat plniče ani broušení), deska

se dá v jednom kroku lakovat. Grundovací
fólie je vhodná pro všechny běžné typy
laků a barev (DD, PUR, akrylát, lak ředitelný vodou atd).
Grundovací fólii je také možné objednat
na nosiči DTD a EUROLIGHT.

pro
lakování

Dodací pořádek – MDF s grundovací fólií
Název sortimentu

Formát (mm)

Balení (ks)

Kód sortimentu

MDFL GFE Grundfólie gl

2800 x 2070 x 18

24

00680

MDFL GFE Grundfólie gl

2800 x 2070 x 25

18

i 00700

DODACÍ POŘÁDEK – Hrany vhodné pro přelakování
Název sortimentu

Kód sortimentu

ABSB 1110MA Přelakovatelná 23 x 0,8 mm

234901

HRLB – přelakovatelná š. 45 mm

181596

HRLB – přelakovatelná š. 22 mm

181595

12345 Zboží je skladem na centrálních skladech v Praze, Brně,
Ostravě, Olomouci a Litoměřicích
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12345 Zboží je skladem
v Praze a Brně
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Dveřní pláště

Materiály
pro výrobu dveří
Ucelený sortiment materiálů
pro výrobu dveří:

atalogu
Najdete v k
–9.43
na str. 9.39

 nosné materiály
 výplňové materiály
 dveřní pláště

Podpora: +420 596 223 447

Laminované materiály

1.72
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Vzorkovníky

Vzorkovník EGGER DTDL 2017–19

Vzorkovník EGGER projekty 2017–19

Vzorek EGGER A4 – laminát

Vzorek EGGER A4 – DTDL

kód: 310889

kód: 310893

kód: VZP0004P

kód: VZP073P

Klapkarta KRONOSPAN

Sada vějířků v boxu KRONOSPAN

kód: 200264

kód: 200445

Dekorová kniha KRONOSPAN
Trends 14/15; kód: 236393

Dekorová kniha KRONOSPAN
Trends 16/17; kód: 285437

Vzorek KRONOSPAN A4 – laminát

Vzorek KRONOSPAN A4 – DTDL

INNOVUS (Glunz) Klapkarta 2017–2019

kód: 122843

kód: VZP127P

Nedostupné u dodavatele.

Vějíř KRONOSPAN Trends 16/17

kód: 285435

Nedostupné u dodavatele.

1.73

Nedostupné u dodavatele.

Nedostupné u dodavatele.

www.demos‑trade.com

Nedostupné u dodavatele.

kód: 136078

1
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Vzorkovníky

PFLEIDERER – Klapkarta 2017–2020

kód: 317922

Vzorkovník HDF–LAK
skladová kolekce DÉMOS 2016

kód: 305512

Vzorkovník nalepovacích krytek

kód: 283889

Vzorek dle výběru dekoru.
Při objednávce specifikujte.

Podpora: +420 596 223 447

Laminované materiály

1.74
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Další sortiment

Potřebovali byste informace o jiných
variantách, formátech nebo máte dotaz
na zpracování a užití materiálů?
Zavolejte naši technickou podporu.

Sháníte podobný sortiment,
který v katalogu není uveden?
Umíme nabídnout téměř cokoliv
z plošných materiálů, hran
a příslušenství.

U nás najdete tisíce dalších
položek včetně kování, které ke své
práci potřebujete. Nechte se inspirovat
specializovanými brožurami
nebo časopisy plnými nápadů,
které vám usnadní vaši práci.

2.1

www.demos‑trade.com

Dýhované
materiály

Ke stažení na
www.demos-trade.com

2

Dýhované materiály
Způsoby krájení a sesazování dýhy
Zpracování a povrchové úpravy dýhovaných desek
Kvalita dýhovaných desek
Skladová kolekce
Dýhované produkty na objednávku
Výběr nosiče
Možnosti opracování desek
Querkus
Nordus
Shinnoki
Look‘likes
Ohebná dýha Decoflex
Vzorkovníky

2.3–2.4
2.5
2.6
2.7
2.8–2.10
2.12 –2.14
2.15–2.16
2.17
2.19–2.24
2.25 –2.28
2.29 –2.32
2.33 – 2.38
2.39 –2.40
2.41–2.42

Prohlížejte si stále aktuální katalog
v elektronické verzi, stáhněte si
certiﬁkáty, produktové informace
nebo technické listy. Informujte se
o dostupnosti materiálů,
základních cenách aj.

Dýhované materiály

2.2

Když se láska k přírodě
zjeví i v interiéru

Třicet procent povrchu Země pokrývají
lesy a z toho 17 milionů km2 tvoří
obhospodařované lesní plochy. Naleznete
v nich na 40 tisíc různých dřevin,
komerčně se však využívá asi jen 600
druhů a pouze malé množství z nich může
být využito k výrobě okrasných dýh.

připravených přířezů. Jejich tloušťka se
pohybuje od 0,6 do 4 mm v závislosti
na typu dřeviny. Jednotlivé listy se poté
lepením spojují do sesazenek. Ty se lepí
na podklad, nejčastěji na dřevotřískovou
či dřevovláknitou desku (MDF) nebo
laťovku.

Dýhy, tedy tenké listy dřeva, vznikají
krájením speciálně vybraných a

2.3
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zakázková
výroba
nábytku

Makassar
[str. 2.36]

Podpora: +420 596 223 402

Dýhované materiály
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Způsoby krájení
a sesazování dýhy

Způsoby krájení dýhy
Příroda produkuje téměř nevyčerpatelné množství barev, odstínů
a kreseb dřeva. Vhodně zvolené
způsoby krájení dýhy a různorodé
způsoby sesazování dýh, potom
dávají vyniknout jedinečným
charakteristikám dřeva.

Radiální řez
(rovnoletý, quaRter cut)
Výsledkem je rovnoběžná kresba letokruhů.

Tangenciální řez
(fládrový, crown cut)
Výsledkem tohoto způsobu krájení dýhy je
výrazná elipsovitá kresba letokruhů.

Způsoby sesazování dýhy
Sesazování do figury
(zrcadlově, book match)

Sesazování střídavě za sebou
(částečně symetrická skladba)

Druhý list se otáčí zrcadlově k prvnímu,
dva listy tvoří figuru. Standardní a nejpoužívanější způsob.

Listy dýhy se při odebírání z opracovaného svazku a skládání do sesazenky
střídavě otáčejí pravou a levou stranou
nahoru. Obrazec sesazenky je částečně
symetrický.

Sesazování za sebou
(posunutá skladba, slip match)

-

Nahodilá skladba
(směs, mixmatch)
-

Loupaná dýha
Vyrábí se olupováním pásů nebo listů
dřeva příslušné tloušťky z obvodu výřezu.
Loupané dýhy se používají především na
výrobu poddýžek, překližek a lepených
materiálů. Tímto způsobem získáme
i dýhu s pěknou texturou, s- velkými
kresbami.

2.5

Listy se kladou za sebou.
Sesazování za sebou je vhodné zvláště
pro dřeviny s výrazně šikmým, točitým
nebo střídavě točitým průběhem vláken,
u kterých při sesazování proti sobě
dochází v důsledku rozdílného odrazu
světla na pravé a levé straně dýhy
k dojmu odlišného zbarvení sousedních
přířezů.

www.demos‑trade.com

Jednotlivé listy dýhy jsou nahodile kladeny za sebou. Běžné u sukaté borovice,
očkového dubu.

d ý h ova n é m at e r i á ly

Zpracování a povrchové
úpravy dýhovaných desek

Zpracování dýhovaných desek
Dýhované desky, které naleznete v naší
nabídce, jsou od výrobce dodávány pouze
předbroušené (zrnitost 80). Pokud není
deska před povrchovou úpravou konečným zpracovatelem obroušena, může
se stát, že na povrchu dýhy v místě spojů
zůstanou zbytky lepidla, které např. po namoření desky prosvítají. Jestliže si konečný zpracovatel není jist, že je dílec
dostatečně obroušen, může ho ještě
před mořením zkontrolovat např. jemným
navlhčením dílce v místě spojů. Také
pohledem proti světlu jsou zbytky lepidla
viditelné.
Povrchové úpravy
dýhovaných desek
Moření
Mořením se rozumí napouštění dýhy
roztoky barviv v bezbarvém laku, lihu
nebo vodě. Mořením se změní původní
odstín na tmavší, vyrovnají se barevné
nerovnosti. Mořidlo se nanáší vždy ve
směru vláken dřeva a druhá vrstva se
natírá ještě za mokra. Po zaschnutí je
třeba dýhu přelakovat.

2

Bezbarvý lak
Je nejběžnějším druhem povrchové
úpravy dýhy. Lak existuje lesklý, matný
nebo polomatný. Po zaschnutí laku je
dobré vrstvu přebrousit jemným brusným
papírem a nanést jej znovu.
Olejování
Olej dýhu ztmavuje a zvýrazňuje její
kresbu. Olejované dřevo je vnímáno
jako daleko přirozenější, časem získává
příjemnou patinu. Po vyhlazení povrchu
a odstranění nečistot se nanese tenká,
stejnoměrná vrstva nábytkářského oleje
na povrch nábytku. Naolejované elementy by měly usychat alespoň 24 hodin.
Péče o nábytek z dýhy
Dřevo a dýha jsou ovlivňovány světlem.
Během prvních 6 až 8 týdnů, kdy je nábytek poprvé vystaven okolnímu světlu,
by měl být jeho povrch ponechán bez
předmětů a dekorací. Je možné, že by
nerovnoměrné absorbování slunečních
paprsků mohlo vést k vytvoření trvalých
stop. Nejprve nový nábytek potřebuje
čas, aby světlo mohl absorbovat, pak
bude odpovídat odstínu typickému pro
vybranou dřevinu.

Voskování
Voskování pomáhá dýze zachovat si
svůj vzhled na velmi dlouhou dobu. Tato
technika je vhodná zvláště na nábytek
uvnitř domu. Vosk se nanáší na čistou, již
namořenou nebo do hladka obroušenou
dýhovanou desku. Po navoskování by se
měla dýha vyleštit. Pro větší odolnost je
možno desku na druhý den navoskovat
znovu.

Moření dýhy

Olejování dýhy

Více na
www.demos-trade.com

Podpora: +420 596 223 402
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Kvalita dýhovaných
desek

Kvalitativní třídy – Decospan
Commercial
Kvalita Commercial představuje každou
dřevinu se svými typickými charakteristikami. Méně jasná, divočejší struktura,
více barevných odstínů, menší velikosti
série a poněkud více malých součků
jsou typické atributy této kvality. Atraktivní cena je jistě nejdůležitější trumf.
Tato kvalita se používá více na korpusy
a vnitřní strany, méně na čelní plochy.

Malé centrické součky. Méně
jednoznačná struktura. Větší suky.
Minerální kanálky. Zbarvení.

Classic
V kvalitě Classic, která se používá jak na
korpusy, tak i na čelní plochy, se vyskytuje méně přírodních charakteristik. Dýha
může vykazovat ještě poněkud méně
jednoznačnou strukturu, ale získává na
homogennosti. Velikosti sérií z jednoho
kmene jsou již rozsáhlejší.

Struktura s méně výraznými letokruhy.
Lehké zbarvení povoleno.
Malé zarostlé součky. Může
se objevit polofládr.

Architectural
Struktura, homogennost a kontinuita
jsou podstatnými atributy této kvality.
Čistá a markantní struktura, velikosti sérií
(na přání číslované) a jednobarevnost
jsou trumfem kvality Architectural. Nesporně nejčistší přírodní selekce! Kvalita
Architectural se nejlépe hodí pro nadstandardní projekty vnitřního vybavení.

Markantní fládrová textura s výraznými
letokruhy. Jednoznačná barva
a struktura. Dýha vhodná na čelní
plochy. Malé, sotva znatelné
charakteristiky se tolerují.

Xceptional
Dle přání zákazníka.

2.7
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Skladová
kolekce

2

Borovice

Bříza

Buk

Dub

Jasan

Javor evropský

Javor americký

Mahagon

Ořech americký

Třešeň americká

Wenge

Podpora: +420 596 223 402

Dub fládr

Dub radiál

Dýhované materiály
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Dodací pořádek

Démos Skladová kolekce
DTDD 2800 x 2070 mm

Dřevina
tl. 9 mm

tl. 19 mm

Borovice

122580

Bříza

109137

MDFD

Laťovky

2440 x 1220 mm

2500 x 1240 mm

tl. 4 mm

tl. 19 mm

tl. 29 mm

127757

Buk

118132

109143

118133

127758

132137

Dub

118130

109145

118131

127756

109170

Jasan

109152

Javor evropský

131584

Javor americký

109155

Mahagon

118129

Ořech americký

01550

Třešeň americká

118128

Wenge

130003

127761

127762

Dub fládr

Dub radiál

Výběrová kvalita Démos
DTDD 2800 x 2070 mm

Dřevina

tl. 19 mm

Dub fládr

279315

Dub radiál

279316

Dostupnost hran k dýhovaným materiálům
Dřevina

HRDL 23 x 0,6

HRDB 23 x 0,6

HRDL 43 x 0,6

HRDB 43 x 0,6

HRDB 24 x 2

Borovice

76695

74452

77484

115956

62532

Bříza

77501

76062

76714

91828

76061

Buk

62066

62019

76720

76542

77486

Dub americký

76583

62796

182574

182573

Dub evropský

76691

152286

76721

80450

HRDB 42 x 2

62533
90267
117381

76656

76687

91169

161874

182572

62680

76619

Jasan

76584

76713

76722

62781

62733

80460

Javor americký

76642

133163

80993

90351

90349

198701

Javor evropský

115977

76621

76655

79983

76623

76624

Mahagon

76694

115963

i 115982

i 182002

76743

i 117391

Ořech americký

76667

80966

76668

91331

80970

80942

Třešeň americká

76641

62337

76644

62712

76181

76183

Wenge

90363

90063

i 90333

90066

80393

80071

12345 Zboží je skladem

ve všech skladech
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HRDB 34 x 2

12345 Zboží je skladem na centrálních skladech v Praze, Brně,
Ostravě, Olomouci a Litoměřicích
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v Praze a Brně
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Querkus – skladová kolekce

Dub Allegro Typ B1

Dub Adagio Typ B2

Dub Vivace Typ S3

R

Dub Hoboken Typ B1

Dub Baltimore Typ B1

Dub Harlem Typ B1

Dodací pořádek – Démos skladová kolekce
Dřevina

DTDD 2500 x 1240 mm
tl. 19 mm

tl. 19,5 mm

229023*

Dub Adagio Typ B2
Dub Allegro Typ B1

MDFD 2500 x 1240 mm
tl. 21 mm

229029
229051*

Dub Vivace Typ S3
Dub Hoboken Typ B1

264210

Dub Baltimore Typ B1

284491

Dub Harlem Typ B1

308714

Podrobněji v oddíle Querkus str. 2.19–2.24

*tl. dýhy 1,5 mm, pozn. Nosná deska má tl. 18 mm

Dostupnost Hran
Dřevina

HRDB 26 x 0,8 mm

HRDB 46 x 0,8 mm

229515

HRDB 46 x 1 mm

229513

229512

Dub Allegro Typ B1
Dub Vivace Typ S3

HRDB 26 x 1 mm

229512

Dub Adagio Typ B2

229513
229514

Dub Hoboken Typ B1

260334

250973

Dub Baltimore Typ B1

305337

308715

Dub Harlem Typ B1

306481

308716
12345 Zboží je skladem
v Praze a Brně

Podpora: +420 596 223 402
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Dub Fládr

Dub Radiál

Dýhy u nás?
Výběrová kvalita...
Vyberte si kvalitní dýhu s řadou charakteristik,
které jinde než u dřeva nenajdete.
Žádný tisk, jen přírodnina.

www.demos-trade.com
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Dýhované produkty
v Démosu na objednávku

2

Jak objednat
to, co chci?

1) výběr dřeviny
 v nabídce více jak 130 druhů dřevin

4) Kvalita
Commercial, Classic, Architectural, Xceptional

2) volba způsobu krájení dýhy

Kvalita Commercial představuje každou dřevinu se svými typickými
charakteristikami.
Kvalita Classic, která se používá jak na korpusy, tak i na čelní plochy,
vyskytuje se méně přírodních charakteristik.
Kvalita Architectural – struktura, homogennost
a kontinuita jsou podstatnými atributy této kvality. 		
Kvalita Xceptional – dle přání zákazníka.

rovnoletý řez

fládr

loupaná dýha

kořenice

3) složení sesazenky

střídavě za sebou

směs

posunuté za sebou

na křížovou spáru

5) výběr nosné desky
 dřevotřísková deska
 mdf
 laťovka
 překližka
 jiné
6) Možnosti opracování desek
 V-drážka, T-drážka, vrtání, drážkování, broušení
a drásané struktury
7) Povrchová úprava
 lakování, olejování

zrcadlově střídavě
za sebou

Podpora: +420 596 223 402

Dýhované materiály
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Rádi vám pomůžeme
učinit tu správnou volbu

Široká nabídka

Rozsáhlé skladové zásoby Decospan
o více než 150 druzích dřeva vám
pomohou zvolit správnou dřevinu dle
vašeho osobního vkusu. Rádi vám
pomůžeme učinit správnou volbu.
Existuje několik způsobů, jak to udělat:

2.13

V KATALOGU Decospan naleznete
kompletní přehled všech dřevin.
Na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
www.decospan.com/cz/Dýha/Dřeviny/
se zúčastněte virtuální prohlídky, kde si
můžete prohlédnout každou skladovou
dřevinu, na fotografiích s vysokým
rozlišením, včetně dostatečných informací.

www.demos‑trade.com

2

z více než
150 druhů
dýhy

Bílý jasan

Black Frake

Bambus pařený horizontální

Podpora: +420 596 223 402

Dýhované materiály
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Výběr nosiče

Dřevotřísková
deskA

Všestranně použitelný nosič, v provedení:
E1 P2
Ohnivzdorná P2/B

Standardní dřevotřísková deska dle EN312 určená do suchého
prostředí, objemová hmotnost 600–750 kg/m3.
Dřevotřísková deska dle EN 312-2 – těžko hořlavá, požární třída B.
Objemová hmotnost 670–750 kg/m3. Použití – těžko hořlavá
interiérová výstavba a nábytek.
Tloušťka po zadýhování (mm)

Rozměr desky (mm)

9

11

13

16

17

19

20

23

26

29

39

2135 x 915
2500 x 1240

i

2800 x 2070

i

3050 x 1240

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

3050 x 1530

i

i

i

i

i

i

2800 x 2070

i

2800 x 1240

i

2800 x 2070

i

Velikostní tolerance: délka, šířka ± 5 mm / tloušťka ± 0,2 mm.
Jiné rozměry na poptávku. Možnost řezání dílců na míru.

MDF

i Položky na objednávku

Voděodolná V313

MDF

Dle EN 622, určená do suchého prostředí,
objemová hmotnost 700–750 kg/m3.
Se zvýšenou odolností proti hoření, požární třída B,
objemová hmotnost 720–750 kg/m3.
MDF do vlhkého prostředí, nasákavost 7–12 %, objemová hmotnost 690–750 kg/m3.

MDF V313

Tloušťka po zadýhování (mm)
4

5

6

7

8

9

10

11

13

16

17

19

23

26

29

31

39

i

i

i

i

i

i
i

i

i

i

i
i

i

i

i

i

i

i

i
i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i
i
i
i

2440 x 1220

i

2800 x 2070

i

Velikostní tolerance: délka, šířka ± 5 mm / tloušťka ± 0,2 mm.
Jiné rozměry na poptávku. Možnost řezání dílců na míru.

2.15

Ohnivzdorná Euroclass 2

Středně hustá vláknitá deska, v provedení:

MDF B

2070 x 1220
2440 x 1220
2500 x 1240
2800 x 2070
3050 x 1220
3050 x 1530
2440 x 1220
2800 x 2070
2440 x 1220

i

i

55
i

i

2500 x 1240

Rozměr desky (mm)

i
i

45
i

i Položky na objednávku
Voděodolná V313

www.demos‑trade.com

Ohnivzdorná Euroclass 1
Černá MDF probarvená
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Výběr nosiče

Laťovka

Laťovky jsou velkoplošné konstrukční desky, jejich střed je tvořen laťkami.
Povrch laťovky tvoří jedna nebo dvě vrstvy překližkovaček.
Objemová hmotnost 450–500 kg/m3.

Tloušťka po zadýhování (mm)

Rozměr desky (mm)

16

2150 x 1240
2500 x 1240
2800 x 2070
3050 x 1530
2500 x 1240

19

22

25

28

i

i

i

i

i
i
i
i

i

2800 x 2070

i

i

i

3050 x 1530

i

i

i

Velikostní tolerance: délka, šířka ± 5 mm / tloušťka ± 0,3 mm.
Jiné rozměry na poptávku. Možnost řezání dílců na míru.

Překližka

Rozměr desky (mm)

2500 x 1220

i Položky na objednávku

Laťovka MDF

Překližky jsou kompozitní desky vyrobené ze tří nebo více vrstev loupaných
nebo krájených dýh. Jednotlivé dýhy jsou na sebe lepeny křížem.
Počet dýh je vždy lichý.
Objemová hmotnost 450–500 kg/m3.
Objemová hmotnost 600–650 kg/m3.
Tloušťka po zadýhování (mm)
4,6

5

6

7,5

9

10

13

16

i

19

22

25

31

41

i

i

i

i

i

i

i

2150 x 1220

i

2500 x 1220

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

3050 x 1530

i

i

2500 x 1220

i

i

3050 x 1530
2500 x 1220

i

3050 x 1530

i

i

i

2150 x 1250
2500 x 1250

39

i

i

i
i

i

i

i

2500 x 1250

i

Velikostní tolerance: délka, šířka ± 5 mm / tloušťka ± 1 mm. Jiné rozměry na poptávku. Možnost řezání dílců na míru.

i Položky na objednávku

Multiplex

Multiplex Topol

Multiplex WBP

WBP Překližka voděvzdorná

Podpora: +420 596 223 402

Bříza Multiplex voděvzdorná
Ohnivzdorná MDF Euroclass 1

Dýhované materiály

2.16

d ý h ova n é m at e r i á ly

Možnosti opracování desek

V–drážka
Dýhované desky mohou být opatřeny
V–drážkou, docílí se tak vzhledu jako by se
finální produkt skládal z jednotlivých prken.
Technické parametry:
Maximální délka: 3 050 mm.
Maximální šířka: 2 070 mm.
Standardní hloubka drážky: 2 mm.
Standardní šířka drážky: 3 mm.		
			
Deska může být dodána včetně
povrchové úpravy – lakování, olejování.
Minimální množství 100 ks.

Drážkování
Dýhované desky mohou být opatřeny
podélným drážkováním. Důvodem jsou
hlavně akustické parametry nebo estetické
vnímání finálního produktu.
Technické parametry:
Maximální délka: 3 050 mm.
Maximální šířka: 2 070 mm.
Standardní hloubka: 4 mm.
Vzdálenost mezi drážkami: na přání
zákazníka.

T–drážka
Dýhované MDF desky mohou být opatřeny T–drážkou podle přání zákazníka.		
			
Technické parametry:
Maximální délka: 3 050 mm.
Maximální šířka: 2 070 mm.
Profil: jak je požadováno.
Vzdálenost: na domluvě.			

Vrtání
Dýhované desky mohou být dodány
s vyvrtanými otvory (vrtání pouze v řadě).
					

Panely mohou být nařezány na míru
a povrchově upraveny dle přání. Typ B2
je vhodný pro silnější dýhy (> 1,5 mm).
Minimální množství 100 ks.

Jiná vzdálenost a průměr díry na poptávku.
Desky mohou být dodány i nalakované.
Minimální množství 100 ks.

Technické parametry:
Maximální délka: 3 050 mm .
Maximální šířka: 2 070 mm.
Vzdálenost mezi dírami: 16/31 mm.		

Broušení a drásané struktury
Díky broušení se docílí zvýraznění textury
dřeva a více přírodnímu vzhledu.

Povrchová úprava
Lakování a olejování
Výhody lakovaných desek dodaných
přímo od výrobce:
Možné rozměry:				
 úspora nákladů (až 70 %)
Maximální délka: 3 050 mm.
 rovnoměrný a kvalitní nátěr
Maximální šířka: 1 240 mm.
 odolný vůči menším škrábancům
 rychlé a jednoduché zpracování
 jednoduchá údržba
 volitelný stupeň lesku
 dodání hran ve stejné povrchové úpravě
Dostupné rozměry:
Maximální délka: 3 050 mm.		
Maximální šířka: 1 240 mm, 2 070 mm*.
Maximální tloušťka: 38 mm.
* nelze použít barevné oleje a laky

Hotové panely mohou být dodány nalakované nebo naolejované.
Minimální množství 100 ks.

Otevřené
póry

Uzavřené
póry

Matt – stupeň lesku 10
Satin – stupeň lesku 20
Lesk – stupeň lesku 30

ano
ano
–

ano
ano
ano

Olej
Extra matt – stupeň lesku 5

ano
–

–
–

Lak

2.17
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Dýhované produkty

zakázková
výroba
nábytku

Ořech americký
[str. 2.8]

Podpora: +420 596 223 402

Dýhované materiály
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Nechte se inspirovat …

„Querkus“ je odpověď Decospanu
na současný interiérový designový trend
v Evropě. Ekologický design, který
kombinuje přírodní materiály s výraznými
elementy a odráží svěžest novinky

2.19

za přítomnosti našich bohatých tradic.
Aby byla zajištěna vhodnost pro každý
rozpočet a každou aplikaci, vyrábí se tato
kolekce v různých tloušťkách dýh.

www.demos‑trade.com
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Dub Vintage Baltimore
[str. 2.22]

Podpora: +420 596 223 402

Dýhované materiály
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Querkus

Dub Smoked Robusta

Tradiční charakter tohoto přírodního
produktu je o to víc zřetelný v 3D
efektech, kdy leštěný nebo hrubý povrch
umocňují přírodní vzhled desky.

Nechte se inspirovat …

1. Vzhled:
Dub je klíčovým prvkem v této kolekci
a může být použit v interiéru při různých
aplikacích jako udržitelný produkt. Udržitelný za prvé díky recyklaci starých trámů
a za druhé díky šetrnému zpracování
nových dubů.

2. TLOUŠŤKA DÝHY:
K dispozici jsou různé tloušťky, v závislosti na vybraném vzhledu. Důležitý je
nejen rozpočet, ale i požadovaná povrchová úprava. Čím silnější dýha,

3. POVRCH:
Struktura dubového dřeva se hodí perfektně pro různé procesy povrchových
úprav. Tím může být struktura let dubu
ještě více zvýrazněna. Pravost materiálu
a tím i rozdíl mezi četnými imitacemi na
trhu jsou ještě výrazněji rozpoznatelné.

Tyto různé materiály se nařežou na dýhy,
které jsou k sobě navzájem slepeny
za použití jedinečného procesu výroby,
kdy vznikne jedinečný vzhled masivu.

tím hlubší struktura může být vytvořena.
Volit lze tloušťku dýhy 0,6 mm, 1 mm,
1,5 mm a 2 mm v závislosti na daném
typu vzhledu.

Bez úpravy
Desky jsou pouze předbroušeny
(zrnitost 120).

Kartáčovaný
Tato kartáčovaná verze zvýrazňuje přirozenou strukturu dřeva.

Dub Natural Adagio

2.21
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Querkus

Dub Vintage Harlem

OAK NATURAL – Přírodní dub

Dub Adagio
rovnoletá kresba

Dub Allegro
fládrová kresba

Dub Vivace
rustikální vzhled, součky

OAK VINTAGE – Staré dřevo

Dub Vintage
Hoboken

Dub Vintage
Harlem

OAK SMOKED – Kouřový dub

Dub Vintage
Baltimore

Dub Smoked
Havana

Dub Smoked
Arabica

Dub Smoked
Robusta

0,6 mm
1 mm

1 mm

0,6 mm

1,5 mm

1,5 mm

1,5 mm

2 mm

Typ B1
Touto technikou je kartáčováno měkké letní dřevo. Kartáčovaná verze B1 nám dodává
subtilní dojem hloubky povrchu a přidává přirozený pocit.
TYP B1

Typ B2
Tato metoda hlubokého kartáčování může být srovnána s pískovaným povrchem.
V tomto procesu nejde jen o kartáčování měkkého dřeva, ale o vytváření hlubší struktury,
přenášené do celé desky. Toto hluboké kartáčování je možné pouze v případě, že dýha
je silnější jak 1 mm. Doporučujeme, aby tato povrchová úprava byla vždy provedena
po obou stranách pro co nejlepší stabilitu desky.

TYP B2

Katrový řez
Dosáhněte jedinečnosti vytvořením unikátních vzorů na povrchu dřeva. Díky patentovanému postupu může Decospan vytvořit
na povrchu efekt katrového řezu. Těchto 5 vzorů lze použít pro všechny tloušťky dýh, ale hloubka řezu je závislá na použité tloušťce
dýhy. Prostřednictvím katrového řezu dostává povrch dýhy vzhled ručního výrobku a představuje tak vhodnou alternativu k masivnímu dřevu.

TYP S1

TYP S2

TYP S3

TYP S4

Podpora: +420 596 223 402

TYP S5

Dýhované materiály
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Querkus

Adagio, Allegro, Vivace

Oak Natural

Nosič: Dřevotřísková deska.
Rozměry: 2 500 x 1 240 mm, tl. 18 mm,
3 050 x 1 240 mm, tl. 18 mm.
Nosič: MDF.
Rozměry: 2 500 x 1 240 mm, tl. 18 mm,
3 050 x 1 220 mm, tl. 18mm.
Tloušťka dýhy: 0,6; 1; 1,5 a 2 mm*.
*výsledná tloušťka desky 19, 20, 21
resp. 22 mm – nosná deska + dýha
Povrch: Bez úpravy.
Kartáčovaný B1, B2.
Katrový řez S1, S2, S3, S4 a S5.
Dýhování: A/A Querkus dýha s vybraným vzhledem, tloušťkou a povrchem
na obou stranách desky. A/B Querkus
dýha s vybraným vzhledem, tloušťkou
a povrchem na pohledové straně, druhá
strana dýha dub přírodní nespecifikováno.
Aplikace: Určeno pouze pro interiér.
Dodání: Od 1 kusu.
Hrany: Broušené 26/1; 26/1,9; 46/1;
46/1,9.
Katr: 26/0,8; 26/1,9; 46/0,8; 46/1,9.

Hoboken, harlem, baltimore
Nosič: MDF.
Rozměry: 2 500 x 1 240 mm, tl. 18 mm,
3 050 x 1 220 mm, tl. 18 mm.
Tloušťka dýhy: 1 a 1,5 mm*.
* výsledná tloušťka desky 20 resp. 21 mm
– nosná deska + dýha
Povrch: Bez úpravy.
Kartáčovaný B1, B2.
Katrový řez S1, S2, S3, S4 a S5.
Dýhování: A/A Querkus dýha s vybraným vzhledem, tloušťkou a povrchem
na obou stranách desky.
A/B Querkus dýha s vybraným vzhledem, tloušťkou a povrchem na pohledové straně, druhá strana dýha dub
přírodní nespecifikováno.
Aplikace: Určeno pouze pro interiér.
Dodání: Od 1 kusu.
Hrany: Broušené 26/1; 46/1.
Katr: 26/0,8; 46/0,8.

Oak Vintage

Lepení staré dubové dýhy na dřevotřísku nevykazuje vždy 100% přilnavost, z toho důvodu je Oak Vintage nabízen pouze
na MDF. Nosná MDF deska tl. 18 mm je oboustranně potažena speciálním černým papírem, na který je následně lepena dýha.
Na B stranu je použita protitahová dubová dýha v odpovídajícím odstínu a ve stejné tloušťce jako na A straně. Způsob sesazení
na B stranách se může u jednotlivých desek lišit. Stará dubová dýha není plněna, má otevřené spoje.

2.23
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Querkus

havana, arabica, robusta

Oak Smoked

Nosič: Dřevotřísková deska.
Rozměry: 2 500 x 1 240 mm, tl. 18 mm,
3 050 x 1 240 mm, tl. 18 mm.
Nosič: MDF.
Rozměry: 2 500 x 1 240 mm, tl. 18 mm,
3 050 x 1 220 mm, tl. 18 mm.
Tloušťka dýhy: 0,6 a 1,5 mm*.
*výsledná tloušťka desky 19 resp. 21 mm
– nosná deska + dýha
Povrch: Bez úpravy.
Kartáčovaný B1, B2.
Katrový řez S1, S2, S3, S4 a S5.
Dýhování: A/A Querkus dýha s vybraným vzhledem, tloušťkou a povrchem
na obou stranách desky. A/B Querkus
dýha s vybraným vzhledem, tloušťkou
a povrchem na pohledové straně, druhá
strana dýha dub přírodní nespecifikováno.
Aplikace: Určeno pouze pro interiér.
Dodání: Od 1 kusu.
Hrany: Broušené 26/1; 46/1.
Katr: 26/0,8; 46/0,8.

Dodací pořádek
Dřevina

DTDD 2500 x 1240 mm
tl. 19 mm

tl. 19,5 mm

229023*

Dub Adagio Typ B2
Dub Allegro Typ B1

MDFD 2500 x 1240 mm
tl. 21 mm

229029
229051*

Dub Vivace Typ S3
Dub Hoboken Typ B1

264210

Dub Baltimore Typ B1

284491

Dub Harlem Typ B1

308714
*tl. dýhy 1,5 mm, pozn. nosná deska má tl. 18 mm

Dostupnost Hran
Dřevina

HRDB 26 x 0,8 mm

HRDB 26 x 1 mm

HRDB 46 x 0,8 mm

HRDB 46 x 1 mm

Dub Adagio Typ B2

229512

229513

Dub Allegro Typ B1

229512

229513

Dub Vivace Typ S3

229515

229514

Dub Hoboken Typ B1

260334

250973

Dub Baltimore Typ B1

305337

308715

Dub Harlem Typ B1

306481

308716
12345 Zboží je skladem
v Praze a Brně

Podpora: +420 596 223 402

Dýhované materiály
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Dýhované desky
ve skandinávském stylu

Kolekce Nordus obsahuje 8 dekorů,
které jdou ruku v ruce se současným
interiérovým designem.
Volit můžete mezi tloušťkou dýhy
0,6 nebo 1,5 mm v závislosti na dřevině.
Dřeviny v tloušťce dýhy 1,5 mm jsou vždy
hrubě vykartáčované. Způsob sesazení
mixmatch dává všem deskám z kolekce
charakter masivního dřeva bez optického
rušení. Dekory z kolekce Nordus jsou
dostupné jako dýhovaná deska nebo flex
– pružný list dýhy. Identické hrany
ke všem designům jsou samozřejmostí.

2.25
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Nordus
Clean Spruce [str. 2.28]

Podpora: +420 596 223 402

Dýhované materiály
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Nordus

Autumn Larch

Nordus – moderní
a nadčasová kolekce
dýhovaných desek ve
skandinávském stylu.

Technické informace
Dýhované desky

Snow Birch – mořená

Winter Larch

Spring Larch

Pohledová dýha
Pohledová dýha je vždy dýha kvality A
odpovídající zvolené dřevině. Způsobem
sesazení je mixmatch. Při této technice
sesazování jsou kombinovány listy dýhy
z různých svazků dýhy, které mohou
být získány i různým způsobem krájení
kmenů a náhodně spojeny do sesazenky. Díky tomuto postupu sesazování je
zaručen uniformní vzhled všech desek
a jejich návaznost na sebe.
Nosná deska
Pro zaručení stability a lepší kvality zpracování je jako nosná deska definována
MDF. Rozměry 2 790 x 1 270 x 18 mm
(vyjma dřeviny Wild Pine – 2 500 x 1 240 x
18 mm). Jiné rozměry, případně jiný typ
nosné desky na poptávku. Nelze kusově,
je třeba počítat s delší dobou dodání.
Protitahová dýha
V případě zvolené kvality A/A, je protitahová dýha dle stejné specifikace jako
pohledová dýha.
V případě zvolené kvality A/B, je protitahová dýha stejné dřeviny jako pohledová
dýha, může se ovšem lišit barvou
a kresbou. U protitahové dýhy není garantována technika sesazení, dýha není
kouřována. U dřevin s pohledovou dýhou
tl. 1,5 mm, je protitahová dýha vždy
borovice v tl. 1,5 mm. Proto je kvalita A/B
doporučována pouze do těch realizací,
kde zadní strana není vidět.

Wild Pine – mořená

2.27

FLEX
Flex je ohebný plát sesazenky, který
se velmi jednoduše zpracovává. Tenká
dřevěná dýha je nadýhována na papírový
podklad. Po nalepení je každé vlákno
dřeva podélně nalámané tak, že vznikne
výrobek s vynikající flexibilitou. Pružnost
je hlavní rys tohoto produktu – díky tomu
se perfektně hodí na zaoblené povrchy,
je možné z něj řezat hrany, dýhovat dveře
apod.
Pohledová dýha – 0,6 mm dýha kvality A
odpovídající zvolené dřevině.
Protitah – papír
Pohledová dýha a protitahový papír jsou
lepeny bezformaldehydovým lepidlem.
HRANY
Ke všem dekorům jsou dostupné
identické hrany v rozměrech 26/0,6
a 46/0,6 mm. Hrany jsou dodávány
pouze v celých návinech po 50 bm.
Jedná se o dýhové hrany bez lepidla.

Snow Birch
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Nordus

Spring Larch

Autumn Larch

Winter Larch

Clean Spruce

Vivid Spruce

Honey Pine

Snow Birch

Wild Pine

Dodací pořádek
Oboustranně pohledová deska
provedení A/A

Jednostranně pohledová deska
provedení A/B

Strana A
Dřevina

Spring Larch#06

Modřín

Strana B

Objednací
kód

Objednací
kód

Dřevina

Tloušťka
dýhy (mm)

Kartáčování

B1

i 291688

Modřín B

0,6

-

i 291689

Borovice B

1,5

B2

i 291691

0,6

-

i 291696

Tloušťka
dýhy (mm)

Technika
sesazení

Kartáčování

0,6

mixmatch

Spring Larch#15

Modřín

1,5

mixmatch

B2

i 291690

Autumn Larch#06

Modřín světle kouřovaný

0,6

mixmatch

B1

i 291694

Modřín B

Autumn Larch#15

Modřín světle kouřovaný

1,5

mixmatch

B2

i 291697

Borovice B

1,5

B2

i 291698

Winter Larch#06

Modřín tmavě kouřovaný

0,6

mixmatch

B1

i 291699

Modřín B

0,6

-

i 291700

Winter Larch#15

Modřín tmavě kouřovaný

1,5

mixmatch

B2

i 291701

Borovice B

1,5

B2

i 291702

Clean Spruce#06

Smrk

0,6

mixmatch

B1

i 291703

Smrk B

0,6

-

i 291704

Clean Spruce#15

Smrk

1,5

mixmatch

B2

i 291705

Borovice B

1,5

B2

i 291706

Vivid Spruce#06

Smrk sukatý

0,6

mixmatch

-

i 291707

Smrk B

0,6

-

i 291708

Honey Pine#06

Borovice Carolina

0,6

mixmatch

-

i 291709

Borovice B

0,6

-

i 291710

Snow Birch#06

Bříza

0,6

mixmatch

-

i 291711

Bříza B

0,6m

-

i 291712

Wild Pine#06

Borovice loupaná

0,6

-

-

i 291713

-

-

-

-

FLEX - ohebný list dýhy
Dřevina

Hrana (mm)

Formát (mm)

Tloušťka
dýhy (mm)

Technika
sesazení

Kartáčování

Objednací kód

26 x 0,6

46 x 0,6

Spring Larch#06

Modřín

3000 x 1220

0,6

mixmatch

B1

i 291731

i 291758

i 291759

Autumn Larch#06

Modřín světle kouřovaný

3000 x 1220

0,6

mixmatch

B1

i 291732

i 291760

i 291761

Winter Larch#06

Modřín tmavě kouřovaný

3000 x 1220

0,6

mixmatch

B1

i 291733

i 291762

i 291763

Clean Spruce#06

Smrk

3000 x 1220

0,6

mixmatch

B1

i 291734

i 291764

i 291765

Vivid Spruce#06

Smrk sukatý

3050 x 1240

0,6

mixmatch

-

i 291735

i 291764

i 291765

Honey Pine#06

Borovice Carolina

3050 x 1240

0,6

mixmatch

-

i 291736

i 291767

i 291766

Snow Birch#06

Bříza

3050 x 1240

0,6

mixmatch

-

i 291737

i 291771

i 291770

-

i 291738

i 291768

i 291769

Wild Pine#06

Borovice loupaná

2500 x 1240

0,6

-

i Na objednávku

Podpora: +420 596 223 402

Dýhované materiály
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Shinnoki

Smoked Walnut

2.29
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Shinnoki

Desky Shinnoki
jsou dostupné
v 16 exkluzivních,
trendy dřevinách
a barvách.
Frozen Walnut

dýhované desky k okamžitému
použití
Kolekce předpřipravených dýhovaných
desek Shinnoki je určena pro všechny,
kteří navrhují a vytváření stylové a výrazné
interiéry. Na rozdíl od jiných dýhovaných
desek, Shinnoki je už hotový produkt, se
kterým můžete pracovat tak jednoduše,
jako s laminem. Ušetříte jak čas, tak náklady spojené s opracováním dýhy, výsledek
však bude mít unikátní vzhled a texturu,
které jsou typické pro pravou dýhu.

 Lakování - matná provedení 10% gloss.
 Oboustranné provedení – pohledová
dýha na obou stranách.
 Jednostranné provedení – pohlednová
dýha pouze na jedné straně, spodní strana arodýha v odstínu pohledové dýhy.
 Obě strany jsou opatřeny ochrannou folií.
Shinnoki panely jsou určeny pouze do
interiéru. Nejčastěji se používají jako
kuchyňská dvířka, šatní skříně, recepce,
pulty, hotelový nábytek, ...
Nedoporučujeme používat jako pracovní
desku v kuchyních, koupelnách a dalších
místech, kde je obdobná vlhkost.

Shinnoki hrany
pro ideální dokončení nabízíme dýhované
hrany ve všech odstínech Shinnoki. Hrany
jsou probarvené, bez lepidla v návinu po
100 metrech.

Díky technologii mixmatch a dlouholetými
zkušenostmi s povrchovou úpravou dýhy
zaručují panely Shinnoki jednotný vzhled
bez výrazného vizuálního rušení. Kolekce
Shinnoki je kompletní program zahrnující
Formáty: 24/0,6 mm
				
jak dýhované desky, tak odpovídající
48/0,6 mm
		
hrany a nově dýhované lamináty. To vše
v 16 trendy provedení.			
Typy pro údržbu
					
			
Desky Shinnoki se velmi snadno udržují
					
díky tomu, že jsou dokončeny šesti vrstva				
mi PU laku. Pravidelná údržba se omezuje
na utírání prachu jemnou suchou utěrkou,
případně lehce navlhčenou. Rozlité tekutiny okamžitě odstraňte, aby se zamezilo
vzniku skvrn. Pokud se vyskytně větší
znečištění, lze použít saponát, ten by však
Shinnoki HPL – laminát s dekorativním
neměl obsahovat aceton ani acetát, který
povrchem Shinnoki
může desky nenávratně poškodit. Stejně
tak se nedoporučuje použít vosk a olej.
Stejně jako u desek, je i dýha u HPL
broušená, mořená a lakovaná, nevyžaduKorekční tužka
je tedy žádné další povrchové úpravy.		
Shinnoki panel – dýhovaná MDF
					
deska k okamžitému použití
Pro drobné úpravy na desce či hranách je
Formáty: 3 050 x 1 220 x 1 mm		
možné použít korekční tužky v odpovídající
2 150 x 1 000 x 1 mm
Dýha je vybroušená, domořená do požadobarvě.					
vaného odstínu vodou ředitelnými barvami
				
 Opatřeno ochrannou folií.
a lakovaná UV stabilním lakem, není tedy
třeba žádná další povrchová úprava.		
Shinnoki HPL jsou ideální pro aplikace
					
jako jsou interiérové dveře a díky své
Formát: 2 790 x 1 240 x 19 mm
flexibilitě také na nejrůznější oblé plochy.
Podpora: +420 596 223 402

Dýhované materiály
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Shinnoki

Natural Oak

Ivory Oak

Milk Oak

Chalk Ash

Desert Oak

Manhattan Oak

Granite Walnut

Dusk Fraké

Stone Triba

Mineral Triba

Frozen Walnut

Cinnamon Triba

Smoked Walnut

Stardust Walnut

Chocolate Oak

Raven Oak

2.31
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Shinnoki

Manhattan Oak

DodacÍ POŘÁDEK

Termín dodání 2–4 týdny.

Dýhové hrany

MDF
2790 x 1240 x 19 mm

HPL

Drevina

24 x 0,6 mm
návn 100 m

48 x 0,6 mm
návn 100 m

Obojstranne
dyhované

jednostranne
dyhované

3050 x 1220 x
1 mm

2150 x 1000 x
1 mm

bez lepidla

bez lepidla

Natural Oak

i 220637

i 216954

i 216963

i 349686

i 217007

i 216994

Ivory Oak

i 216955

i 216956

i 216964

i 349687

i 217008

i 216993

Milk Oak

i 181086

i 181085

i 216965

i 349688

i 217009

i 216992

Chalk Ash

i 349715

i 349708

i 349695

i 349694

i 350327

i 350326

Desert Oak

i 181087

i 181088

i 216966

i 349689

i 217010

i 216995

Manhattan Oak

i 216958

i 216957

i 216967

i 349690

i 217011

i 216996

Granite Walnut

i 181094

i 181093

i 216976

i 349693

i 217019

i 217004

Dusk Fraké

i 181091

i 181092

i 216973

i 349692

i 217015

i 217000

Stone Triba

i 349716

i 349709

i 349696

i 349697

i 350328

i 350329

Mineral Triba

i 349717

i 349710

i 349699

i 349698

i 350331

i 350330

Frozen Walnut

i 349718

i 349711

i 349700

i 349701

i 350332

i 350333

Cinnamon Triba

i 349719

i 349712

i 349703

i 349702

i 350335

i 350334

Smoked Walnut

i 181062

i 180355

i 214932

i 349685

i 214933

i 180357

Stardust Walnut

i 349720

i 349713

i 349704

i 349705

i 350336

i 350337

Chocolate Oak

i 181103

i 181104

i 216970

i 349691

i 216277

i 216278

Raven Oak

i 349721

i 349714

i 349707

i 349706

i 350339

i 350338
i Na objednávku

Podpora: +420 596 223 402

Dýhované materiály
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Look‘likes
udržitelná tvořivost

Naše Look‘Likes kolekce umožňuje
navrhovat s nekonečnou kreativitou.
Tato udržitelná designová kolekce je
k dispozici v různých výrobcích, takže
každou aplikaci lze snadno realizovat.

2.33
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Look‘likes
LL51 Sweet Lime

Podpora: +420 596 223 402

Dýhované materiály
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Look‘likes

LL12 Wenge

Look‘likes je vyrobena z pravého dřeva,
ale ne z představované dřeviny. Vysvětlíme postup níže:

3. Vytvoření vzoru
Nabarvené pásy dýhy jsou smíchány pro
vytvoření požadované rekonstruované
dřeviny nebo designu.

1. Loupaná dýha
Kmeny stromů obeche, smrk nebo topol
jsou loupány na dýhu. Děláme to tak, že
otáčíme kmenem kolem své osy. Nůž je
umístěn proti směru otáčení, aby odloupl
tenkou vrstvu dřeva. V průběhu tohoto
procesu také ukrojíme správnou šířku
dřeva.

2. Barvení
Barvení je důležitou součástí procesu při
výrobě rekonstruované dýhy. Pásy dýhy,
které jsme popsali v kroku 1 se moří v požadované barvě. Pásy dýhy jsou ponořeny
do vodní lázně při specifické teplotě
a s požadovaným koncentrátem barviva. Při moření se používá 100% pouze
barvivo na vodní bázi. Žádné těžké kovy
a jiné toxické látky se k výrobě Look‘likes
kolekce nepoužívají.

2.35

4. Lepení
Soubor dýh je po naskládání slepen
do bloku. Lepidlo se v průběhu tohoto
procesu nanáší na každý pás. Lepidlo
má také vliv na konečný vzhled výrobku,
protože do něj můžeme přidat barvicí
komponenty.

5. Lisování
Blok dýhy jak je popsáno v kroku 4 se
nyní umístí do lisu. Lisovací desky mohou
být ploché nebo mají určitý tvar. To má
také vliv na vzhled. Například: zvlněné
tiskové desky mohou být použity k získání
vzhledu struktury loupané dýhy.

www.demos‑trade.com

6. Ořezání do kmene
Po lepení je blok podélně rovnoběžně
omítnut, aby se vytvořil dokonale pravoúhlý „kmen“. Tento „kmen“ je následně
broušen a nyní připraven k dalšímu zpracování rekonstruované dýhy.

90°

7. Řezání
Kmen je nařezán na dýhu o tloušťce
0,6 mm. To je polotovar, který Decospan
používá k další výrobě různých výrobků
Look‘likes.

d ý h ova n é m at e r i á ly
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Look‘likes

Zvolte jeden z následujících designů:
Classics
Tyto dvě dubové rekonstruované dýhy
vám přináší skutečný dub, ale bez přírodních barevných variant pravé dýhy. Oba
typy jsou FSC certifikované.

Classics / LL01 Dub

Classics / LL04 Dub

Exotics / LL33 Makassar

Exotics / LL37 Palisandr

Exotics / LL26 Zebrano

Exotics / LL35 Teak rovnoletý

Exotics / LL36 Teak fládr

Exotics / LL08 Wenge

Exotics / LL12 Wenge

Exotics / LL41 Palisandr Santos

Art / LL15 Bříza

Art /LL51 Sweet Lime

Art / LL53 Pepper Lime

Art / LL54 Eben černý

Exotics
S těmito exoty můžete nyní integrovat
neodolatelný vzhled a dojem z tropických dřevin udržitelným způsobem do
každého interiéru. Všechny tyto dřeviny
jsou FSC certifikované.

Art
Hledáte něco vyjímečného? V kolekci
Art jsme rozvinuli naši kreativitu a dále
posunuli hranice možností rekonstruované dýhy. Tyto dýhy zaručeně upoutají
pozornost v každém interiéru.

Art / LL52 Palisandr bílý

Podpora: +420 596 223 402

Dýhované materiály
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Look‘likes

LL41 Palisander Santos

Technické informace:

Nosič:

Dýha:
Tloušťka dýhy je 0,6 mm – desky jsou
standardně dýhovány jednostranně,
druhou stranu tvoří protitahová dýha,
nejčastěji Gabun. Za příplatek je možno
oboustranné dýhovaní.
Rozměry: V závislosti na nosné desce.
Povrchová úprava: Desky jsou dodávány bez povrchové úpravy, dýha se může
lakovat, mořit, olejovat, voskovat, ...
Aplikace: Určeno pouze pro interiér.
Dodání: Od 1 kusu.

Dřevotřísková deska
Rozměry: viz str. 3.5–3.6.
MDF
Rozměry: viz str. 3.9–3.13.
Laťovka
Rozměry:
2 500 x 1 240 mm, tl.: 16, 19, 22, 25, 28 mm,
2 800 x 2 060 mm, tl.: 19 mm,
3 050 x 1 240 mm, tl.: 19, 22 mm.
Břízová překližka WBP
Rozměry: 2 500 x 1 240 mm, tl.: 7, 5,
10, 13, 16, 19, 22, 25, 31, a 41 mm.
Informace o ceně a dostupnosti
na vyžádání.

Horní vrstva (15 různých designů)

Nosná deska
LL52 Palisandr bílý

2.37
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Protitah
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Look‘likes

LL35 Teak rovnoletý

Look‘likes FLEX
Formát: 3 050 x 1 240 mm nebo
wallpaper 3 050 mm x 600 mm.
Horní vrstva: Rekonstruovaná dýha,
15 různých designů.
Papírový podklad v barvě dřevěné dýhy.
Celková tloušťka Look‘likes flex je mezi
0,4 a 0,6 mm.
Lepidlo neobsahue formaldehyd.
Flexibilita je hlavní výhodou tohoto produktu. Look‘likes flex může být nalepen
na libovolný podklad jednoduše a rychle.

Horní vrstva (15 různých designů)

Papírový podklad
LL54 Eben černý

Podpora: +420 596 223 402

Dýhované materiály

2.38

d ý h ova n é m at e r i á ly

Ohebná dýha Decoflex

Decoflex je list dřevěné dýhy, který
je velmi pružný, takže je vhodný
k lepení na různé povrchy. Tenká
dřevěná dýha je nalisována na papírové podložce. Po nalepení je každé
vlákno dřeva podélně nalámané tak,
že vznikne výrobek s vynikající flexibilitou. Nakonec je dýha předbroušena st. 150 brusného zrna.

Technické informace
Dýha: Tloušťka dýhy je 0,6 mm, jednotlivé listy jsou sesazovány zrcadlově
a sesazenka je předbroušena zrnitostí 150.
Sesazenka odpovídá kvalitě Architectural,
případně Classic.

Rozměry: 2 500 x 1 240 mm,
2 750 x 1 240 mm, 3 050 x 1 240 mm.
Na přání i jiné rozměry, maximální šířka
je 1 530 mm.
Povrchová úprava: Dýha je bez povrchové úpravy, dýha se může lakovat,
mořit, olejovat, voskovat, …
Aplikace: Určeno pouze pro interiér.
Dodání: Od 1 kusu.
Balení: Decoflex je dodáván srolovaný
v kartonu.
Doba dodání: 2–4 týdny.
Dostupnost: vybrané standardní dřeviny,
kolekce Look‘likes, Nordus a Querkus.

2.39
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Instrukce pro lepení

Důležité
Decoflex není laminát, ale ohebná tenká
vrstva skutečného dřeva (dýha), lepená
na papírový nosič. V důsledku toho konečná úprava tohoto výrobku vyžaduje zvláštní
způsob aplikace.
Decoflex je dodáván broušený brusným papírem o zrnitosti 120/150. Pokud je nutné,
může být dále broušeno zrnitostí 180, tím
získáme ještě hladší povrch.
Decoflex může být nalepen na téměř jakýkoliv podklad (PVC trubky, dřevěné panely,
stolní desky, kov, dveře...). Je samozřejmé,
že každý typ lepení vyžaduje svůj vlastní
specifický postup. Také je třeba zkontrolovat, zda použité lepidlo neobsahuje chemikálie, které mohou reagovat na dokončovací produkty, jako je lak nebo olej.
Decoflex, lepidla podklad a dokončovací
produkty by měly být uloženy na témže
místě, nebo alespoň na místech stejné
teploty a vlhkosti po dobu nejméně
48 hodin. Doporučená teplota by měla
být mezi 15 a 20 °C a relativní vlkost mezi
50 a 60 %. Pokud tyto parametry nejsou
dodrženy, může to vést ke vzniku bublin
mezi Decoflexem a podkladem. Je vhodnější udělat mezi lepením a lakováním
Decoflexu 4 nebo 5 dnů pauzu, abychom
si byli jistí, že všechna rozpouštědla
z lepidla vyprchala.
Potřebné vybavení
Pro manuální nalepení dýhy potřebujete
kvalitní kontaktní lepidlo. Nepoužívejte lepidla na vodní bázi, ale na bázi rozpouštědel.
Pečlivě dbejte pokynů výrobce lepidla.
Při použití stříkací pistole (tryska má být
nastavena co nejúsporněji) se doporučuje
aplikovat několik tenkých vrstev namísto
jedné silné vrstvy na Decoflex i podklad,
s potřebnou dobou čekání mezi aplikací
jednotlivých vrstev. Pokud je lepení provedeno za pomocí lisu, pak se doporučuje
použít PVCA lepidlo nebo lepidlo formaldehydové.
 lepidlová stěrka
 brusný papír
 nůž
 přítlačná škrabka nebo váleček se 2 úchyty
 oddělovací pásy nebo tvrdý papír
Pokud je to nutné:
 žehlička
 světlo

LEPENÍ
Před nanesením lepidla se ujistěte, že
všechny povrchy jsou bez mastnoty, prachu
a jiných nečistot. Povrch může být účinně
čištěn denaturovaným ethanolalkoholem.
Pro kontaktní lepidla je důležité, aby se
lepidlo nanášelo na obě plochy. Pokud
nanášíte lepidlo za pomocí špachtle, nanášejte lepidlo na jednu plochu podélně a na
druhou plochu změňte směr nánosu lepidla
kolmo o 90° (obr. 1). Jakmile je lepidlo
suché je jednodušší a to zejména
na větších plochách, používat oddělovací
pásy nebo tvrdý papír (obr. 2). Pro lepší
výsledek nanášejte 2 vrstvy lepidla. Věnujte
pozornost tomu, aby doba schnutí byla
dodržena (viz technické instrukce na obalu
lepidla) než přejdete k dalšímu postupu.
Přitláčení
Začněte přitláčet ze středu desky (nikdy nezačínejte ze stran). Přitláčením směrem ze
středu do stran můžete odstranit oddělovací
pásy nebo sulfátový papír jednoduše jeden
po druhém. Jakmile se 2 plochy dotýkají,
můžou být pořádně stlačeny pomocí přítlačné škrabky nebo válečku se 2 úchyty. Použijte tělesné hmotnosti pro maximální tlak
(obr. 3). Nikdy nepoužívejte kladivo a blok,
nebo váleček s jedním úchytem (obr. 4).
Konečná úprava a kontrola
Odstraňte nožíkem přebytek Decoflex dýhy
(obr. 5). Pomocí svítidla (lampy) mohou být
rozpoznány nedostatky z lepení (obr. 6).
Když je lepidlo nebo tlak nesprávně použito, můžou se vyskytnout bublinky nebo
zvrásnění.
Zvrásnění: k zvrásnění dochází pokud
lepení anebo dokončení bylo provedeno
příliš rychle. Pak příliš mokré lepidlo zadržuje rozpouštědla a vlhkost. Když se dýha
vysušuje, dochází k procesu roztahování
a smršťování, což může způsobit podélné
trhliny a zvrásnění podél let.
Bubliny: objevují se, když nebylo použito
dostatečné množství lepidla. Když rozříznete bublinu uprostřed můžete vidět, že
lepidlo nedrží tyto dvě plochy dohromady.
Pomocí žehličky, můžete znovu aktivovat
lepidlo a odstranit bubliny nebo zvrásnění
za předpokladu, že je dostatek lepidla mezi
Decoflexem a podkladem. Pokud používáte žehličku, vždy jí udržujte na Decoflexu
v pohybu (nejlépe s kusem papíru nebo
bavlněnou tkaninou vloženou mezi žehličku
a povrch Decoflexu), aby se zabránilo zabarvení dýhy v důsledku přehřátí (obr. 7).
Podpora: +420 596 223 402
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Vzorkovníky

Sada DTDD Kolekce Démos – A4

Katalog Decospan

DTDD dřevina dle výběru – A4

Vzorky Querkus – kniha A3 Decospan

kód: 181787

kód: 284532

kód: 305401

kód: 252645

Vzorky Querkus A4
skladová kolekce Démos

Querkus Allegro – vzorek A4

Querkus Vivace – vzorek A4

Querkus Adagio – vzorek A4

kód: 272962

kód: 272963

kód: 272961

Querkus Vintage Harlem – vzorek A4

Querkus Vintage Baltimore – vzorek A4

Querkus Vintage Hoboken – vzorek A4

Vzorky Nordus – kniha A3 Decospan

kód: 310019

kód: 310018

kód: 272965

kód: 298392

kód: 267767

2.41
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Vzorkovníky

Vzorkovník Shinnoki

kód: 348813

Vzorky Shinnoki – jednotlivé vzorky
dle specifické dřeviny

kód: 216829

Look‘likes – kniha dýh

kód: 204685

Vzorek dle výběru dekoru.
Při objednávce specifikujte.

Podpora: +420 596 223 402

Dýhované materiály
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+420 596 223 455

help@demos-trade.com

Další sortiment

Potřebovali byste informace o jiných
variantách, formátech nebo máte dotaz
na zpracování a užití materiálů?
Zavolejte naši technickou podporu.

Sháníte podobný sortiment,
který v katalogu není uveden?
Umíme nabídnout téměř cokoliv
z plošných materiálů, hran
a příslušenství.

U nás najdete tisíce dalších
položek včetně kování, které ke své
práci potřebujete. Nechte se inspirovat
specializovanými brožurami
nebo časopisy plnými nápadů,
které vám usnadní vaši práci.

3.1
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Konstrukční
materiály, nosiče

Konstrukční materiály, nosiče
DTDS – dřevotřískové desky surové
Grenamat
MDF/HDF desky surové
MDF desky nařezané (ohybatelné)
MDF desky speciální
MDF desky probarvené
Hobra
EUROLIGHT
Sololit a akulit
Laťovky surové a plášťované

3

3.3–3.4
3.5–3.6
3.7
3.9–3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.19 –3.20

Ke stažení na
www.demos-trade.com
Prohlížejte si stále aktuální katalog
v elektronické verzi, stáhněte si
certiﬁkáty, produktové informace
nebo technické listy. Informujte se
o dostupnosti materiálů,
základních cenách aj.

Konstrukční materiály, nosiče

3.2

Konstrukční
materiály, nosiče

Ať už vás čeká výroba klasického,
designového, či jiného kusu nábytku,
stojíte před volbou vhodného
konstrukčního materiálu. Vybírat můžete
z několika typů nosičů. Každý z nich má
své výhody i nevýhody, které je třeba
zvážit s ohledem na konkrétní využití
nábytku a charakteru interiéru.

3.3

K nejčastěji používaným materiálům
se řadí surová dřevotříska, MDF desky
a laťovky. Sáhnout můžete i po sololitu
či hobře – ty jsou obvykle součástí
stavebních prvků v interiéru.
V kapitole 11 pak najdete překližky.

www.demos‑trade.com
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Podpora: +420 596 223 462

Konstrukční materiály, nosiče
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DTDS – dřevotřískové
desky surové

Dřevotřískové desky – DTDS P2 E1
Tyto desky se používají v nábytkářské
výrobě (laminování, dýhování, potahování
CPL laminátem), v čalounické výrobě
(kostry, podkladové desky) a ve výstavnictví.
Technické parametry:
Obsah formaldehydu: zařazeno do třídy E1.
Hořlavost: zařazeno do třídy D.
Nenosná deska do suchého prostředí.

OZNAČENÍ DESEK PODLE POUŽÍTÍ
TYPY desek

DTD (EN312)

Typ prostředí

Suché

Prostředí se zvýšenou vlhkostí

Nenosné

P1, P2

P3

Nosné

P4

P5

Nosné – vyšší

P6

P7

DESKY SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ:
DTDS Fireboard P2
Fireboard P2 je třívrstvá dřevotřísková
deska typu P2 s vylepšenými protipožárními vlastnostmi. Desky Fireboard jsou
vyráběny v souladu s požadavky normy
EN 312 typ P2, které jsou definované
jako nenosné desky pro použití v suchém
prostředí.
DTDS Pyroex Pfleiderer
Těžko hořlavá dřevotřísková deska, vhodná pro vnitřní zařízení a nábytek podléhající zvýšeným požadavkům na chování
při požáru.
Možná povrchová úprava laminováním,
kašírováním, dýhováním.
Možnost dodávek DTDS v jiných formátech
(např. 4 100 x 2 070, 5 310 x 2 100,
2 655 x 2 100, 2 840 x 1 830,
2 750 x 2 070 mm).

DTDS nesnadno vznětlivé pro
interiérové vybavení
EUROSPAN Flammex B
EUROSPAN Flammex E1, P2, B1 nabízí
spolehlivou protipožární ochranu a možnost použití v dekorativních aplikacích.
Tuto desku je možno dodat ve třídách
klasifikace ochrany proti požáru B1
a má povrchovou plochu vhodnou pro
potahování.
Přednosti
Certifikovaná deska v evropských třídách
protipožární odolnosti Euro-class B, plocha vhodná pro povrchovou úpravu.
Používají se pro vybavení interiéru: obklady, nábytek do suchého prostředí.

3.5
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DTDS 4*P-D deska s opracovanými
hranami
Formát je opracovaný ze 4 stran, dvě
strany mají pero a dvě strany drážku.
DTDS je vhodná jako podklad pro pokládku plovoucích podlah, obklady stěn
a konstrukčních prvků.
DTDS děrované
Děrovaná dřevotřísková deska se používá
při výrobě interiérových dveří pro pevnější
výpň dveří s lepší protihlukovou ochranou
o nízké hmotnosti.

K O n s t r u k č n í m a t e r i á l y , N O SIČE

DTDS – dřevotřískové
desky surové
3

DTDS KRONOSPAN P5 (třívrstvá)
Rozměry (mm)

Kód sortimentu

2827 x 2064 x 16

207988

2827 x 2064 x 19

207989

2827 x 2064 x 22

207990

DTDS malý formát
Rozměry (mm)

DTDS KRONOSPAN P2

Kód sortimentu

2500 x 1250 x 10

109879

2500 x 1250 x 12

109886

2500 x 1250 x 16

109892

Kód sortimentu

2500 x 1250 x 18

109898

2800 x 2070 x 8

01403

2500 x 1250 x 22

109905

2800 x 2070 x 10

01404

2800 x 2070 x 12

01405

2800 x 2070 x 16

01397

2800 x 2070 x 18

01398

2800 x 2070 x 22

01399

2800 x 2070 x 25

01241

2800 x 2070 x 28

01242

2800 x 2070 x 32

01431

2800 x 2070 x 38

01197

Rozměry (mm)

DTDS se sníženou hořlavostí
Fireboard
Rozměry (mm)

2750 x 2070 x 16

00932

2750 x 2070 x 19

00931

DTDS pero-drážka
Rozměry (mm)

DTDS KRONOSPAN P2
Rozměry (mm)

Kód sortimentu

Kód sortimentu

4100 x 2070 x 16

160715

4100 x 2070 x 19

175986

DTDS EGGER P2

Kód sortimentu

1800 x 900 x 16 4*P-D

01111

1800 x 900 x 18 4*P-D

74205

1800 x 900 x 22 4*P-D

74208

DTDS děrovaná

Rozměry (mm)

Kód sortimentu

Rozměry (mm)

Kód sortimentu

2800 x 2100 x 3

01011

RT8 800 x 1880 x 33

109920

2800 x 2070 x 4

01402

RT7 800 x 1888 x 32

223457

2800 x 2100 x 4

01012

2800 x 2070 x 5

109876

2800 x 2100 x 5

01013

2800 x 2100 x 6

165833

DTDS lehčená
Rozměry (mm)

DTDS Natura – 350 kg/m 2500 x 1220 x 32

DTDS DDL P2
Rozměry (mm)

Kód sortimentu

01117

Rozměry (mm)

2840 x 1830 x 36

01340

3050 x 1220 x 38

ve všech skladech

i 213730

DTDS lehčená AIRMAXX

2840 x 1830 x 30

12345 Zboží je skladem

Kód sortimentu
3

12345 Zboží je skladem na centrálních skladech v Praze, Brně,
Ostravě, Olomouci a Litoměřicích

Podpora: +420 596 223 462

Kód sortimentu

256050
12345 Zboží je skladem
v Praze a Brně

i Na objednávku

Konstrukční materiály, nosiče
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Grenamat

nehořlavé

desky

Studio 1 Českého Rozhlasu, Praha
• Jádro - deska Grenamat

• Povrchová úprava

• Jádro - deska Grenamat
Povrchová úprava •

Rohové spoje a ukončení
desek Grenamat® AL

• Akustické rouno

Možnosti tvarových úprav
desek Grenamat® AL

Vlastnosti

Zvukově izolační panely
profrézované či perforované desky s povrchovou úpravou dýha, HPL pro snížení či pohlcení zvuku.
Vhodné pro přednáškové sály, divadla, koncertní haly apod.

Technické údaje

Nehořlavá deska vyrobená z expandovaného vermikulitu a anorganického pojiva. Neobsahuje žádná minerální či skleněná vlákna nebo azbest. Formáty desek [mm]
Je ekologicky nezávadná a odolává vysokým teplotám až do 1200 °C. Desky vykazují velmi dobré zvukově a tepelně izolační vlastnosti.
Objemová hmotnost [kg.m-3]
Výhodou vermikulitové desky je její jednoduchá opracovatelnost běžnými dřevoobráběcími nástroji a možnost snadné povrchové úpravy.
Tloušťky [mm]
Reakce na oheň dle ČSN EN 13501

Použití

Nehořlavá deska Grenamat® AL se používá k ochraně stavebních konstrukcí před požárem - protipožární příčky, předsazené stěny,
ochrana ocelových konstrukcí, ochrana vzduchotechnického potrubí, obklady stěn v únikových prostorách, požární obklady výtahových
a instalačních šachet, zvyšování požárních odolností stávajících konstrukcí...
Na speciální konstrukce: výplně ocelových požárních uzávěrů, výplně stěn trezorů a trezorových skříní...

1220 x 2440, po dohodě jiné formáty
480 - 800
8 - 46
A1 (s povrchovou úpravou A2 - s1,d0)

Obrábění běžnými dřevoobráběcími nástroji:
Drážkování, vrtání, sponkování, šroubování, frézování, frézování tvarů, řezání

Povrchové úpravy

HPL

CPL

Přírodní dýha

Přírodní dýha
s transparentním
melaminem

Třída Čs. armády 541, 391 81 Veselí nad Lužnicí II, Česká republika
Tel.: +420 381 549 111, Fax: +420 381 581 071, grena@grena.cz, www.grena.cz
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Papír

www.nova-dvirka.cz

Barva

www.profi-dvirka.cz

Omítka

3

Katalog si objednejte
pod kódem 295996,
příp. kontaktujte
zákaznické centrum
nebo obchodního
manažera.

Nezapomeňte si vybrat
NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ!
Máte aktuální katalog 2016?
Objednávejte z tisíců pečlivě vybraných produktů.

www.demos-trade.com
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MDF/HDF desky surové

MDF SUROVÉ – MDFS
jsou polotvrdé dřevovláknité desky vyrobené suchým výrobním procesem
s minimální výslednou hustotou
600 kg/m3. Označení MDF je složeno
z prvních písmen anglického názvu
Medium Density Fibreboard (stejně
jako z německého názvu MittelDichteFaserplatten) = středně tvrdá (hustá)
dřevovláknitá deska. Suchým výrobním
způsobem (vrstvení třísek bez použití
vody) se běžně vyrábějí MDFS o hustotě
cca 700 kg/m3. Soudržnosti je dosaženo zplstnatěním vláken (jejich přirozenou
lepivostí) a přídavkem syntetické pryskyřice za použití teploty a tlaku. Desky se

vyznačují stejnorodou strukturou slisovaných vláken v celém svém průřezu, což
umožňuje individuální profilování na hraně nebo opracování v ploše. Dřevovláknité desky s vyšší výslednou hustotou nad
850 kg/m3 se označují jako tvrdé - HDF
(High Density Fibreboards), desky
s hustotou pod 400 kg/m3 pak jako měkké
– izolační (Hobra aj.).
TECHNICKÉ PARAMETRY
Obsah formaldehydu: odpovídá emisní
třídě E1.

Použití:
 konstrukční materiál pro výrobu nábytku a pro další použití v interiérech
 nosný materiál pro laminování, dýhování a lakování
 plošně lisované dílce pro kuchyňská
dvířka
Specifická vlastnost:
 homogenní struktura v celé hmotě
desky umožňuje kvalitní zpracování
především pro tvarové frézování
do plochy i hran

Třída reakce na oheň: dle ČSN EN 13501:
D-s2,d0.

MDFS GLUNZ
Rozměry (mm)

12345 Zboží je skladem

ve všech skladech

3.9

2800 x 2070 x 6

00617

2800 x 2070 x 8

00624

2800 x 2070 x 10

00652

2800 x 2070 x 12

00636

2800 x 2070 x 16

00663

2800 x 2070 x 18

00637

2800 x 2070 x 22

00666

2800 x 2070 x 25

00672

2800 x 2070 x 28

00674

2800 x 2070 x 30

00665

2800 x 2070 x 38

01870

2800 x 2070 x 40

01830

4100 x 2070 x 16

228145

4100 x 2070 x 19

129266

12345 Zboží je skladem na centrálních skladech v Praze, Brně,
Ostravě, Olomouci a Litoměřicích

www.demos‑trade.com

Kód sortimentu

12345 Zboží je skladem
v Praze a Brně
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MDF/HDF desky surové
3

HDFS KRONOSPAN
Rozměry (mm)

Kód sortimentu

2800 x 2070 x 3

00608

2800 x 2070 x 4

00620

2800 x 2070 x 5

00607

2800 x 2070 x 6

132740

mdfs kronospan
Rozměry (mm)

Kód sortimentu

2800 x 2070 x 8

132741

2800 x 2070 x 10

132742

2800 x 2070 x 12

132743

2800 x 2070 x 16

132744

2800 x 2070 x 18

132745

2800 x 2070 x 19

132746

2800 x 2070 x 22

132747

2800 x 2070 x 25

132748

2800 x 2070 x 28

132749

2800 x 2070 x 30

132750

2800 x 2070 x 38

132751

MDFS DDL (pro lakování)
Rozměry (mm)

2800 x 1840 x 8

00630

2800 x 1840 x 10

00632

2800 x 1840 x 12

00634

2800 x 1840 x 16

00638

2800 x 1840 x 18

00640

2800 x 1840 x 19

00642

2800 x 1840 x 22

00644

2800 x 1840 x 25

00646

2800 x 1840 x 28

00648

2800 x 1840 x 30

00650

2800 x 1840 x 38

00657

2800 x 1840 x 40

00656

12345 Zboží je skladem

ve všech skladech

Podpora: +420 596 223 462

Kód sortimentu

12345 Zboží je skladem
v Praze a Brně
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MDF desky nařezané
(ohybatelné)

MDFS NAŘEZANÁ (OHYBATELNÁ)
má prořezy s přesnými odstupy a hloubkou, což umožňuje desku ohýbat do malých rádiusů. Ohýbání se provádí pomocí
matrice a patrice, nejčastěji za studena.
Povrch desky lze dýhovat, laminovat nebo
lakovat.
Max. doporučený ohyb výrobcem je
do poloměru 150 mm (menší poloměr
může způsobit praskání).

Použití: Výroba obloukových zárubní,
recepční obloukové pulty, výstavnictví
a různé ohýbané nábytkové dílce designového nábytku (slepením 2 ks drážkami
k sobě).

dodací pořádek MDFS nařezaná (ohybatelná)
Rozměry (mm)

Kód sortimentu

2800 x 1030 x 8 (podélná)

00601

2800 x 1030 x 10 (podélná)

00602

1030 x 2850 x 8 (příčná)

223640

1030 x 2850 x 10 (příčná)

116871

12345 Zboží je skladem na centrálních skladech v Praze, Brně,
Ostravě, Olomouci a Litoměřicích
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v Praze a Brně
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MDF desky
speciální
3

MDF SUROVÁ SE ZVÝŠENOU
ODOLNOSTÍ PROTI VLHKOSTI
(MOISTURE RESISTANT) – MDFS MR

MOISTURE
RESISTANT

TECHNICKÉ PARAMETRY
Obsah formaldehydu: odpovídá emisní
třídě E1.
Použití: Pro prostory se zvýšenou vlhkostí
(koupelny, kuchyně).
Rozměr (mm)

Kód sortimentu

177632

2800 x 2070 x 19

Na objednávku (po paletě) lze dodat i MDFS MR v tloušťkách
6, 10, 12, 16, 22, 25, 28 a 38 mm. Bližší informace na dotázání.

MDF SUROVÁ SE SNÍŽENOU
HOŘLAVOSTÍ – MDFS B1
TECHNICKÉ PARAMETRY
Obsah formaldehydu: odpovídá emisní
třídě E1.
Třída reakce na oheň: dle EN 13501-1
(B-S2, d0).

FIRE
retardant

Desky Fire retardant se vyznačují
těmito vlastnostmi:
 snížení spalování prvku
 snižování tepelných emisí po případném
spalování prvku
 zamezení nebo oddálení šíření požáru
na sousední prvek
 snížení šíření ohně
Rozměr (mm)

2800 x 2070 x 19

Kód sortimentu

177630

Na objednávku (po paletě) lze dodat i MDFS B1 v tloušťkách
12, 16 a 25 mm. Bližší informace na dotázání.

12345 Zboží je skladem
v Praze a Brně

Podpora: +420 596 223 462
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MDF desky probarvené
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Innovus® probarvené MDF nabízí zvlášť
široký rozsah použití pro interiérové architekty a projektanty. Barevná řada Innovus®
přináší široký rozsah možností pro realizaci
designových prvků v interiéru. Innovus®
MDF jsou probarevny v celém svém objemu. Při výrobě jsou používány pigmentové
přípravky, které jsou světlostálé a tím je
dosaženo výjimečných trvanlivých a intenzivních barev a autentického vzhledu.

Lehké opracování:
Povrch Innovus® probarvené MDF
se opracovávají jako běžné MDFS.
Lze je lehce řezat a frézovat.

Stabilní barvy:
Pigmentové přípravky pro výrobu
Innovus® probarvené MDF jsou
světlostálé, tím se dosahuje mimořádně odolný barevný dekor*.

Nízké emise:
Innovus® probarvené MDF jsou
lepeny bezformaldehydovým
lepidlem (barva Grey odpovídá
standardní E1), a tedy pro zdraví
neškodné.

*Barevné rozdíly mezi výrobní dávkami jsou
možné.

OBLASTI POUŽITÍ:
 vnitřní architektura a interiérový design
 stylový nábytek, regály a obložení stěn
 hluboce frézované ozdobné prvky
v architektuře
 stoly a pracovní desky s profilovanými
viditelnými hranami
 veletrhy a výstavní design

Protipožární varianta:
Innovus® probarvená MDF černá
v provedené B1 také odpovídá
zařazením pro oblast se zvýšenou
požární bezpečností.

Povrchové úpravy:
Innovus® probarvené MDF lze
lakovat na různé stupně lesku,
tím může být dosaženo povrchu
se zintenzivněním barevného
výsledku. Innovus® probarvené
MDF lze povrchově upravovat podle vašich individuálních potřeb.

Vzorkovník MDFS probarvené 6 ks A6

kód: 298818

Dodací pořádek mdfs glunz – probarvená
Rozměry (mm)

Kód sortimentu

Balení

Černá 2800 x 2070 x 19

256077

24

Černá 2800 x 2070 x 10

i 256082

44

Černá 2800 x 2070 x 16

i 256083

28

Černá 2800 x 2070 x 25

i 256084

18

Terra 2800 x 2070 x 19

i 256078

24

Royal 2800 x 2070 x 19

i 256080

24

Grey 2800 x 2070 x 19

i 256081

24

Curry 2800 x 2070 x 19

i 256079

24

Berry 2800 x 2070 x 19

i 256088

24

298818

–

Vzorkovník – sada MDFS GLUNZ probarvené

Mimo skladové položky 256077 (černá tl. 19 mm) ostatní uvedené MDFS probarvené lze objednat jen po celých baleních.

12345 Zboží je skladem
v Praze a Brně
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Hobra
3

HOBRA
je měkká dřevovláknitá deska vyrobená
z lignocelulózových vláken (s objemovou
hmotností do 350 kg/m3) lisovaných bez
lepidla. Soudržnost desky je zajištěna
slisováním a zplstnatěním vláken jejich
přirozenou lepivostí.

(podlahy, dveře), stejně jako proklady
pro balení skla apod.
Použití desek:
nábytkářský průmysl, obaly, automobilový průmysl, stavebnictví, interiéry
výstavnictví.

Vlastnosti desek:
Hustota: 230 kg/m3 (pouze orientační).
Bobtnání: max. 10 %.
Hořlavost: podle EN 13501.

Pro své výborné izolační vlastnosti se
užívá jako hluboká a kročejová izolace

Dodací pořádek hobra – jednovrstvá
Rozměry (mm)

Kód sortimentu

2500 x 1200 x 8

03264

2500 x 1200 x 10

03269

2500 x 1200 x 12

03265

2500 x 1200 x 15

03266

2500 x 1200 x 19

03268

12345 Zboží je skladem na centrálních skladech v Praze, Brně,
Ostravě, Olomouci a Litoměřicích

Podpora: +420 596 223 462

12345 Zboží je skladem
v Praze a Brně

Konstrukční materiály, nosiče
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EUROLIGHT

EUROLIGHT surový – je lehčená
konstrukční deska s vynikající
stabilitou a širokými možnostmi
při projektování nábytku a interiérů.

Díky svému stabilnímu voštinovému
jádru a 8 mm tlustým krycím vrstám ji lze
použít pro každý způsob opracování. Je
možné použít běžnou technologii v oblasti
hran a taktéž mohou být v zásadě použity všechny dnes známé typy kování.

EUROLIGHT tvoří vysoce kvalitní surová
dřevotřísková deska EUROSPAN v tloušťce 8 mm odpovídající normě EN 312
typ P2, Emisní třída E1, s broušeným
povrchem. Slepení s jádrem z papírové
voštiny je zajištěno vysoce kvalitním
bezformaldehydovým polyuretanovým
lepidlem. Šestiúhelníková voština o velikosti oka 15 mm je vyrobena ze 100%
recyklovaného papíru.

EUROLIGHT surový je vhodný pro laminování, dýhování, potahování CPL
laminátem a v tloušťce 40 mm se používá k výrobě interiérových dveří.
EUROLIGHT POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A TECHNICKÁ DATA VÝROBKU
obsahují informace jak EUROLIGHT
zpracovávat. Dostupné jsou na
www.demos-trade.com

Dodací pořádek
Rozměry (mm)

Kód sortimentu

2800 x 2070 x 38

01172

2800 x 2070 x 40

01174

2800 x 2070 x 50

01171

2800 x 2070 x 60

01173

Graf měrné hmotnosti
700

Klasická dřevotřísková deska

500

400

300

200

Měrná hmotnost (kg/m 3)

600

EUROLIGHT s 8 mm krycí vrstvou

100

Tloušťka (mm)

0

15

16

19

22

25

28

30

32

38

45

50

55

60

65

70

75

80

12345 Zboží je skladem na centrálních skladech v Praze, Brně,
Ostravě, Olomouci a Litoměřicích

3.15

www.demos‑trade.com

90

100

12345 Zboží je skladem
v Praze a Brně

K O n s t r u k č n í m a t e r i á l y , N O SIČE

Sololit a akulit
3

Jedná se o dřevovláknité desky, vyrobené slisováním speciální rozvlákněné
lignocelulózové hmoty mokrou cestou.
Hustota: 1 000 kg/m3.
Použití desek:
 nábytkářský průmysl
 obaly
 automobilový průmysl
 stavebnictví
 interiéry
 výstavnictví
 nábytkářský průmysl (záda skříní,
dna postelí)
Vlastnosti:
 hladký povrch na jedné straně
 vysoká mechanická pevnost
 stálost materiálu
 snadná povrchová úprava
 snadné opracování a spojení
s dalšími materiály

Akulit surový

Akulit bílý

Sololit

Dodací pořádek
Název sortimentu a rozměry (mm)

Kód sortimentu

Sololit 2440 x 1220 x 3,2

113646

Sololit 2745 x 1220 x 3,2

03204

Sololit 2745 x 1700 x 3,2

03139

Sololit 2750 x 1220 x 5

03219

Akulit surový 2750 x 1220 x 3,2

03241

Akulit bílý 2750 x 1220 x 3,2

03244

Sololak bílý SM 2750 x 1220 x 3

03221
12345 Zboží je skladem na centrálních skladech v Praze, Brně,
Ostravě, Olomouci a Litoměřicích
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Spárovky

SPÁROVKY
jsou masivní jednovrstvé desky, vyrobené slepením hranolků dřeva.
Obecně spárovky můžeme rozdělit na průběžné, kdy hranolek je jeden
průběžný po celé délce spárovky anebo napojované, které jsou vyrobeny
z různě dlouhých hranolků, napojených do nekonečného vlysu.
Spárovky jehličnaté
jsou určené především k výrobě dětského nábytku, nábytku s přírodním
designem a lze je použít pro různé konstrukční prvky. Standardně skladem vedeme spárovky smrkové a borové (v průběžném provedení).

Buk průběžný

Spárovky listnaté
jsou podstatně odolnější než jehličnaté (mají větší hustotu) a proto jsou
především určené pro výrobu masivních dřevěných schodišť, masivního
interiérového nábytku, pro výrobu stolů a taktéž i kuchyňských pracovních
desek. Skladem v naší skladové nabídce najdete spárovky bukové, dubové, nově i jasanové a to jak v průběžném, tak i napojovaném provedení.
Spárovky exotické
z exotických dřevin vedeme skladem spárovku HEVEA, a to v napojovaném provedení. Využití této spárovky je především pro výrobu schodišť
a masivního interiérového nábytku. Tato dřevina se velmi dobře přimořuje
do různých odstínů a svým vzhledem připomíná spárovku dubovou.

Kompletní sortiment spárovek najdete na str. 10.5–10.9
3.17
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Buk napojovaný

K ošetření doporučujeme
Osmo Top olej spojující
výhody přírodního oleje
i vosku. Více k tomuto oleji najdete na str. 14.52.
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Překližky
3

PřekližkY
jsou velkoplošný materiál na bázi dřeva tvořený svazkem navzájem
slepených vrstev dýh různé kvality. Obsahuje tři nebo více vrstev
(počet je většinou lichý) přičemž směr vláken jednotlivých vrstev
dýh je zpravidla kolmý k následující vrstvě a typ použitého lepidla
je dle určení desky (do exteriéru či interiéru).

Širokou nabídku překližek
najdete v kapitole 11.

Podpora: +420 596 223 462
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Laťovky surové
a plášťované

LAŤOVKY SUROVÉ
jsou překližované velkoplošné desky
vyrobené oboustranným křížovým slepením laťovkového středu (jádra) jednou
nebo více vrstvami dýhy (nebo jiným
plošným materiálem). Pro lepení se používají interiérová lepidla splňující emisní
třídu formaldehydu. Konstrukce musí zachovávat pravidlo symetrie (stejně jako u
překližek) = od pomyslného středu musí
být na obě strany stejný počet vrstev
shodné tloušťky a dřeviny.
Laťovky se používají v nábytkářském
průmyslu převážně pro velkoplošné samonosné díly (korpusy, dveře, police
a zásuvky), hodí se i pro obklady, vestavěný nábytek dveřní zárubně a dveře.
Výhodou je nižší rozměrová hmotnost
(~400–500 kg/m3) než např. u dřevotřísek. Povrchově se upravují dýhováním
nebo lisováním laminátu. Vhodným

3.19

způsobem lze docílit u laťovek i uzavření
hran. Nehodí se do vlhkého a mokrého
prostředí.
Jádro (laťovkový střed) se vyrábí z vysušeného řeziva (nejčastěji smrku a borovice), které se vyskládává z jednotlivých
latí (bez velkých suků, trhlin a jiných vad)
do požadovaného formátu, který se poté
navzájem spojí. Středy z řeziva rozdělujeme podle konstrukce a počtu vrstev
na jednovrstvé a třívrstvé. Vnější krycí
vrstvy laťovky (dýhové poddýžky z loupaných dýh) jsou nalepeny napříč laťkám
a zpevňují tak celou konstrukci desky.
Pokud je krytí vytvořeno ze dvou vrstev
dýh (tzv. zdvojená – např. bříza), pak je
většinou směr sousedních dýh souhlasný
(ale není to 100% pravidlem). Nejpoužívanější krycí dýhy jsou zejména dřeviny
ceiba (fromager), topol, bříza (méně
časté jsou laťovky z olše, buku).

www.demos‑trade.com

Laťovky surové pak označujeme podle
dřeviny, ze které je vyrobena vnější krycí
vrstva. Dle směru krycí vrstvy označujeme formát jako příčný 1 250 x 2 500 mm
– pravidlo označení je shodné s překližkami, kdy první uváděný rozměr v názvu
laťovky je rovnoběžný s vlákny vrchní
poddýžky. Povrch desky je broušen
papírem hrubé zrnitosti na širokopásové
brusce. Při výrobě nábytkových dílců
(následným dýhováním) bude poté dekorativní dýha nalepena kolmo k vláknům
vrchní poddýžky laťovky, čímž vznikne
dílec délky 2 500 mm s vnější dýhou
orientovanou podélně. Stejně tak podélně jsou orientovány laťky ve středové
vrstvě a dílec tak má výborné mechanické vlastnosti.

K O n s t r u k č n í m a t e r i á l y , N O SIČE

Laťovky surové
a plášťované
3

LAŤOVKY PLÁŠŤOVANÉ MDF
(DVEŘOVKY)
jsou určeny především pro výrobu
interiérových dveří (s důrazem na povrchovou úpravu vhodnou k lakování
pigmentovými barvami). To vše je díky
homogennímu povrchu MDF pláště, který je jemnější a neprokresluje strukturu
let poddýžky přes povrchovou krájenou
dýhu. Laťovkový střed může být z masivních latěk (jednovrstvý nebo třívrstvý),
oplášťovaný MDF nebo HDF deskou.
Kvalita povrchu poddýžky: II/II, broušené
laťovky surové jsou slepeny interiérovým
lepidlem IF 20 a jsou určeny pouze do interiéru. U laťovek se předpokládá, že se
jedná o nosič, který slouží k dalšímu olepení laminátem nebo okrasnou dýhou.
Z toho důvodu je u příčných laťovek
1 250 x 2 500 mm provedeno hrubé
broušení povrchu, které je kolmé na léta
dřeviny poddýžky.

dodací pořádek laťovky surové a plášťované
Název sortimentu

Rozměry (mm)

Tloušťka (mm)
16

18

22

25

28

Topol třívrstvá

1250 x 2500

165899

165900

165901

165902

Bříza pětivrstvá*

1250 x 2500

00571

01750

01531

00556

Ceiba třívrstvá

1250 x 2500

00533

00501

189593

189594

Ceiba pětivrstvá

1250 x 2500

MDF povrch pětivrstvá

Název sortimentu

Vzorkovník laťovek – krabička

38

39

40

130028
232568
232569

232570

970 x 2050

00564

1250 x 2500

00580
* V průběhu roku možný přechod u laťovky bříza na formát 1200 x 2500 mm

Kód sortimentu

136522
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Další sortiment

Potřebovali byste informace o jiných
variantách, formátech nebo máte dotaz
na zpracování a užití materiálů?
Zavolejte naši technickou podporu.

Sháníte podobný sortiment,
který v katalogu není uveden?
Umíme nabídnout téměř cokoliv
z plošných materiálů, hran
a příslušenství.

U nás najdete tisíce dalších
položek včetně kování, které ke své
práci potřebujete. Nechte se inspirovat
specializovanými brožurami
nebo časopisy plnými nápadů,
které vám usnadní vaši práci.

4.1
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Pracovní
desky
4

Pracovní desky EGGER
Pracovní desky KRONOSPAN
Kompaktní desky
GetaCore®
Zádové panely – digitální tisk
Zádové panely – RAUVISIO Crystal
Spojovací lišty
Vzorkovníky

4.3–4.22
4.23–4.32
4.33–4.34
4.35–4.54
4.55–4.56
4.57–4.58
4.59
4.60

Ke stažení na
www.demos-trade.com
Prohlížejte si stále aktuální katalog
v elektronické verzi, stáhněte si
certiﬁkáty, produktové informace
nebo technické listy. Informujte se
o dostupnosti materiálů,
základních cenách aj.

Pracovní desky

4.2

Pracovní desky

U200 ST9
Béžová

Pracovní deska, uspořádání kuchyně
a vzhled skříněk – to jsou tři základní
pilíře, na nichž design a funkčnost kuchyně stojí. Správný výběr pracovní desky
v nové nebo rekonstruované kuchyni je
tedy nutným předpokladem, aby vznikla
opravdová „kuchyň snů“. Roli zde hraje
celá řada faktorů: jak často bude příprava
pokrmů v kuchyni probíhat, jak je deska
odolná proti opotřebení a působení vody,
jak náročné je desku ošetřovat, případně
renovovat, a v neposlední řadě je třeba
mít na zřeteli finanční rozpočet na vybavení kuchyně. Volit je možno z několika

4.3

materiálů, ať už se jedná o postformingové desky, masivní dřevěné desky, nebo
desky z umělého kamene.
Trendem při řešení prostoru mezi pracovní deskou a horními skříňkami je použití
materiálu v jedné ploše beze spár, a pokud možno tón v tónu. V katalogu přinášíme i nabídku zástěn k pracovním deskám
(takzvaných zádových desek) – jde o
elegantní, jednoduché, a navíc cenově
dostupné řešení. Těsnicí lišty k pracovním
deskám najdete v kapitole 12.

www.demos‑trade.com
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H3704 ST15
Ořech Aida tabákový

Podpora: +420 596 223 402

U999 PM
Černá

Pracovní desky

4.4

Nová generace dekorů
a povrchových struktur

H3309 ST28
Autentičnost
Pracovní desky z masivního dřeva nebo kamene často leží mimo
běžné finanční možnosti. S našimi pracovními deskami můžete
vytvořit hodnotný, autentický vzhled při nízkých nákladech a navíc
s výhodou snadné údržby. Vrcholem vývoje jsou dekory ve strukturách Feelwood – propůjčují perfektní vizuální i hmatový zážitek.

Výběr kuchyňské desky se stává stále
důležitějším výchozím bodem při plánování
kuchyní. S rostoucí popularitou otevřeného
obývacího prostoru a častější využívání
kuchyňských ostrůvků se kuchyňská
deska stala středem pozornosti. Zásadní
je také její způsob kombinace s ostatními
prvky kuchyňského nábytku, jako jsou
čelní plochy, korpusy skříněk, zádové
desky ke kuchyňským deskám, police
i podlaha.

4.5

Nová kolekce pracovních desek Egger
2017-2019 zohledňuje nejnovější trendy
v designu kuchyňského nábytku. Díky
ucelené nabídce nejenom pracovních
desek, ale i ostatních materiálů
používaných při výrobě kuchyňského
nábytku, máme v nabídce materiály
umožňující dokonalé sladění. V naší
nabídce tak naleznete, jak rustikální,
tak i klasické dřeviny, reprodukce kamenů
a moderní reprodukce materiálů pro
nejrůznější varianty uspořádání životního
prostoru.

www.demos‑trade.com
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H1181 ST37
Vady a nedokonalosti
Suky a praskliny, které jsou tradičně považovány
za nedokonalosti nebo chyby, jsou v současnosti
vnímány jako žádoucí designový prvek.

F160 ST9
zdroj EGGER

F311 ST87
Haptika
Stejně důležitý jako vzhled je i pocit, jak materiál působí
na dotek. Obojí musí být ve vzájemném souladu. Stoupá obliba silně strukturovaných povrchů od hrubého, pískovaného
až po povrchy připomínající keramiku.

Podpora: +420 596 223 402

Pracovní desky

4.6

Sladěný design, cesta
k dokonalému interiéru
Obklad stěny s policemi
z Eurodekor v dekoru H3309 ST28
Dub Gladstone pískový sladěný
s barovou deskou, korpusem
a soklem.

Korpusy z Eurodekor
v dekoru H3309
ST28 Dub Gladstone
pískový, pro sladění
s barovou deskou,
obkladem stěny
s policemi a soklem.

Korpusy a čelní hrany
z Eurodekor v dekoru
H3309 ST28 Dub
Gladstone pískový,
pro sladění s barovou
deskou, obkladem
stěny s policemi
a soklem.

Bezúchytová dvířka vyrobená
z PerfectSense Gloss v dekoru
W1100 PG Alpská bílá

Sokly z Eurodekor
H3309 ST28 Dub
Gladstone pískový
sladěny s korpusy,
barovou deskou
a obkladem stěny
s policemi.

Pracovní deska
v dekoru F651 ST16
Jílovec šedý sladěna
s čely zásuvek a korpusy
ostrůvku.

Slaďte vzhled pracovní desky s dvířky
a vytvořte zajímavé kontrasty
Většinou vytváří kuchyňská deska
kontrast k ostatním částem vybavení
kuchyně. Proč ji však vizuálně nesjednotit
s čelními dvířky, korpusy, sokly nebo
zádovými deskami? Nebo třeba přidat
úplně jinou barvu v rámci otevřených
polic a přerušit tak jejich fádní linii?

4.7
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Čela zásuvek a korpusy
z Eurodekor F651 ST16
Jílovec šedý sladěný
s pracovní deskou.

4

Zádové desky
k pracovním deskám
Ucelený vzhled díky zádovým deskám k pracovním
deskám. Stylovou alternativou k obkladům jsou zádové
desky, které jsou jednoduché na montáž, snadné na
údržbu a jsou tak ideální pro ty, kteří upřednostňují
bezúdržbové řešení. Zádové desky jsou k dispozici ve
všech dekorech EGGER pracovních desek pro perfektní
sladění. Zádové desky, profily nebo obklady stěn jsou
varianty umožňující ochranu zdí před nečistotami vznikajícími při vaření nebo mytí nádobí. Která možnost je pro vás
nejvhodnější? Záleží na vzhledu, kterého chcete docílit.

zdroj EGGER

Otevřené police
Na jednu stranu vzrůstá obliba kuchyňských řešení se skrytými drobnými spotřebiči (například varné konvice, toustovače),
na straně druhé se stále častěji objevují
otevřené prostory známé z obývacího
nábytku. Použití stejného dekoru pro
pracovní desky a police dává kuchyni
decentní nádech luxusu.

Podpora: +420 596 223 402

Pracovní desky

4.8

Pracovní desky

Výhody,
stručný přehled

F166 ST9

Vysoká odolnost proti oděru
Naše odolné laminátové povrchy jsou
určeny pro každodenní náročné činnosti
v kuchyni. Vzhledem ke své vysoké odolnosti vůči oděru je to ideální materiál pro
frekventované oblasti v domácnostech
či kancelářích.

Vysoce hygienické a nezávadné
pro potraviny
Povrch pracovní desky je hygienický a je
vhodný pro přímý kontakt s potravinami.
Toto je velmi důležitý požadavek pro
materiály, které se používají v kuchyních
a obchodech.

Skvrnám odolné,
jednoduše udržovatelné
V kuchyni běžné skvrny např. od kávy
nebo červeného vína jsou jednoduše
odstranitelné pomocí hadříku a běžných
čisticích prostředků.

Světlostálost
Ve srovnání s masivním dřevem jsou
naše laminátové pracovní desky
podstatně méně náchylné k vyblednutí
a změnám barvy vlivem působení světla.

Odolnost proti nárazu
Díky vysoké hustotě jsou naše pracovní
desky odolné vůči nárazu (vůči pádu
drobných předmětů z horních skříněk).

Tepelná odolnost
Pro zajištění odolnosti vůči působení tepla jsou povrchy našich pracovních desek
odolné vůči teplotě až do 160 °C.

Úspora peněz
Získejte vzhled a pocit masivního dřeva,
kamene a keramiky bez vysokých
nákladů.

4.9
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Pracovní desky

Pracovní plocha
pro každodenní použití

4

H3309 ST28

Vysoká kvalita a trvanlivost dělají pracovní
desky vhodným materiálem pro použití
v kuchyních, koupelnách, kancelářích a při
vybavení prodejen např. prodejními pulty.

Pracovní deska s rovnou hranou
(100 x 1,5 mm)

Pracovní deska s postformingovou
hranou (300 x 3 mm)

Nosná dřevotřísková deska je potažená
dekorativním laminátem, který může být
na hraně postformován nebo může být
použita ABS hrana.

mm

mm

mm

ABS hrana
mm

Protitahový
papír*

Pás UV laku*

Uzavřený spoj
mm

Protitahový
papír

mm

Stabilizační
vrstva

mm

Pás UV laku

*neplatí pro pracovní desky ve strukturách ST28 a ST37.

Nosná deska:
Eurospan E1 P2, tloušťka 38 mm.

Nosná deska:
Eurospan E1 P2, tloušťka 38 mm.

Rovná hrana s minimálním rádiusem
odpovídá současnému trendu minimalistického moderního vzhledu.

Laminát přechází plynule z plochy
na hranu a vytváří bezešvý a hladký
povrch.

Stabilizační vrstva
Naše pracovní desky s postformingovou
hranou jsou opatřeny speciální stabilizační vrstvou zvyšující mechanickou
i optickou kvalitu hrany a odolnost proti
nárazu.

stabilizační vrstva

H1180 ST37

Podpora: +420 596 223 402

Pracovní desky
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Pracovní desky

Technická specifikace

F311 ST87

Formát Pracovních desek:

Struktury:

4 100 x 600 x 38 mm
– jednostranný postforming,
4 100 x 920 x 38 mm
– oboustranný postforming,
4 100 x 1 200 x 38 mm
– jednostranný postforming.
Zádové desky :
ST 9 / Smoothtouch Matt

ST 10 / Deepskin Rough

ST 12 / Omnipore Matt

ST 15 / Smoothtouch Velvet

ST 16 / Matex Plaster

ST 22 / Deepskin Linear

ST 28 / Feelwood Nature

ST 37 / Feelwood Rift

ST 76 / Matex Rough Matt

ST 82 / Matex Granite

ST 87 / Matex Ceramic

ST 89 / Matex Rock

4 100 x 640 x 9,2 mm
(8 mm MDF, 0,6 mm laminát oboustranně),
4 100 x 1 300 x 9,2 mm
(8 mm MDF, 0,6 mm laminát oboustranně).
Těsnicí lišty v dekoru:
4 100 x 25 x 25 mm.
Vše k dostání od jednoho kusu,
viz dodací pořádek.
Těsnicí lišty najdete na stranách
13.5–13.6.
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Pracovní desky

EGGER

dÉLKA
hLOUBKa

Tloušťky uvedené na jednotlivých
dekorech jsou skladem.
Podrobnosti o spojování pracovních desek
postforming 28 a 38 mm najdete na str. 14.45
Číslo dekoru s objednacím kódem
najdete na str. 4.19–4.22

6 0 0 , 9 2 0 , 12 0 0 m m ( j i n é h l o u b k y n a p o p t á v k u )

T lou š ť ka
MOdel

4

410 0 m m

38 mm (28 mm na poptávku)
10 0 x 1, 5 m m – s A B S h r a n o u ; 3 0 0 x 3 m m – p o s t f o r m i n g

38 mm

F028 ST89

38 mm

F029 ST89

38 mm

F059 ST89

F041 ST15

38 mm

F061 ST89

38 mm

F074 ST9

38 mm

38 mm

F076 ST9

38 mm

F080 ST82

Podpora: +420 596 223 402

38 mm

F081 ST82

Pracovní desky
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Pracovní desky

EGGER

38 mm

F092 ST15

38 mm

F093 ST15

38 mm

F104 ST2

38 mm

38 mm

4.13

38 mm

F110 ST9

38 mm

F142 ST15

38 mm

F148 ST82

F094 ST15

F105 ST15

F141 ST15

38 mm

38 mm

F147 ST82

38 mm

F160 ST9

www.demos‑trade.com

38 mm

F166 ST9

Pracovní desky

EGGER

38 mm

38 mm

F186 ST9

F187 ST9

38 mm

F222 ST87

38 mm

38 mm

38 mm

F274 ST9

38 mm

F292 ST9

38 mm

F303 ST87

F221 ST87

F256 ST87

F275 ST9

38 mm

38 mm

F302 ST87

38 mm

F310 ST87

Podpora: +420 596 223 402

38 mm

F311 ST87

Pracovní desky
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Pracovní desky

EGGER

38 mm

F312 ST87

38 mm

F371 ST82

38 mm

F502 ST2

38 mm

38 mm

4.15

38 mm

F638 ST16

38 mm

F649 ST16

38 mm

H110 ST9

F385 ST10

F547 ST9

F641 ST16

38 mm

38 mm

F651 ST16

38 mm

H111 ST12

www.demos‑trade.com

38 mm

H1145 ST10

Pracovní desky

EGGER

38 mm

MOD. 100 / 1,5
H1180 ST37

38 mm

MOD. 100 / 1,5
H1181 ST37

38 mm

H1401 ST22

38 mm

H1199 ST12

38 mm

H148 ST10

38 mm

38 mm

H2415 ST10

38 mm

38 mm

MOD. 100 / 1,5
H3133 ST12

H3303 ST10

38 mm

H3309 ST28

38 mm

38 mm

MOD. 100 / 1,5
H3325 ST28

H3331 ST10

Podpora: +420 596 223 402

H3332 ST10

Pracovní desky
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Pracovní desky

EGGER

38 mm

38 mm

38 mm

MOD. 100 / 1,5
H3702 ST10

H3704 ST15

38 mm

H3860 ST9

38 mm

38 mm

MOD. 100 / 1,5
U702 ST89

U763 ST76

38 mm

38 mm

MOD. 100 / 1,5

38 mm

MOD. 100 / 1,5

U999 ST89

W1000 ST76

LEPENÍ
PRACOVNÍCH DESEK
Pro spoje pracovních desek doporučujeme
používat speciální lepidlo ColorJoint
určené přímo pro tyto účely.
Více k tomuto lepidlu najdete na str. 14.45.

4.17

U960 ST76
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W1000 ST89

Pracovní desky

EGGER

4

Podpora: +420 596 223 402

Pracovní desky
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Pracovní desky

EGGER
dodací pořádek
4100 x 600
tl. 38 mm
Jednostranný
postforming

4100 x 920
tl. 38 mm
Oboustranný
postforming

4100 x 1200
tl. 38 mm
Jednostranný
postforming

HPL
2800 x 1310
tl. 0,8 mm

Dekor

Struktura

Název dekoru

F028

ST89

Granit Vercelli antracitový

307799

307831

i 309161

i 315900

F029

ST89

Granit Vercelli šedý

307800

307830

i 309162

i 315498

F041

ST15

Sonora bílá

177730

177851

i 309982

i 191899

F059

ST89

Granit Karnak šedý

307801

307829

i 309163

i 315901

F061

ST89

Granit Karnak hnědý

307802

307828

i 309164

i 315902

F074

ST9

Mramor Valmasino světle šedý

307803

307827

i 309165

i 315903*

F076

ST9

Granit Braganza šedý

307789

307841

i 309151

i 315904*

F080

ST82

Kámen Mariana bílý

307790

307840

i 309152

i 315905*

F081

ST82

Kámen Mariana antracitový

307791

307839

i 309153

i 315906*

F092

ST15

Mramor Cipollino bílošedý

307792

307838

i 309154

i 315907*

F093

ST15

Mramor Cipollino šedý

307793

307837

i 309155

i 315910

F094

ST15

Mramor Cipollino černá měď

307794

307836

i 309156

i 315911

F104

ST2

Mramor Latina

66004

64303

i 309985

i 177713*

F105

ST15

Mramor Torano

178511

182033

i 310001

i 272828

F110

ST9

Mramor Giada modrý

308750

308751

i 310002

i 315912*

F141

ST15

Mramor Eramosa jade

307795

307835

i 309157

i 315913

F142

ST15

Mramor Eramosa černý

307796

307834

i 309158

i 315575*

F147

ST82

Jemný granit šedý

66019

64279

i 309980

i 90260*

F148

ST82

Jemný granit hnědý

66022

80538

i 309978

i 90447

F160

ST9

Mramor marmarský

307786

307844

i 309148

i 315908

F166

ST9

Mramor Pelago bílý

128620

177854

i 309988

i 191330

F186

ST9

Beton Chicago světle šedý

315443

315446

–

i 317055

F187

ST9

Beton Chicago tmavě šedý

315444

315446

–

i 317056

F221

ST87

Keramika Tessina krémová

265099

279235

i 309996

i 308882

F222

ST87

Keramika Tessina terra

265098

279047

i 309993

i 294372

F256

ST87

Břidlice pestrobarevná

265100

279236

i 309999

i 279438

F274

ST9

Beton světlý

66023

64446

i 309976

315798

F275

ST9

Beton tmavý

80530

80916

i 309973

80531

F292

ST9

Travertin Tivoli béžový

177737

177860

i 309986

i 178058*

F302

ST87

Ferro bronzový

307787

307843

i 309149

315914

F303

ST87

Ferro titanově šedý

307788

307842

i 309150

i 314768

F310

ST87

Keramika rezivá

236783

236787

i 309991

245259

F311

ST87

Keramika antracitová

236784

236788

i 309990

265374

Možnost objednání umakartové hrany, skladem v Ostravě a Praze.

12345 Zboží je skladem

ve všech skladech
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12345 Zboží je skladem na centrálních skladech v Praze, Brně,
Ostravě, Olomouci a Litoměřicích

www.demos‑trade.com

* formát 2800 x 1310 x 0,6 mm

12345 Zboží je skladem
v Praze a Brně

i Na objednávku

Pracovní desky

EGGER
dodací pořádek
Zástěna k PD
4100 x 640
tl. 9,6 mm

Zástěna k PD
4100 x 1300
tl. 9,2 mm

Těsnicí lišty k PD
4100 x 25
tl. 25 mm

ABS 43 x 1,5 mm

Granit Vercelli antracitový

307877

i 317976

308827

315635

Antracit

Granit Vercelli šedý

307878

i 317977

308828

315637

Tmavě šedá

Sonora bílá

307879

i 317477

177827

317560

Bílá

Granit Karnak šedý

307880

i 317651

308829

313737

Šedá

308830

315638

Antracit

Dekor

Struktura

Název dekoru

F028

ST89

F029
F041
F059

ST89
ST15
ST89

Doporučená barva
koncovek

F061

ST89

Granit Karnak hnědý

307881

i 317979

F074

ST9

Mramor Valmasino světle šedý

307882

i 317980

308831

315649

Šedá

F076

ST9

Granit Braganza šedý

307883

i 317981

308817

315650

Tmavě šedá

F080

ST82

Kámen Mariana bílý

307884

i 317982

308818

315652

Šedá

F081

ST82

Kámen Mariana antracitový

307885

i 317983

308819

313699

Antracit

F092

ST15

Mramor Cipollino bílošedý

307886

i 317984

308820

315653

Šedá

F093

ST15

Mramor Cipollino šedý

308560

i 318005

308821

315654

Antracit

F094

ST15

Mramor Cipollino černá měď

307887

i 317518

308822

314036

Antracit

F104

ST2

Mramor Latina

307888

i 317985

90632

315536

Béžová

F105

ST15

Mramor Torano

307889

i 317986

177890

317561

Šedá

F110

ST9

Mramor Giada modrý

307890

i 317987

308808

315861

Antracit

F141

ST15

Mramor Eramosa jade

307885

i 317983

308823

315655

Šedá

F142

ST15

Mramor Eramosa černý

307891

i 317988

308824

315017

Antracit

F147

ST82

Jemný granit šedý

307892

i 317989

90660

181628*

Tmavě šedá

F148

ST82

Jemný granit hnědý

307893

i 317990

90661

315535

Antracit

F160

ST9

Mramor marmarský

307894

i 317991

308814

314035

Antracit

F166

ST9

Mramor Pelago bílý

307895

i 315086

177830

315793

Bílá

F186

ST9

Beton Chicago světle šedý

343372

–

351860

310462

Tmavě šedá

F187

ST9

Beton Chicago tmavě šedý

343372

–

351860

310463

Antracit

F221

ST87

Keramika Tessina krémová

307896

i 317992

265279

282011

Šedá

Keramika Tessina terra

307897

i 317993

265278

282084

Antracit

Břidlice pestrobarevná

307898

i 317994

265280

279479

Šedá

90662

311397*

Tmavě šedá

F222
F256

ST87
ST87

F274

ST9

Beton světlý

307899

i 317995

F275

ST9

Beton tmavý

307900

i 317996

80876

328472

Antracit

F292

ST9

Travertin Tivoli béžový

307901

i 317997

177836

315060

Béžová

F302

ST87

Ferro bronzový

307902

i 317998

308815

310464*

Tmavě šedá

F303

ST87

Ferro titanově šedý

307903

i 317999

308816

314770

Antracit

F310

ST87

Keramika rezivá

307900

i 317996

236798

314889*

Hnědá

F311

ST87

Keramika antracitová

307904

i 318000

236799

317957

Antracit

Možnost objednání umakartové hrany, skladem v Ostravě a Praze.

12345 Zboží je skladem

ve všech skladech

12345 Zboží je skladem na centrálních skladech v Praze, Brně,
Ostravě, Olomouci a Litoměřicích

Podpora: +420 596 223 402

* Rozměr 43/2 mm

12345 Zboží je skladem
v Praze a Brně

i Na objednávku

Pracovní desky
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Pracovní desky

EGGER
dodací pořádek
4100 x 600
tl. 38 mm
Jednostranný
postforming

4100 x 920
tl. 38 mm
Oboustranný
postforming

4100 x 1200
tl. 38 mm
Jednostranný
postforming

HPL 2800 x 1310
tl. 0,8 mm

Dekor

Struktura

Název dekoru

F312

ST87

Keramika křídová

265097

278429

i 310000

i 305052*

F371

ST82

Granit Galizia šedobéžový

66018

64268

i 309979

i 80539

F385

ST10

Hrubá omítka

177739

177862

i 309983

i 318098*

F502

ST2

Hliník jemně kartáčovaný

64551

64283

i 309974

i 90151*

F547

ST9

Metal Blocks

307781

307815

i 309141

i 310556

F638

ST16

Chromix stříbrný

307782

307848

i 309143

i 315915

F641

ST16

Chromix antracitový

307783

307847

i 309144

i 315107

F649

ST16

Jílovec bílý

307784

307846

i 309146

315916

F651

ST16

Jílovec šedý

307785

307845

i 309147

311337

H110

ST9S

Pinie Sealand

307807

307823

i 309169

315917

H111

ST12

Javor jádrový

307808

307822

i 309171

i 318093

H1145

ST10

Dub Bardolino přírodní

177753

177872

i 309975

179169

H1180

ST37

Dub Halifax přírodní

265126

277977

i 309989

277980**

H1181

ST37

Dub Halifax tabákový

265128

279243

i 309992

290137**

H1199

ST12

Dub Thermo černohnědý

307810

307820

i 309173

317040

H1401

ST22

Pinie Cascina

307811

307819

i 309174

313638

H148

ST10

Borovice Frontera béžová

307809

307821

i 309172

i 315918*

H2415

ST10

Smrk Sonnenberg

307812

307818

i 309175

i 318099*

H3133

ST12

Dub Davos lanýžově hnědý

307813

307817

i 309176

917047

H3303

ST10

Dub Hamilton přírodní

180799

181652

i 309977

136492

Dub Gladstone pískový

265121

279246

i 309997

272936**

Dub Gladstone tabákový

265123

279247

i 309995

260138**

Dub Nebraska přírodní

236500

236778

i 309987

205191
191031

H3309
H3325
H3331

ST28
ST28
ST10

H3332

ST10

Dub Nebraska šedý

179436

179725

i 309984

H3702

ST10

Ořech Pacifik tabákový

307797

307833

i 309159

181228

H3704

ST15

Ořech Aida tabákový

66037

66038

i 309981

64643

H3860

ST9

Javor Hard šampaňský

307798

307832

i 309160

317054

U702

ST89

Kašmírově šedá

307814

307816

i 309177

i 318094

U763

ST76

Perlově šedá

307805

307825

i 309167

i 318095

U960

ST76

Onyxově šedá

307806

307824

i 309168

i 318096

U999

ST89

Černá

265102

279237

i 309994

i 285016

W1000

ST76

Premiově bílá

307804

307826

i 309166

i 315919

W1000

ST89

Premiově bílá

265101

278428

i 309998

i 279169

Možnost objednání umakartové hrany, skladem v Ostravě a Praze.

12345 Zboží je skladem

ve všech skladech
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12345 Zboží je skladem na centrálních skladech v Praze, Brně,
Ostravě, Olomouci a Litoměřicích

www.demos‑trade.com

* formát 2800 x 1310 x 0,6 mm
** formát 2790 x 2060 x 0,8 mm

12345 Zboží je skladem
v Praze a Brně

i Na objednávku

Pracovní desky

EGGER
dodací pořádek
Zástěna k PD
4100 x 640
tl. 9,6 mm

Zástěna k PD
4100 x 1300
tl. 9,2 mm

Těsnicí lišty k PD
4100 x 25
tl. 25 mm

ABS 43 x 1,5 mm

Keramika křídová

307891

i 317988

265277

291369

Tmavě šedá

Granit Galizia šedobéžový

307895

i 315086

90659

317562

Béžová

Hrubá omítka

307892

i 317989

177838

315794

Bílá

Hliník jemně kartáčovaný

307890

i 317987

127782

311061

Tmavě šedá

308809

315656

Antracit

Dekor

Struktura

Název dekoru

F312

ST87

F371
F385
F502

ST82
ST10
ST2

Doporučená
barva koncovek

F547

ST9

Metal Blocks

307902

i 317998

F638

ST16

Chromix stříbrný

307879

i 317477

308810

315657

Tmavě šedá

F641

ST16

Chromix antracitový

307897

i 317993

308811

315658

Tmavě šedá

F649

ST16

Jílovec bílý

307878

i 317977

308812

310468*

Bílá

F651

ST16

Jílovec šedý

307903

i 317999

308813

310469*

Tmavě šedá

H110

ST9S

Pinie Sealand

307893

i 317990

308835

315862

Antracit

H111

ST12

Javor jádrový

307894

i 317991

308836

315659

Béžová

H1145

ST10

Dub Bardolino přírodní

307887

i 317518

177848

311404*

Béžová

H1180

ST37

Dub Halifax přírodní

307905

i 315552

265287

275853

Béžová

H1181

ST37

Dub Halifax tabákový

307906

i 318001

265288

275854

Hnědá

H1199

ST12

Dub Thermo černohnědý

307898

i 317994

308838

310431*

Hnědá

H1401

ST22

Pinie Cascina

307899

i 317995

308839

310438*

Šedá

H148

ST10

Borovice Frontera béžová

307886

i 317984

308837

315660

Šedá

H2415

ST10

Smrk Sonnenberg

307882

i 317980

308840

315661

Béžová

H3133

ST12

Dub Davos lanýžově hnědý

307877

i 317976

308841

310444*

Hnědá

H3303

ST10

Dub Hamilton přírodní

307880

i 317651

181488

311204*

Béžová

H3309

ST28

Dub Gladstone pískový

307907

i 318002

265285

311240*

Béžová

H3325

ST28

Dub Gladstone tabákový

307908

i 318003

265286

311852*

Hnědá

H3331

ST10

Dub Nebraska přírodní

307888

i 317985

236797

311403*

Béžová

H3332

ST10

Dub Nebraska šedý

307896

i 317992

179438

311373*

Šedá

Ořech Pacifik tabákový

307901

i 317997

308825

313944*

Tmavě šedá

Ořech Aida tabákový

307904

i 318000

90623

315061*

Tmavě šedá

308826

310460*

Béžová

H3702
H3704

ST10
ST15

H3860

ST9

Javor Hard šampaňský

307889

i 317986

U702

ST89

Kašmírově šedá

307884

i 317982

308842

315662

Šedá

U763

ST76

Perlově šedá

307881

i 317979

308833

315663

Tmavě šedá

U960

ST76

Onyxově šedá

307883

i 317981

308834

315664

Antracit

U999

ST89

Černá

307909

i 318004

265282

284167

Antracit

W1000

ST76

Premiově bílá

308560

i 318005

308832

315665

Bílá

W1000

ST89

Premiově bílá

307909

i 318004

265281

279329

Bílá
* Rozměr 43/2 mm

Možnost objednání umakartové hrany, skladem v Ostravě a Praze.

12345 Zboží je skladem

ve všech skladech

12345 Zboží je skladem na centrálních skladech v Praze, Brně,
Ostravě, Olomouci a Litoměřicích

Podpora: +420 596 223 402

12345 Zboží je skladem
v Praze a Brně

i Na objednávku

Pracovní desky

4.22
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Pracovní desky
KRONOSPAN

Pracovní desky KRONOSPAN jsou
vyráběny s páskou s HDF vlysem, který
zpevňuje přední postformingovou hranu
pracovní desky. Díky této pásce je
zvýšena kvalita a pevnost přední hrany
i rádiusu. V kolekci pracovních desek
KRONOSPAN je připraveno osmdesátšest
dekorů s různými povrchovými strukturami
v matném či lesklém provedení. Výrobní
program pracovních desek zahrnuje
tloušťky 28 a 38 mm.

4.23

K dispozici jsou dezény dokonale
imitující dekory dřeva, kamene nebo
litého betonu. Vše navrženo tak, aby bylo
stoprocentně kombinovatelné s dekory
laminovaných dřevotřískových desek.
Sortiment pracovních desek doplňuje
příslušenství, jako jsou zástěny, těsnicí
lišty a hliníkové ukončovací profily, které
je potřebné k funkčnímu a detailnímu
zakončení krásné a precizně provedené
kuchyňské linky.

www.demos‑trade.com

4

zdroj KRONOSPAN

SKLADBA DESKY
1. postformingový HPL laminát s overlayem
2. rádius
3. protiparová zábrana
4. protitažný papír
5. dřevotřísková deska P2 E1
6. zpevňující HDF vlys

Podpora: +420 596 223 402

Pracovní desky

4.24

Pracovní desky

KRONOSPAN

50 dekorů
pro vaši kreativitu

Pracovní desky (postformingové)
v tloušťce 28 mm a 38 mm jsou
dřevotřískové desky E1 povrchově
upravené odolným HPL laminátem.
Jsou vhodné pro použití v interiéru, jako kuchyňské desky, pulty
nebo stolové desky. V nabídce firmy
Démos trade, a.s. najdete skladem
všechny dekory v hloubce 600 mm,
ostatní rozměry jsme schopni zajistit
dle přání a potřeb zákazníků
na objednávku.

BS / Kancelářská struktura

PE / Perlička

RS / Hrubý kámen

SQ / Super lesk

UE / Used Effect

PA / Patina

SU / Super mat

CR / Krep

FP / Fine Pore

GG / Glitter Gloss

SL / Slate

ODOLNOST
Teplota – pracovní desky jsou krátkodobě odolné vůči teplotám do 180 °C
(případné vyšší teploty způsobí změnu
barvy, případně lesku).
Vlhkost – pracovní desky jsou na povrchu odolné vůči styku s vodou, ale je
třeba zajistit, aby voda nepronikla
k nosiči desky zejména v místě spojů
a ve výřezech pro spotřebiče, nebo
dřezy. Pro spojování PD doporučujeme
použít speciální PU lepidlo ColorJoint.
Poškrábání – postformingové pracovní
desky se vyznačují velkou odolností, ale
nejsou nezničitelné! Je nutné pro krájení
používat kuchyňské prkénko.
Těsnicí lišty – najdete na stranách
13.5–13.6.

4.25

www.demos‑trade.com

Pracovní desky

KRONOSPAN

dÉLKA

4

410 0 m m

hLOUBKa

6 0 0 , 9 0 0 , 12 0 0 m m

T lou š ť ka

38 mm

Z aobl e n í

3 mm nebo model s ABS hranou

Tloušťky uvedené na jednotlivých
dekorech jsou skladem.
Podrobnosti o spojování pracovních desek
postforming 38 mm najdete na str. 14.45
Číslo dekoru s objednacím kódem
najdete na str. 4.31–4.32

859 PE

4298 UE

4299 UE

5527 FP

7045 RS

8685 RS

9763 BS

K002 FP

K003 FP

Podpora: +420 596 223 402

Pracovní desky

4.26

Pracovní desky

KRONOSPAN

4.27

K013 SU

K016 SU

K023 SU, SQ

K024 SU

K025 SU, SQ

K026 SU

K027 SU

K028 SU

K029 SU

K030 SU

K091 FP

K092 FP

www.demos‑trade.com

Pracovní desky

KRONOSPAN

4

K095 SU

K102 SU

K108 SU

K201 RS

K202 RS

K203 PE

K204 PE

K205 RS

K206 PE

K207 RS

K208 RS

K209 RS

Podpora: +420 596 223 402

Pracovní desky

4.28

Pracovní desky

KRONOSPAN

4.29

K210 CR

K211 PE

K212 PA

K213 RS

K214 RS

K215 BS

K217 GG

K218 GG

K093 SL

K094 SL

K103 SL

K104 SL

www.demos‑trade.com

Pracovní desky

KRONOSPAN

4

K105 FP

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
Pro zachování vzhledu a povrchových
vlastností laminátových povrchů
KRONOSPAN je nutné dodržet níže
uvedená doporučení. Laminátové
dřevotřískové desky KRONOSPAN

K107 FP

podléhají vysokým kvalitativním
požadavkům firmy KRONOSPAN a splňují
platné normy. Lamináty prochází testy
podle EN 438-2:2005. K údržbě laminátů
není třeba používat speciální čisticí
prostředky. Je však nutné vyvarovat se

K200 RS

abrazivním čistidlům, voskům, bělidlům,
nábytkovým prostředkům či prostředkům
s obsahem kyselin či jejich solí, případně
jiných specifických čističů.

lEPENie PrAcOVNýcH DoSiEk
Pro spoje pracovních desek doporučujeme používat speciální
lepidlo ColorJoint určené přímo pro tyto účely.
Více k tomuto lepidlu najdete na str. 14.45.

Podpora: +420 596 223 402

Pracovní desky
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Pracovní desky

KRONOSPAN
DODAcí pořádek – nová kolekce
Dekor

Struktura

Název dekoru

4100 x 900
tl. 38 mm

Zástěna k PD

Tesnicí lišty

Doporučená barva
koncovek

859

PE

Platinum

348814

348861

348995

349035

šedá

4298

UE

Light Atelier

236085

245693

349001

236270

šedá

4299

UE

Dark Atelier

236086

245305

349001

236271

tmavě šedá

5527

FP

Stone Oak

207104

220622

349002

207105

světle hnědá

7045

RS

Satin

171057

178294

348996

175457

béžová

8685

RS

Snow White

348815

348862

348995

349043

bílá

9763

BS

Louisiana Wenge

63418

i 84426

348996

83081

černá

K002

FP

Grey Craft Oak

236089

250876

349002

236274

šedobéžová

K003

FP

Gold Craft Oak

348816

i 348863

349003

349058

světle hnědá

K013

SU

Sand Artisan Beech

285464

301595

285470

285481

žlutobéžová

K016

SU

Carbon Marine Wood

285467

i 291457

285470

285484

antracit

K023

SU

Venato

285458

i 305217

285471

285475

světle šedá

K023

SQ

Venato

348817

i 348864

349010

285475

světle šedá

K024

SU

Beige Pietra Marble

285461

303077

285471

285478

tmavě šedá

K025

SU

Brow Pietra Marble

285462

298409

285472

285479

tmavě šedá

K025

SQ

Brow Pietra Marble

348818

i 348865

349010

285479

světle šedá

K026

SU

Grey Pietra Marble

285463

294465

285472

285480

tmavě šedá

K027

SU

Formed Wood

285459

291741

285473

285476

šedobéžová

K028

SU

Portland

285460

296053

285473

285477

šedobéžová

K029

SU

Linen Block Wood

285465

293930

285474

285482

šedobéžová

K030

SU

Java Block Wood

285466

i 292838

285474

285483

tmavě šedá

K091

FP

Light Porterhouse Oak

348819

i 348866

348997

349083

světle hnědá

K092

FP

Dark Porterhouse Oak

348820

i 348867

348997

349091

hnědá

K095

SU

Light Terazzo Marble

348821

i 348868

349004

349278

světle šedá

K102

SU

Dark Terazzo Marble

348822

i 348869

349004

349290

antracit

K108

SU

Peltro

348824

348870

349009

349303

tmavě šedá

K201

RS

Dark Grey Concrete

348825

348871

349005

349314

antracit

K202

RS

Rusty Steel

348826

348872

349005

349323

hnědá

K203

PE

Anthracite Granite

348828

i 348873

348998

349337

tmavě šedá

K204

PE

Classic Granite

348829

i 348874

348998

349338

šedobéžová

12345 Zboží je skladem

ve všech skladech

4.31

4100 x 600
tl. 38 mm

12345 Zboží je skladem na centrálních skladech v Praze, Brně,
Ostravě, Olomouci a Litoměřicích

www.demos‑trade.com

12345 Zboží je skladem
v Praze a Brně

i Na objednávku

Pracovní desky

KRONOSPAN
DODAcí pořádek – nová kolekce
Dekor

Struktura

4100 x 600
tl. 38 mm

4100 x 900
tl. 38 mm

Zástěna k PD

Tesnicí lišty

K205

RS

Black Concrete

348830

348875

349006

349339

antracit

K206

PE

Porterhouse Walnut

348831

i 348876

348999

349340

světle hnědá

K207

RS

Grey Galaxy

348832

348877

349006

349341

šedá

K208

RS

Calcareo

348833

348878

349007

349342

šedobéžová

K209

RS

Crema Limestone

348834

348880

349007

349343

světle šedá

K210

CR

Black Flint

348836

i 348881

349003

349344

antracit

K211

PE

Black Porphyry

348837

i 348882

348999

349345

černá

K212

PA

Beige Royal Marble

348838

348883

349000

349347

žlutobéžová

K213

RS

Dark Tivoli

348839

348884

349008

349348

tmavě šedá

K214

RS

Light Tivoli

348840

348886

349008

349349

béžová

K215

BS

White Dunes

348841

i 348887

349000

349351

bílá

K217

GG

White Andromeda

348843

i 348888

349011

356529

bílá

K218

GG

Black Andromeda

348844

i 348889

349011

356383

černá

K093

SL

Grey Emperador Marble

348845

i 348890

349012

349355

šedobéžová

K094

SL

Riven Slate

348846

348891

349012

349356

tmavě šedá

K103

SL

Light Lunar Stone

348847

348892

349013

349357

béžová

K104

SL

Dark Lunar Stone

348848

348893

349013

349358

šedobéžová

K105

FP

Raw Endgrain Oak

348849

348894

349014

349360

hnědá

K107

FP

Elegance Endgrain Oak

348850

i 348895

349014

349363

béžová

K200

RS

Ligh Grey Concrete

348851

348896

349015

349364

šedá

Název dekoru

12345 Zboží je skladem

ve všech skladech

12345 Zboží je skladem na centrálních skladech v Praze, Brně,
Ostravě, Olomouci a Litoměřicích

Podpora: +420 596 223 402

12345 Zboží je skladem
v Praze a Brně

Doporučená barva
koncovek

i Na objednávku

Pracovní desky

4.32

4

pracovní desky

Kompaktní desky

Kompaktní desky
– funkční extravagance.

Stále větší oblibu jako pracovní desky si
získávají kompaktní desky. Jde o kvalitní
deskový materiál s velkou pevností. Tvoří
je černé nebo bílé jádro s oboustranným
dekorativním povrchem, přičemž vybírat
můžete ze dvou stovek různých dekorů.
Viditelné jádro může obsahovat i několik
vrstev hliníku, což vytvoří zajímavý efekt
a zvýší pevnost.

Odolný proti
nárazu

Odolný proti
poškrábání

Hygienicky
stálý

Odolný proti
vysokým telotám

Snadno
čistitelný

Zdravotně
nezávadný

Pro účel kuchyňské pracovní desky
se obvykle používá v tloušťce 10 nebo
12 mm.
Kompaktní desky se hodí do moderních,
lépe řečeno do technicistních a extravagantních interiérů.
Formáty: 4 100 x 1 300 x 12 mm,
4 100 x 1 300 x 13 mm.
Včetně ochranné fólie.
Možnost krácení na míru.

ALU490

4.33

F76026

F76029

S60003

S60012

A242

A100

www.demos‑trade.com

Antibakteriální
povrch

pracovní desky

Kompaktní desky

4

S60012
[str. 4.34]

DODAcí POřádek
Dekor

Struktura

Název dekoru

Formát (mm)

Barva jádra

Kód sortimentu

F76026

VE

Ceramico Rost

4100/1300/12

černá

318792

F76029

VE

Cody bílé

4100/1300/12

černá

318793

S60003

VE

Belmont hnědý

4100/1300/12

černá

318794

S60012

VE

Smooth Concrete hnědý

4100/1300/12

černá

318795

ALU490

BR

Nerez

4100/1300/13

černá

343849

A242

MgM

Bílá

4100/1300/13

bílá

349637

A100

SEFO

Černá hluboký matt

4100/1300/13

černá

343847
12345 Zboží je skladem
v Praze

Podpora: +420 596 223 402
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Pracovní desky

GetaCore®
umělý kámen

GCV 478

GetaCore®
je pevný, neporézní, homogenní povrchový materiál, skládající se z ±1/3 akrylové
pryskyřice (PMMA) a ± 2/3 přírodních
minerálů s barevnými pigmenty.

GetaCore® lze použít horizontálně i vertikálně. Díky hladkému povrchu je snadno
udržovatelný. Dá se řezat, frézovat, brousit nebo lepit podobně jako tvrdé dřevo,

v podstatě je 100% opravitelný. Kombinovat jej můžete s mnoha dalšími materiály
jako jsou dřevo, sklo, kovy, atd.

Nezávadný vůči potravinám
podle doporučení
ENV 13 130 EN 1186.

Snadno čistitelný.

Odolný vůči běžně používaným
chemikáliím v domácnosti
podle DIN EN 438.

Lepené spoje bez viditelných
spár.

Tepelná odolnost do 180 °C
podle ISO 19712.

Stálý na světle – stupeň 6
podle ISO 4892, ISO 105-B02
a ISO 105-A02.

Opravitelný a přebroušením
obnovitelný.

Teplý na dotek díky svým
vynikajícím vlastnostem.

Pláty:

Pracovní desky:

4 100 x 1 250 mm, tl. 3 nebo 10 mm,
4 100 x 615 mm, tl. 3 nebo 10 mm,
2 040 x 1 250 mm, tl. 3 nebo 10 mm,
2 040 x 615 mm, tl. 3 nebo 10 mm.

Jednostranné:
4 100 x 600 mm, tl. 38,3 mm,
4 100 x 650 mm, tl. 38,3 mm,
4 100 x 900 mm, tl. 38,3 mm,
4 100 x 1 200 mm, tl. 38,3 mm.

4 100 x 1 250 mm, tl. 20 mm,
4 100 x 615 mm, tl. 20 mm,
2 040 x 1 250 mm, tl. 20 mm,
2 040 x 615 mm, tl. 20 mm.

Tloušťka 20 mm jen v dekoru GC 2011.

4 100 x 1 250 mm, tl. 12 mm,
4 100 x 615 mm, tl. 12 mm,
2 040 x 1 250 mm, tl. 12 mm,
2 040 x 615 mm, tl. 12 mm.

Tepelně tvarovatelný.

Oboustranné:
4 100 x 670 mm, tl. 38,3 mm,
4 100 x 900 mm, tl. 38,3 mm,
4 100 x 1 200 mm, tl. 38,3 mm.

Hrany:
4 100 x 45 x 3/10 mm.

Tloušťka 12 mm jen v dekoru GC 2011.

10 a 12 mm ohnivzdorný, stavební materiál
třídy C-s1, d0 podle EN 13501-1.

4.37
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Pracovní desky

GetaCore®
umělý kámen

4

Gc 2011

uni collection

GC 2008

GC 2011

GC 2002

GC 2004

GC 2007

GC 3008

GC 5008

GC 4022

GC 4004

GC 3007

V případě tmavých a barevně intenzivních dekorů a nebo při
konečné úpravě ve vysokém lesku jsou při běžném používání
více zřejmé stopy opotřebení v porovnání s jinými dekory.
Z důvodu výrobních postupů především v případě Uni-dekorů
GetaCore® nelze vyloučit občasné drobné prachové inkluze.
GC 4011

GC 1001

FINE/COARSE COLLECTION

GC 2269

GC 2245

GC 2388

Podpora: +420 596 223 402

GC 2258

GC 2252

Pracovní desky
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Pracovní desky

GetaCore®
umělý kámen

GC 3434

GC 4422

GC 2232

GC 2371

GC 4143

GC 6421

GC 4732

GC 3391

GC 3328

GC 3322

GC 2423

GC 3737

GC 9923

GC 5242

GC 7312

GC 7193

GC 4439

GC 4715

GC 6172

GC 4712

GC 1122

GC 1472

GC 1112

V případě tmavých a barevně intenzivních dekorů a nebo při
konečné úpravě ve vysokém lesku jsou při běžném používání
více zřejmé stopy opotřebení v porovnání s jinými dekory.
Z důvodu výrobních postupů především v případě Uni-dekorů
GetaCore® nelze vyloučit občasné drobné prachové inkluze.

4.39
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Pracovní desky

GetaCore®
umělý kámen

STAR/TERRAZZO/RAINDROPS COLLECTION

(doporučeno jen pro vertikální použití)

4

GCT 236

GCT 244

GCTR 29

GCS 356

GCS 415

GCS 746

GCR 783

GCS 176

GCTR 18

GCS 189

GCV 374

GCV 478

GCV 142

VENETO COLLECTION

GCV 223

GCV 239

V případě tmavých a barevně intenzivních dekorů a nebo při
konečné úpravě ve vysokém lesku jsou při běžném používání
více zřejmé stopy opotřebení v porovnání s jinými dekory.
Z důvodu výrobních postupů především v případě Uni-dekorů
GetaCore® nelze vyloučit občasné drobné prachové inkluze.

GC 2011

skladová kolekce démos
Dekor

Název dekoru

GC2011

Bílá perleť

Samotné pláty
4100 x 1250 x 3
(mm)

Samotné pláty
2040 x 615 x 10
(mm)

Lepidlo
GetaCore®
v barvě dekoru

Pracovní desky
4100 x 600 x 38,3
(mm)

Hrana
3 x 45 x 4100
(mm)

Hrany
10 x 45 x 4100
(mm)

Lišty
k propojení
pracovní desky
a obkladu

116033

116032

116121

266672

116071

116070

116125

GC2232 Frosted světlý

116037

116036

116113

266673

116075

116074

116127

GC3434 Miracle vanilka

116061

116060

116116

i

116098

116097

116138

12345 Zboží je skladem
v Praze

Podpora: +420 596 223 402

i Na objednávku
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Pracovní desky

GetaCore®
umělý kámen

Gc 2011

Lité dřezy z materiálu
GetaCore® – spodní montáž
Pouze v dekoru GC 2011.
Příklad: GC–MK–450.
Dodání: 5–6 týdnů.
Vrtání přepadu: na poptávku.
Příslušenství: včetně gumové manžety
na baterii.
* zrychlené dodání.

Typ

Délka

Šířka

Hloubka

Umístění odpadu

GC–MK–150 *

400 mm

150 mm

140 mm

vzadu

GC–MK–190

400 mm

190 mm

140 mm

vzadu

GC–MK–250

400 mm

250 mm

140 mm

vzadu

GC–MK–330 *

400 mm

330 mm

175 mm

vzadu

GC–MK–400

400 mm

400 mm

175 mm

vzadu

GC–MK–450 *

400 mm

450 mm

175 mm

vzadu

GC–MK–500

400 mm

500 mm

175 mm

vzadu

GC–MK–600

400 mm

600 mm

175 mm

vzadu

GC–MK–700

400 mm

700 mm

175 mm

vzadu

Gc 2011

4.41
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Pracovní desky

GetaCore®
umělý kámen

4

Gc 2004

Dřezy s nerezovým dnem
– spodní montáž
Příklad: GC–KE–345.
Dodání: 5–6 týdnů.
Vrtání přepadu: na poptávku.
Příslušenství: včetně sifonu a gumové
manžety na baterii.
* zrychlené dodání v dekoru GC 2011.

Typ

Délka

Šířka

Hloubka

Umístění odpadu

GC–KE–300 *

162 mm

300 mm

153 mm

uprostřed

GC–KE–345

495 mm

345 mm

153 mm

vzadu

GC–KE–418 *

332 mm

418 mm

153 mm

vzadu

GC–KE–450

450 mm

418 mm

170 mm

vzadu

GC–KE–480

550 mm

480 mm

220 mm

vzadu

Délka

Šířka

Hloubka

Umístění odpadu

495 mm

345 mm

167 mm

vzadu

dřez s nerezovým dnem
s „límcem“ – spodní montáž
Dodání: 5–6 týdnů.
Vrtání přepadu: na poptávku.
Příslušenství: včetně sifonu a gumové
manžety na baterii.
* zrychlené dodání v dekoru GC 2011.

Typ

GC–AE–345

Podpora: +420 596 223 402
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Pracovní desky

GetaCore®
umělý kámen

Gc 2011

dřezové moduly
typ 1 – GC litý dřez
(GC–MK–330 + GC–MK–150)
Pravý dřez – odkapávač vpravo.

520

1000

Typ 2 – GC litý dřez
(GC–MK–450)
Pravý dřez – odkapávač vpravo.

520

1000

4.43
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Pracovní desky

GetaCore®
umělý kámen

4

GC 2011

Dřezové moduly jsou dodávány s přepadovým otvorem a odkapávačem z 10 mm
plátu GetaCore®. Jsou dodávány včetně
příslušenství a zespodu předvrtaných
otvorů pro baterii a excentr.

Tyto moduly lze dodat, pokud není
uvedeno jinak, v dekorech UNI, FINE/
COARSE. Dekory STAR, TERAZZO
a RAINDROPS pouze na poptávku

a za určitých podmínek: STAR a RAINDROPS třpytky mohou ztratit svůj efekt.

Typ 1 – GC dřez s nerezovým dnem
(GC–KE–418 + GC–KE–300)
Pravý dřez – odkapávač vpravo.

520

1000

Modul s celonerezovým dřezem

Typ 2 – GC dřez s nerezovým dnem
(GC–KE–418)
Pravý dřez – odkapávač vpravo.

520

1000

Podpora: +420 596 223 402

Pracovní desky
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Pracovní desky

GetaCore®
umělý kámen

Gc 4439

KOUPELNOVÉ UMYVADLO
– KRUHOVÉ (spodní montáž)
Příklad: GC–RU–370.
Dodání: 5–6 týdnů.
Vrtání přepadu: na poptávku.
Příslušenství: včetně gumové manžety
na baterii.
* zrychlené dodání ve vybraných dekorech

Typ

Délka

Šířka

Hloubka

Umístění odpadu

GC–RU–275

275 mm

275 mm

110 mm

uprostřed

GC–RU–370 *

370 mm

370 mm

151 mm

uprostřed

GC–RU–445

445 mm

445 mm

134 mm

uprostřed

Délka

Šířka

Hloubka

Umístění odpadu

465 mm

335 mm

130 mm

vzadu

KOUPELNOVÉ UMYVADLO
– oválné (spodní montáž)
Příklad: GC–SO–465/335.
Dodání: 5–6 týdnů.
Vrtání přepadu: na poptávku.
Příslušenství: včetně gumové manžety
na baterii.
* zrychlené dodání ve vybraných dekorech

Typ

GC–SO–465/335

4.45
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GetaCore®
umělý kámen

KOUPELNOVÉ UMYVADLO
– oválné (spodní montáž)

4

Příklad: GC–OV–360.
Dodání: 5–6 týdnů.
Vrtání přepadu: na poptávku.
Příslušenství: včetně gumové manžety
na baterii.
* zrychlené dodání ve vybraných dekorech

Typ

Délka

Šířka

Hloubka

Umístění odpadu

GC–OV–360 *

360 mm

260 mm

119 mm

vzadu

GC–OV–408

408 mm

304 mm

113 mm

vzadu

GC–OV–460

456 mm

342 mm

116 mm

vzadu

GC–OV–520

517 mm

392 mm

127 mm

vzadu

GC–OV–562

562 mm

382 mm

119 mm

vzadu

GC–OV–590

590 mm

370 mm

91 mm

vzadu

Délka

Šířka

Hloubka

Umístění odpadu

GC–W–460

460 mm

280 mm

130 mm

vzadu

GC–W–600 *

560 mm

368 mm

117 mm

vzadu

GC–W–1000

1100 mm

368 mm

118 mm

vzadu

KOUPELNOVÉ UMYVADLO
– vlna (spodní montáž)
Příklad: GC–W–600.
Dodání: 5–6 týdnů.
Vrtání přepadu: na poptávku.
Příslušenství: včetně gumové manžety
na baterii a sifonu.
* zrychlené dodání ve vybraných dekorech

Typ

Podpora: +420 596 223 402
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GetaCore®
umělý kámen

GC 4715

koupelnové umyvadlo
– hranaté (spodní montáž)
Příklad: GC–RG–400.
Dodání: 5–6 týdnů.
Vrtání přepadu: na poptávku.
Příslušenství: včetně gumové manžety
na baterii a sifonu.

Typ

Délka

Šířka

Hloubka

Umístění odpadu

GC–RG–400

400 mm

260 mm

100 mm

vzadu

GC–RG–450

450 mm

300 mm

110 mm

vzadu

GC–RG–550

550 mm

370 mm

118 mm

vzadu

GC–RG–1100

1100 mm

370 mm

118 mm

vzadu

4.47
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umělý kámen

koupelnové umyvadlo
– hranaté (spodní montáž)

4

Příklad: GC–RE–500.
Dodání: 5–6 týdnů.
Vrtání přepadu: na poptávku.
Příslušenství: včetně gumové manžety
na baterii a sifonu.

Typ

Délka

Šířka

Hloubka

Umístění odpadu

GC–RE–330

330 mm

200 mm

84 mm

vzadu

GC–RE–400

400 mm

260 mm

84 mm

vzadu

GC–RE–404

400 mm

400 mm

84 mm

vzadu

GC–RE–500

500 mm

300 mm

97 mm

vzadu

GC–RE–550

550 mm

370 mm

97 mm

vzadu

GC–RE–1000

1000 mm

450 mm

145 mm

vzadu

GC–RE–1100

1000 mm

370 mm

84 mm

vzadu

Délka

Šířka

Hloubka

Umístění odpadu

GC–RR–370

370 mm

370 mm

125 mm

uprostřed

GC–RR–550

550 mm

370 mm

125 mm

uprostřed

GC–RR–800

800 mm

370 mm

131 mm

uprostřed

koupelnové umyvadlo
(spodní montáž)
Příklad: GC–RR–550.
Dodání: 5–6 týdnů.
Vrtání přepadu: na poptávku.
Příslušenství: včetně gumové manžety
na baterii a sifonu.

Typ

Podpora: +420 596 223 402
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GetaCore®
umělý kámen

GCV 142

koupelnové umyvadlo
(horní montáž)
Příklad: GC–OA–650.
Dodání: 5–6 týdnů.
Vrtání přepadu: na poptávku.
Příslušenství: včetně gumové manžety
na baterii a sifonu.

Typ

Délka

Šířka

Hloubka

Umístění odpadu

625 mm

375 mm

109 mm

uprostřed

Délka

Šířka

Hloubka

Umístění odpadu

GC–AW–600

654 mm

508 mm

150 mm

vzadu

GC–AW–1100

1205 mm

508 mm

150 mm

vzadu

GC–OA–650

koupelnové umyvadlo
(horní montáž)
Příklad: GC–AW–600.
Dodání: 5–6 týdnů.
Vrtání přepadu: na poptávku.
Příslušenství: včetně gumové manžety
na baterii a sifonu.

Typ

4.49
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GetaCore®
umělý kámen

koupelnové umyvadlo
(horní montáž)

4

Příklad: GC–AR–500.
Dodání: 5–6 týdnů.
Vrtání přepadu: na poptávku.
Příslušenství: včetně gumové manžety
na baterii a sifonu.

Typ

Délka

Šířka

Hloubka

Umístění odpadu

GC–AR–500

580 mm

440 mm

120 mm

vzadu

GC–AR–600

630 mm

510 mm

120 mm

vzadu

Délka

Šířka

Hloubka

Umístění odpadu

690 mm

390 mm

190 mm

uprostřed

Délka

Šířka

Hloubka

Umístění odpadu

690 mm

370 mm

190 mm

uprostřed

Designové umyvadlo
– muse (horní montáž)
Příklad: GC–DM–690.
Dodání: 5–6 týdnů.
Bez přepadu.
Příslušenství: včetně gumové manžety
na baterii a oválného adaptéru.
Dostupné v dekoru GC2011, ostatní
dekory na poptávku.
Typ

GC–DM–690

Adaptér oválný.

Designové umyvadlo
– oase (horní montáž)
Příklad: GC–DO–690.
Dodání: 5–6 týdnů.
Bez přepadu.
Příslušenství: včetně gumové manžety
na baterii a oválného adaptéru.
Dostupné v dekoru GC2011, ostatní
dekory na poptávku.
Typ

GC–DO–690

Adaptér oválný.

Podpora: +420 596 223 402
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GetaCore®
umělý kámen

Designové umyvadlo
– shell (horní montáž)
Příklad: GC–DS–840.
Dodání: 5–6 týdnů.
Bez přepadu.
Příslušenství: včetně gumové manžety
na baterii a oválného adaptéru.
Dostupné v dekoru GC2011, ostatní
dekory na poptávku.

Typ

GC–DS–840

Adaptér oválný.

Délka

Šířka

Hloubka

Umístění odpadu

840 mm

380 mm

150 mm

uprostřed

Délka

Šířka

Hloubka

Umístění odpadu

820 mm

420 mm

120 mm

uprostřed

Délka

Šířka

Hloubka

Umístění odpadu

400 mm

400 mm

200 mm

vzadu

Designové umyvadlo
– twin (horní montáž)
Příklad: GC–DT–820.
Dodání: 5–6 týdnů.
Bez přepadu.
Příslušenství: včetně gumové manžety
na baterii a oválného adaptéru.
Dostupné v dekoru GC2011, ostatní
dekory na poptávku.
Adaptér oválný.
Typ

GC–DT–820

laboratorní umyvadlo
(horní montáž)
Příklad: GC–LB–400.
Dodání: 5–6 týdnů.
Bez přepadu.
Příslušenství: včetně gumové manžety
na baterii a oválného adaptéru.
Dostupné v dekoru GC2011, ostatní
dekory na poptávku.
Adaptér oválný.
Typ

GC–LB–400
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ODPADNÍ SYSTÉMY PRO UMYVADLA GetaCore®
–20
–19
–18
–17
–16
–9

–8
–7
–6

4
–20
–19

–18
–17
–16
–9

–8
–7
–6

Přepad pro umyvadla
s přepadovým otvorem.
Umyvadlový adaptér – přepad

Odpadní systém pro umyvadla
bez přepadového otvoru.
i 206649

Clou – odpadní systém s táhlem

i 206650

Adaptér kruhový

i

Adaptér oválný

i

ODPADNÍ SYSTÉMY PRO DŘEZY GetaCore®

Odpad s chromovaným excentrickým
ovládáním a přepadem pro GC dřezy.
Odpad s přepadem – excentr

i 206644

Odpad s přepadem pro GC dřezy

–20

–20

–20

–18
–17
–16

–18
–17
–16

–18
–17
–16

–19

Propojení odpadů GC dřezů

i 206647

–19

–9
–8

–9
–8

–7
–6

–7
–6

i 206645

Odpad s přepadem pro GC dřezy
– vaničky

i 206646

–19

–9

–8
–7
–6

Sifon-zápachová uzávěrka
pro GC dřezy

–20
–19
–18
–17
–16

i 206648

–9

–8
–7
–6

i Na objednávku

–20
–19
–18
–17
–16
–9

–8
–7
–6

Podpora: +420 596 223 402
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GetaCore®
umělý kámen

Gc 3737

A
Frézovací šablony z kompaktní desky
tl. 12 mm pro otvory pro dřezy a umyvadla GetaCore®. Ve formátu .dxf ke
stažení na: www.demos-trade.cz
Šablony

i

Těsnění na baterie pro tloušťky desek
28 a 38 mm.
Gumové manžety – těsnění

i

Přechodová lišta z materiálu GetaCore®
k propojení pracovní desky s obkladem
nebo ukončovacím stěnovým profilem.
Přechodová lišta

i

B

Dvousložkový systém pro utěsnění dřezů
a umyvadel.
116118

Biresin

Korková hrana pro výrobu pracovních
desek.
Korková hrana 1,8 m

i 116099

Korková hrana 19 m

116100

Pro neviditelné spoje včetně dvou směšovačů.
Dvousložkové akrylátové lepidlo

i

Lepidlo pro lepení nerezových dřezů
k materiálu GetaCore®.
MS Polymer

Lišta z materiálu GetaCore®
4 100 x 34 x 10 mm se zaoblenou hranou.
Ukončovací stěnový profil

Pistole pro lepidlo 250 ml – Profi

12345 Zboží je skladem
v Praze a Brně

www.demos‑trade.com

i

Speciální pistole pro dvousložková lepidla
GetaCore® 50/250 ml.

Pistole pro lepidlo 50 ml

4.53

116115

58119
i 116147

i Na objednávku

Pracovní desky

GetaCore®
umělý kámen

4

Gc 2232

Brusné sety – sady brusných papírů pro
excentrické brusky d = 150 mm.
Náhradní směšovač pro lepidlo 50 ml

i 116150

Náhradní směšovač pro lepidlo 250 ml

116149

Brusný set SemiMat/SuperMat

131127

Brusný set Highgloss – vysoký lesk

131128

Termobandáž (samolepicí thermopáska)
pro správnou izolaci výřezů pro varné desky.
Set pro rohový spoj

116148

SadA pro čištění
a údržbu

Leštící mléko pro dosažení povrchové
úpravy vysoký lesk.
116124

Leštící mléko

Alu fólie (samolepicí) pro ochranu spodní
hrany PD a výřezů v pracovních deskách.

Termobandáž 10 m

116153

Alu fólie 75 x 0,3 mm (5 m)

116027

Termobandáž 5 m

116154

Alu fólie 75 x 0,3 mm (1 m)

116026

Prostředky pro údržbu

Malá – obsahuje: 1 x utěrka z mikrovlákna,
brusný špalík, brusné papíry P 320, P 800,
S 400, STS 150, dokončovací brusná houba
Velká – obsahuje: 1 x utěrka z mikrovlákna,
brusný špalík, brusné papíry P 320, P 800,
S 400, Staubpad STS 150, dokončovací
brusná houba, brusný set „Highgloss“
– vysoký lesk, leštící mléko, GetaCore® čistič.
Malá sada

i 199598

Velká sada

i 199599

Speciální čistič pro všechny povrchy
GetaCore® pro odstranění odolných skvrn.
Čistič GetaCore®

116030

K odstranění stop opotřebení, vhodná
pro všechny povrchy GetaCore® s konečnou povrchovou úpravou„Seidenmatt“/
/“Semimat“.
Dokončovací brusná houba

12345 Zboží je skladem
v Praze

Podpora: +420 596 223 402

199597

i Na objednávku

Pracovní desky

4.54

Pracovní desky

Zádové panely
digitální tisk

Grafické obkladové
panely z MDF.
SP 064

Přednosti:
 leštěný povrch (imitace skla) se speciální ochrannou vrstvou zajišťující
stálost barev
 odolnost grafického povrchu vůči
vlhkosti
 snadná údržba – odstraňování nečistot
z povrchu panelu
 jednoduchá montáž s možností úprav
panelu v průběhu montáže (u kaleného skla nelze)
 odolnost panelu do 160 °C
Formát:
2 800 x 610 x 6 mm
– potisk jednostranně.
Dodání od 1 ks.

FM 28 obj. kód 312339

SP 064 obj. kód 312340

FM 18 obj. kód 312341

SP 096 obj. kód 312342

SP 050 obj. kód 312343

F 21 obj. kód 312344

4.55
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Pracovní desky

Zádové panely
digitální tisk

4

FM 18

AF 40 obj. kód 312345

SP 074 obj. kód 318804

Pokyny pro správné použití panelů:
 umístit panel v místnosti s běžnou
vlhkostí vzduchu (30–65 %)
 nedovolit dlouhodobější působení vlhkosti – může dojít k deformaci panelu
 k odstranění případných nečistot používat pouze měkké houbové utěrky,
např. houbičku na nádobí – měkká
strana
 zásadně nepoužívat čisticí prostředky
na bázi písku, různých rozpouštědel
a dalších, které můžou způsobit mechanické poškození povrchu, nečistoty
odstraňovat pokud možno co nejdříve
 dlouhodobé působení nečistot může
způsobit nevratné změny v povrchu
panelu
 minimální vzdálenost panelu od otevřeného ohně je 7–10 cm

FM 29 obj. kód 318805

SP 090 obj. kód 318806

SP 091 obj. kód 318807

SP095 obj. kód 318808
Podpora: +420 596 223 402

Pracovní desky

4.56

Zádové panely
RAUVISIO Crystal

RAUVISIO Crystal

Maximální flexibilita při zpracování a montáži
RAUVISIO Crystal slim, 4 mm laminát, jednostranný vysoký lesk, mat, protitah v barvě 2800 x 1300 x 4 mm

*rozměr 2800 x 1250 x 4,2 mm

4.57

Vysoký lesk HG
Magnet*

Matný povrch
MATT Magnet*

i 299667

i 304061

i 304069

299660

i 299668

i 304062

i 304070

Magnolia

299661

i 299669

i 304063

i 304071

Menta

299663

i 299671

i 304065

i 304073

Azzurro

299664

i 299672

i 304066

i 304074

Fumo

299665

i 299673

i 304067

i 304075

Sabbia

299666

i 299674

i 304068

i 304076

Název

Vysoký lesk HG

Bianco

299659

Perla

Matný povrch
MATT

12345 Zboží je skladem v Praze

www.demos‑trade.com

i Na objednávku

4

RC Crystal SLIM Perla

Podrobnější informace na str. 6.37–6.40

Podpora: +420 596 223 402
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Pracovní desky

Spojovací lišty

spojovací lišty
pro Pracovní desky

spojovací do rohu „L“

prodlužovací „T“

Spojovací lišty jsou hlinikové a povrch je
eloxován na barvu přírodní hliník, respektive imitace nerezi.

Spojovací lišta
Prodlužovací
Kód sortimentu

Název

313684

PD 28 L/P nerez

313675

PD 28 L/P hliník

313680

PD 38 L/P nerez

313671

PD 38 L/P hliník

ukončovací levá

ukončovací pravá

Spojovací lišta
Rohová
Kód sortimentu

Název

313674

PD 28 L/P hliník

313683

PD 28 L/P nerez

313668

PD 38 L/P hliník

313677

PD 38 L/P nerez

Ukončovací lišta
Kód sortimentu

Název

313672

PD 28 Levá hliník

313681

PD 28 Levá nerez

313673

PD 28 Pravá hliník

313682

PD 28 Pravá nerez

313669

PD 38 Levá hliník

313678

PD 38 Levá nerez

313670

PD 38 Pravá hliník

313679

PD 38 Pravá nerez

4.59

12345 Zboží je skladem

na centrálním skladě
v Ostravě

Podpora:
www.demos
+420 ‑596
trade.com
223 455

Pracovní desky

Vzorkovníky

4

Vzorkovník EGGER PD 2017-19 (PR)

Vzorek laminátu A4 EGGER

Kompaktní desky Démos – krabička

kód: VZP0004P

kód: 320964

GetaCore® – klapkarta

GetaCore® Veneto – klapkarta

Vzorek zástěna digitální tisk

kód: 221851

kód: 221852

kód: 318809

Vzorkovník RAUVISIO Crystal – velký

Kniha Kronospan 2018

Sada vějířů v boxu Kronospan 2018

kód: 303425

kód: 354244

kód: 353587

kód: 310891

Vzorky na dřevotřísce na vyžádání
297 x 210 x 38 mm; 350 x 600 x 38 mm

GetaCore® – krabička

kód: 117991

kód: 320958; kód: 320959

Vzorek dle výběru dekoru.
Při objednávce specifikujte.

Podpora:
www.demos-trade.com
+420 596 223 402

Pracovní desky
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help@demos-trade.com

Další sortiment

Potřebovali byste informace o jiných
variantách, formátech nebo máte dotaz
na zpracování a užití materiálů?
Zavolejte naši technickou podporu.

Sháníte podobný sortiment,
který v katalogu není uveden?
Umíme nabídnout téměř cokoliv
z plošných materiálů, hran
a příslušenství.

U nás najdete tisíce dalších
položek včetně kování, které ke své
práci potřebujete. Nechte se inspirovat
specializovanými brožurami
nebo časopisy plnými nápadů,
které vám usnadní vaši práci.

5.1
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Dekorativní
materiály

5

Dekorativní materiály
Stone Veneer® – kamenná dýha
DEKORAKRYL
SIBU – dekorativní fólie
Akustické desky
dukta® – flexibilní panely
Antistatické desky ESA
Digitální tisk
Vzorkovníky

5.3–5.4
5.5–5.12
5.15–5.18
5.19–5.32
5.33–5.36
5.37
5.39–5.40
5.41–5.42
5.43

Ke stažení na
www.demos-trade.com
Prohlížejte si stále aktuální katalog
v elektronické verzi, stáhněte si
certiﬁkáty, produktové informace
nebo technické listy. Informujte se
o dostupnosti materiálů,
základních cenách aj.

Dekorativní materiály

5.2

Dekorativní materiály

Není sporu o tom, že v obytných i business prostorách se dávno zabydlely i jiné
materiály, než je dřevo a výrobky z něj.
Kombinací přírodních materiálů (kámen,
kůže nebo různé přírodniny) lze atraktivitu
interiéru zvýšit a přenést do něj prostřednictvím nábytku či obkladů kus autentické
přírody.
Na následujících stranách najdete inspirativní informace například o možnostech
využití kamenné dýhy, dekorakrylu
– akrylátem zalité přírodniny nebo
materiálu RAUVISIO Crystal, jenž spojuje
zdánlivě neslučitelné: vzhled skla
s jednoduchou opracovatelností a nízkou

5.3

hmotností. Nepřeberné množství motivů
a stylů v různých barvách nabízí při dekorování interiéru i SIBU fólie. Dostupné jsou
ve vzhledu kůže, betonu, kovu nebo dřeva.
Vybavujete-li interiér se zvýšenými nároky
na akustickou odolnost nebo antistatickou úpravu, pak vás jistě osloví materiály
jako akustické panely nebo desky ESA.
A máte-li naprosto konkrétní motiv, který
v interiéru nemůžete postrádat, například
fotku nebo ilustraci, ani to není problém.
Pomocí digitálního tisku přeneseme vaši
představu na zvolený nosič. Vaše kreativita není ničím omezená.

www.demos‑trade.com
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Autumn White

Podpora: +420 596 223 402

Dekorativní materiály
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STONE-VENEER
kamenná dýha

®

U kamenné dýhy se jedná o plochu
z přírodního kamene, který je těžen
ve vybraných kamenolomech zejména v Indii. Pravá kamenná dýha
je ze štípatelné břidlice, případně
minerálního pískovce.

BŘIDLICE
U břidlice se dýha získává tak, že z velkoformátového kamenného bloku se odštěpí 0,1–2,0 mm tenká vrstva. Skelná
vlákna, uložená do matrice z polyesterové pryskyřice, drží tenkou vrstvu kamene
pevně pohromadě. Neopracovaný povrch a hra barevných tónů v jednotlivých
vrstvách břidlice činí z každého plátu
dýhy unikát a smyslový zážitek. Díky
tomu jsou rozdíly ve struktuře a barvě
zcela běžné a nejsou považovány
za nedostatek.
V případě břidlice se jedná o horninu,
která – podle druhu – obsahuje 40–50%
podíl křemene s různými příměsemi,
tzv. přídavky z oxidu kovů a vtroušených
korozí, které se nacházejí ukryté pod povrchem a mohou se při silném bodovém
zatížení odlupovat. Tyto odlupky rovněž
nejsou nedostatkem ani vadou materiálu.
SAHARA – PÍSKOVEC
Pískovec respektive dýha z pravého pískovce je získávána poměrně náročným
způsobem ve specializovaných pískovnách. Díky síťovině aplikované na zadní
straně je zajištěna soudržnost a současně enormní pružnost tohoto materiálu.
Akvarelový průběh jednotlivých vrstev
usazenin činí každý pískovcový plát
unikátem.

POZOR!
Jedná se o skutečný přírodní materiál.
Každý kus je originál.
Znázornění dekorů je pouze orientační.

5.5
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Kamenná dýha v podobě plátů (břidlice
i pískovec – Sahara) je k dostání v následujících provedeních zadní strany:
Polyester – surová zadní strana nános
PES pryskyřice, lepení výhradně PUR
nebo speciálními (kontaktními nebo dvousložkovými) lepidly vhodnými
na stěny, stropy, podsvícené objekty, vhodné do vlhkého prostředí. Pro vnitřní
i venkovní použití.

Polyesterové provedení

Speciální flís – netkaná textilie na zadní
straně, lze použít veškerá dostupná PVAC
lepidla pro nalisování na nosiče jako MDF,
HDF, překližka, DTD pro výrobu nábytku,
dveří apod. – použití v interiéru.
Peel&stick – oboustranně lepicí fólie
na zadní straně, snadné přímé lepení
na veškeré čisté, hladké, bezprašné podklady. Pro dekorativní účely všeho druhu,
ideální na stěny, stropy, pro kutilské účely,
apod. Při lepení KD opatřené touto fólií je
nutno dbát na přesné formátování.
Kamenná dýha na MDF nebo překližce
Na MDF 3, 12, 18 mm nebo březové
překližce 18 mm, zadní strana protitažný
papír 160 g/m2 přírodní barvy. K dodání
v hrubých formátech s neopracovanou
hranou s tolerancí +/- 3 mm nebo jako
dokončené desky dle přání zákazníka.

Speciální flís

Peel&stick

Kamenná dýha na MDF
nebo překližce

Podpora: +420 596 223 402

Dekorativní materiály
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STONE-VENEER
kamenná dýha

®

„Každý plát je unikát“ – to není
reklamní slogan, ale toto vyjádření
odráží různorodost příslušných
povrchů jak ve struktuře, tak v barvě. Abychom vyloučili případná
nedorozumění, měly by být před objednáním odsouhlaseny představy
o barevnosti a povrchové struktuře.

Autumn

Standardní formáty: 1 220 x 610 mm, 2 100 x 1 050 mm, 2 500 x 610 mm, 2 800 x 1 250 mm
Stupeň lesku: mat | Barva: šedivá, nahnědlá, zlatavá | Struktura: hrubá, štěpící se, hladká

Autumn Rustic

Standardní formáty: 1 220 x 610 mm
Stupeň lesku: mat | Barva: nahnědlá, tmavě šedá až černá | Struktura: hrubá, štěpící se, hladká

Autumn White

Standardní formáty: 1 220 x 610 mm
Stupeň lesku: mat | Barva: našedlá, růžová, nažloutlá | Struktura: hrubá, štěpící se, hladká

5.7
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Multi Color

Standardní formáty: 1 220 x 610 mm, 2 100 x 1 050 mm, 2 400 x 900 mm, 2 500 x 610 mm, 2 800 x 1 250 mm
Stupeň lesku: mat | Barva: tmavé barvy v šedé, červenohnědé, zelené | Struktura: hrubá, štěpící se, hladká

Terra Red

Standardní formáty: 1 220 x 610 mm
Stupeň lesku: mat, lehce zrnitý | Barva: růžová se světle a tmavě šedou | Struktura: hrubá, štěpící se, hladká

Black Line

Standardní formáty: 1220 x 610 mm, 1850 x 610 mm, 2100 x 1050 mm, 2 800 x 1 250 mm
Stupeň lesku: mat | Barva: černá, diagonálně šedé pruhy | Struktura: hrubá, diagonálně rozštěpená

Podpora: +420 596 223 402

Dekorativní materiály
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Ocean Green

Standardní formáty: 1 220 x 610 mm
Stupeň lesku: hedvábný mat | Barva: našedlý, jemné barevné variace | Struktura: hrubá, štěpící se, s oky

Silver Shine

Standardní formáty: 1 220 x 610 mm
Stupeň lesku: hedvábný mat | Barva: stříbrná, nažloutlá | Struktura: šupinatý kovový vzhled

Copper

Standardní formáty: 1 220 x 610 mm
Stupeň lesku: hedvábný mat s odlesky | Barva: měděná, našedlá | Struktura: hrubý, štěpící se, hladký, kovový vzhled

5.9
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Jeera Green

Standardní formáty: 1 220 x 610 mm
Stupeň lesku: hedvábný mat s odlesky | Barva: šedivá, nazelenalá, nažloutlá | Struktura: šupinatá, kovový vzhled

Sahara

Standardní formáty: 1 220 x 610 mm, 2 650 x 1 250 mm
Stupeň lesku: mat | Barva: bílošedá, béžovo hnědá | Struktura: hluboké žilky

Gold Green

Standardní formáty: 1 220 x 610 mm, 2 800 x 1 250 mm

Black Star

Standardní formáty: 1 220 x 610 mm, 2 800 x 1 250 mm

Podpora: +420 596 223 402
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DOPLNĚNÍ DOPORUČENÝCH
LEPIDEL A LAKŮ
StoneAgent 431 – dvousložkové epoxidové lepidlo k lepení kamenné dýhy,
odhadovaná spotřeba/m2: cca 450 g/m2.
Ochrana povrchu
Impregnace StoneAgent 30 – pro
kamennou dýhu omezující tvorbu skvrn,
odhadovaná spotřeba: 60 g/m2.
Protection 1K – ochranný prostředek
– lak pro kamennou dýhu, v matném
Super matt nebo lesklém Silk gloss provedení – vydatnost: 80–120 g/m2.
Protection 2K – ochranný prostředek
– lak dvousložkový pro kamennou dýhu
použitou v koupelnách nebo kuchyních,
v matném Super matt nebo lesklém Silk
gloss provedení, vydatnost: 80–120 g/m2.
Black stain – mořidlo pro moření dekoru Multi-color pro sjednocení povrchu,
na finální úpravu se doporučuje matný
lak.

5.11
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DODACÍ POŘÁDEK – KAMENNÁ DÝHA
Úprava zadní strany
Název dekoru

Rozměry (tl. 1–2,5 mm)
Polyester

Flís

Peel&stick

Terra Red

1220 x 610 mm

i 70707

i 175474

i 230087

Silver Shine

1220 x 610 mm

i 70711

i 175478

i 230121

Sahara

1220 x 610 mm

-

i 70712

i 230085

2650 x 1250 mm

-

i 159659

i 316392

Ocean Green

1220 x 610 mm

i 70710

i 175477

i 231407

Multi Color

1220 x 610 mm

i 70706

i 175473

i 230083

2100 x 1050 mm

i 191058

i 191059

i 316400

2500 x 610 mm

i 191071

i 191072

i 293867

2400 x 900 mm

i 191080

i 191070

i 230084

2800 x 1250 mm

i 316499

i 316491

i 316479

Jeera Green

1220 x 610 mm

i 70709

i 175476

i 230122

Gold Green

1220 x 610 mm

i 230124

i 230125

i 230126

2800 x 1250 mm

i 301713

i 299704

i 316665

Copper

1220 x 610 mm

i 70708

i 175475

i 134689

Black Star

1220 x 610 mm

i 230133

i 230134

i 230135

2800 x 1250 mm

i 316570

i 316559

i 316511

1220 x 610 mm

i 70705

i 175472

i 230090

1850 x 610 mm

i 197960

i 197961

i 230092

2100 x 1050 mm

i 191057

i 175480

i 230091

2800 x 1250 mm

i 213926

i 213927

i 316581

Autumn White

1220 x 610 mm

i 70702

i 175469

i 191083

Autumn Rustic

1220 x 610 mm

i 70703

i 175470

i 214827

Autumn

1220 x 610 mm

i 70701

i 175467

i 230079

2500 x 610 mm

i 191073

i 191074

i 230081

2100 x 1050 mm

i 70717

i 175479

i 230080

2800 x 1250 mm

i 214193

i 214194

i 230082

Black Line

5

i Na objednávku

Podpora: +420 596 223 402

Dekorativní materiály
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Nekonečné možnosti použití
nejenom v kuchyni

GetaCore®
je pevný, neporézní, homogenní povrchový materiál na bázi pryskyřice, přírodních
minerálů a barevných pigmentů.
Vyznačuje se těmito vlastnostmi:
 je tepelně tvarovatelný
 lze použít horizontálně i vertikálně

 je díky hladkému povrchu bez pórů velmi
hygienický a snadno udržovatelný
 odolný vůči uv záření
 odolný vůči běžným kyselinám a louhům používaným v domácnostech
 dá se řezat, frézovat, brousit nebo lepit
podobně jako tvrdé dřevo
 je v podstatě 100% opravitelný
 lze jej kombinovat s mnoha dalšími
materiály (dřevo, sklo, kovy, atd.)

Produkty GetaCore®
najdete na str. 4.39–4.58
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zakázková
výroba
nábytku

GC 2011

Podpora: +420 596 223 402

Dekorativní materiály
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DEKORAKRYL

Dekorakryl je výbornou alternativou skla a jiných běžně
používaných materiálů, proto
najde široké využití
v interiérovém designu.
Z-009

Classic Collection (PMMA)
je univerzální náhrada skla nebo Grafoskla v interiérech s výbornou propustností světla, umocněná nádherným efektem
přírodních náplní různých typů rostlin.
Metoda výroby odléváním.
 výplně – bambus, tráva, květy, listy,
větve, ginkgo biloba, obilí, rýžová stébla, kávová zrna

 nejčastější využití – výplň dveří,
vestavěných skříní, sprchových koutů,
posuvných stěn, příček, výplň zábradlí
schodiště, obklad v kuchyni
 standardní formát: 2 440 mm x 1 220 mm
 atyp formát: 3 000 mm x 1 220 mm
 orientace dekoru standardně na výšku
2 440 mm, na šířku 1 220 mm
 povrchová úprava materiálu lesk/perlička

 materiál je oboustranně pohledový
 v nabídce jsou panely v tloušťce
10 a 12 mm
 je lehčí než sklo
 voděodolný
 použití pouze pro rovné plochy a výplně
 lze tepelně tvarovat

CLASSIC COLLECTION

B74

CY-1008

Silver

Gold

D8

X82

Vzorkovník Dekorakryl – krabička

kód: 197725
Další vzorkovníky najdete na str. 5.43
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DEKORAKRYL

5
1309

Light Collection (PMMA) povrchově imituje nefrit, mramor, onyx a granit.
 vyniká dobrou propustností světla
a nádhernou barevnou strukturou, proto se hojně využívá jako obklad stěn,
stropů, barů, recepcí a pultů nebo pro
výrobu interiérového osvětlení – lampy,
světla, podhledy

 zvýrazněného efektu dosáhneme
podsvícením, čímž navodíme útulnou
atmosféru
 standardní formát: 2 440 mm x 1 220 mm
 atyp formát: 3 000 mm x 1 220 mm
 povrchová úprava materiálu lesk nebo mat
 jednostranně pohledový materiál,
na přání lze vyrobit oboustranně
pohledový

 v nabídce jsou panely v tloušťce 6, 8,
10 a 12 mm
 je lehčí než sklo
 voděodolný
 použití pouze pro rovné plochy a výplně
 lze tepelně tvarovat

LIGHT COLLECTION

009

021

1309

1506

8101.1

021

Podpora: +420 596 223 402
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DEKORAKRYL

D0026

DeLuxe Collection (PETG) je nový
druh materiálu vyrobený metodou lisování několika vrstev plastu.
 objemového efektu rostlin se dosahuje
dvojí vrstvou výplně
 výplně – bambus, tráva, květy, listy,
větve, řasy
 je lehčí než sklo a nerozbitný
 voděodolný
 nejčastější použití – výplň dveří,
vestavěných skříní, sprchových koutů,
posuvných stěn, příček, výplň zábradlí
schodiště, obklad v kuchyni, obklad
baru, recepce nebo pultu
 standardní formát v rozměrech:
2 440 mm x 1 220 mm
 orientace dekoru standardně na výšku
2 440 mm, na šířku 1 220 mm bez příplatku
 povrchová úprava materiálu
perlička/perlička

 oboustranně pohledový materiál
 v nabídce jsou panely v tloušťce 4, 6, 8
a 10 mm
 lze tepelně tvarovat
DeLuxe Collection (PS) je materiál
vyrobený metodou lisování několika
vrstev plastu.
 objemového efektu rostlin se dosahuje
dvojí vrstvou výplně
 výplně – bambus, tráva, květy, listy,
větve, řasy
 je lehčí než sklo
 voděodolný
 nejčastější použití: výplň dveří, vestavěných skříní, sprchových koutů,
posuvných stěn, příček, výplň zábradlí
schodiště, obklad v kuchyni, obklad
baru, recepce nebo pultu
 standardní formát v rozměrech:
2 440 mm x 1 220 mm

 orientace dekoru standardně na výšku
2 440 mm, na šířku 1 220 mm
bez příplatku
 povrchová úprava materiálu
perlička/perlička
 oboustranně pohledový materiál
 v nabídce jsou panely v tloušťce 4, 6, 8
a 10 mm
 lze tepelně tvarovat
U kolekce DeLuxe PS se mohou vyskytnout mikroskopické bubliny viditelné
proti světlu zejména u zalisovaných trav.
Proto je nezbytné, aby zákazník odsouhlasil vzorek dekoru před potvrzením
objednávky.

DELUXE COLLECTION

5.17

D0026

Z-0001

Z-0002

Z-0003

Z-0004

Z-0005

Z-0008

Z-0009

Z-0010

Z-0015
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DEKORAKRYL

5
Z-0002

Z-0024

Z-0025

Z-0025A

Z-0026

Z-0027

Z-0001
Z-0030

Obecná doporučení pro práci s Dekorakrylem
Tepelná stálost Dekorakrylu je certifikována do 80 °C vzhledem k technickým
vlastnostem a přírodním výplním. Dekorakryl není vhodný pro použití v exteriéru,
sauně, v bezprostřední blízkosti otevřeného ohně (kamna, krby, plynová varná
deska v kuchyni).
Formátování: Kolekce DeLuxe, Classic,
Light – formátovací pila kotoučem
na plasty, atypické tvary nebo výřezy
na CNC fréze.

akrylátovou barvou (1–2 vrstvy dle potřeby), aby skvrny od lepidla nebo silikonu
nebyly viditelné. Pro lepení doporučuje
výrobce použít lepidlo PATTEX, MAMUT
(str. 14.29).
Čištění a údržba: Používejte běžné
čisticí prostředky kromě Sava a acetonu,
povrch utírejte jemným hadříkem nebo
houbičkou.

Lepení: Před nalepením desky na tvrdý
a pevný podklad je potřeba Dekorakryl
odmastit univerzálním odmašťovačem,
natřít lepenou stranu desky jakoukoli

Z-0003

Podpora: +420 596 223 402
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SIBU dekorativní fólie

Jedinečné dekorativní fólie pro použití v interiéru. Využití najdou jako
dekorativní prvky při výrobě nábytku, nástěnné dekorace, v komerčních prostorách, vybavení prodejen,
butiků, při výrobě displejů. Vyznačují
se velmi dobrou přilnavostí, snadno
se zpracovávají a lepí. Pro jejich
řezání postačí zlamovací nůž.

Formáty fólií SIBU sahají
od 900 x 900 mm přes 2 600 x 1 000 mm
až ke 2 440 x 1 220 mm při tloušťkách
od 1 do 5 mm.
SIBU DESIGN se prezentuje rozsáhlým
skladovým programem s více než 250
dekory a odpovídajícím kompletním příslušenstvím. Produktové skupiny zahrnují
od kožených dekorů přes zrcadlové dekory, strukturované fólie, zrcadlové mozaiky
až k designovým fóliím s 3D efektem.
Produktové skupiny – kolekce
LL – LEATHER-LINE
Atraktivní umělé kůže a kožešiny v nejmodernějším designovém provedení
v různých barvách. Takto se prezentují
SIBU DESIGN fólie série LEATHER-LINE.
Tyto fólie neobsahují PVC.
DM – DECO-LINE
Tato řada obsahuje brilantní zrcadlové
a metalické povrchy, stejně jako trendové dřevodekory. DM AR – DECO-LINE
SCRATCH RESISTANT – fólie s povrchem odolným proti poškrábání.
TL – TRANSLUCENT-LINE
Průsvitné fólie určené pro podsvícení.
WL – WOOD-LINE
Fólie s dokonalou imitací dřeva včetně
jeho struktury.

SL CROCO Silver PF/met Silver

AC – ACRYLIC-LINE
SIBU ACRYLIC-LINE jsou strukturované
vysoce lesklé povrchy z vysoce kvalitního
ABS/PMMA materiálu. Tyto dekory jsou
charakteristické svou vysokou odolností
proti oděru a trendovým vzhledem.
SL – STRUCTURE-LINE
Kdo hledá poutavou strukturu, je v kolekci
STRUCTUR-LINE na správném místě.
Ať jde o betonový, klasický, kovový nebo
dřevěný vzhled, vzhled kůže plazů, to vše
najde v kolekci STRUCTUR-LINE dle své
chuti.
PL/PL 3D – PUNCH-LINE
/PUNCH-LINE 3D
V oblasti výroby nábytku, posuvných
dveří, interiérových dekorací se nelze
vyhnout kolekci PUNCH-LINE nebo
PUNCH LINE 3D. PUNCH-LINE obsahuje perforované metalické dekory
v otěruvzdorné kvalitě povrchu. Stylové fólie s 3D efektem dávají kolekce PUNCHLINE 3D její jméno. Také zde se nabízí
skvělý vzhled a trendové barvy.
SG – SibuGlas
Sibu fólie pod akrylem. Revoluční efekt,
který přetvoří váš nábytek na jedinečný
designový kousek! Dostupný i ve verzi
odolné proti poškrábání (AR+).
Profily
Pro perfektní dokončení hran.

MS – MULTISTYLE
Řada MultiStyle zahrnuje zrcadlové
a metalické fólie v podobě mozaiky. Tyto
fólie jsou extrémně flexibilní. Jejich použití je tedy velmi individuální a lze je bez
problémů použít i na zaoblené plochy.
MultiStyle – nezbytnost pro oblast výroby
displejů a dekorací.
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SIBU dekorativní fólie

DECO-LINE

DM Anthracite/
DM Anthracite AR

DM Smoke
PF mettouch 1

DM Brass brushed
matt AR

DM Bronze

DM Copper
brushed

DM Fashion Grey

DM Fashion Red/
DM Fashion Red AR

DM Galaxy Silver

DM Gold/
DM Gold AR

DM Gold
brushed matt AR

DM Gold 30

DM Grey
brushed matt AR

DM HGS/
DM HGS matt AR

DM Titan brushed

DM Champagne

DM Iceblue

DM Magic Black AR

DM Magic Red AR

DM Makasar touch 1

DM Mint

DM Rose

DM Silver AR12

DM Silver AR23

DM Silver brushed matt AR

DM Silver H23

DM Silver

DM Silver_white

DM Skyblue

DM Titan
PF met touch 1

DM Tobacco
touch 1

DM Titan
PF met

DM Brass

DM FLEUR
Silver Brown

DM Champagner brushed

DM Champagner
PF met

DM Champagner
PF met touch 1

DM Silver
brushed

DM Silver
PF met

DM Silver
PF mettouch 1

DM Smoke
PF met

DM Brown

DM Copper

DM MONSOON
Vintage Brown

DM Galaxy Silver

Podpora: +420 596 223 402
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5

Série DECO–LINE
nadčasový design
DM CEMENT Light AW

DM Hollywood AW
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DM IRON Age AW

DM CEMENT Dark

DM CEMENT Light

Podpora: +420 596 223 402
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SIBU dekorativní fólie

LEATHER-LINE

DM OAKTREE
Dark

DM OAKTREE
Light

CR CRISTAL ROMBO 85
Bianco/Silver

CR CRISTAL STELLA
Bianco matt/Silver

LL ALISE White
Gold/Ausschnitt klein

LL ALISE White
Silver

LL Bianco matt
ZN 200 Black

LL Black

LL Brown
ZN 200/Beige

LL COLLAGE
Mocca matt

LL COLLAGE
Nero matt

LL COLLAGE Oro

LL Creme
ZN 200/Brown

LL Creme

LL CREPA
Oro

LL CROCO
Black

LL CROCO
Creme

LL CROCO
White

LL CROCO
Oro

LL CROCO
Violetta

LL Croconova
Platin

LL Dark Brown
ZN 200/Beige

LL Dark Brown

LL Eleganza/Gold

LL Eleganza/Silver

LL FLORAL
Black Silver/matt

LL FLORAL
Black

LL FLORAL
White/Gold/matt

LL FLORAL
White

LL FLORAL White
Silver matt

LL FLORAL
Oro

LL FLORAL
Platin

LL IMPERIAL White

LL IMPERIAL White
Gold

LL IMPERIAL White_
Silver

LL IMPERIAL Black
Silver

LL Leguan
Bianco

LL Leguan
Copper/ZN 200 Copper

LL LEGUAN
Copper

LL LEGUAN
Copper small

LL Leguan Gold
ZN 200/Gold

LL LEGUAN Gold

LL Leguan Nero
ZN 200/Silver

LL Leguan Silk

LL Leguan Silver
ZN 200/Silver

LL LEGUAN Silver

LL Leguan Nero

LL Nero matt
ZN 200 White

LL PELO
Marabu

5.23
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SIBU dekorativní fólie

5

LL Dove Tale AW

LL Stony Ground AW

Podpora: +420 596 223 402

Dekorativní materiály

5.24

D e ko r at i v n í m at e r i á ly

SIBU dekorativní fólie

LEATHER-LINE

LL PELO
Savanna

LL Persian
Gold

LL Persian
Metallic

LL QUADRO
Argento

LL QUADRO
Bianco matt

LL QUADRO
Creme

LL QUADRO
Nero matt

LL Reggae

LL ROMBO 12
Bianco matt

LL ROMBO 12
Creme matt

LL ROMBO 12
Nero mat

LL ROMBO 40
Bianco matt

LL ROMBO 40
Creme

LL ROMBO 40
Mocca matt

LL ROMBO 40
Nero

LL ROMBO 85
Bianco matt

LL ROMBO 85
Creme

LL ROMBO 85
Mocca matt

LL ROMBO 85
Nero

LL SNAKE
Bianco matt

LL SNAKE
Nero

LL SNAKE
Platin

LL STRUZZO
Creme

LL STRUZZO
Dark Brown

LL STRUZZO
White

LL White

LL ANTIQUA
Gold D

LL FLORAL
Vintage Silver

LL LACE_
Black Platin

LL LEGUAN
Blue

LL OXY
steel

LL OXY
terra

LL PEARLRAY
Gold

LL QUADRO
bronze

LL RHOMBO 40
gold

LL Dove Tale AW

LL RHOMBO 40
terra

5.25
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Copper

LL Vintage
Silver
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SIBU dekorativní fólie

5

LL LOUNGE Mocca matt

LL LOUNGE Creme AW

Podpora: +420 596 223 402
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SIBU dekorativní fólie

ACRYLIC-LINE

AC MOTION ONE
Black

AC MOTION ONE
Creme

AC TOUCH
Creme

AC TOUCH
White

AC MOTION ONE
White

AC MOTION TWO
Black

AC MOTION TWO
Creme

AC MOTION TWO
White

AC TOUCH
Black

MULTISTYLE

MS Anthracite
5x5

MS Anthracite
10 x 10

MS Anthracite
3x3

MS Brown
3x3

MS Fashion grey
5x5

MS Galaxy Silver
5x5

MS Gold
3x3

MS Gold
3x6

MS Gold
5x5

MS Gold
10 x 10

MS Gold
20 x 20

MS HGS
10 x 10

MS Iceblue
10 x 10

MS Magic Black
5 x 5 Flex

MS Magic Red
5 x 5 Flex

MS Magic White
5 x 5 Flex

MS Silver
3x3

MS Silver 3 x 6
flex. Classic

MS Silver
5x5

MS Silver
10 x 10

MS Silver
20 x 20

MSC DIAGONAL
Silver15 x 15

MSC RHOMBUS
Silver 15 x 15

MSC RHOMBUS
Silver 30 x 3 x 30 x 3

MSC Silver
10 x 10

MSC Silver
30 x 30
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SIBU dekorativní fólie

5

MS Silver 10 x 10

SG MARBLE Brown AR+AW

Podpora: +420 596 223 402
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SIBU dekorativní fólie

STRUCTURE-LINE

SL ALISE
Vintage Copper

SL BUBBLE
Blue PF/Silver

SL BUBBLE
Orange PF/Silver

SL BUBBLE
Silver PF/met Silver

SL CROCO
Silver PF/met Silver

SL CROCO
Smoke PF/met Silver

SL CROCONOVA
Magic black

SL CROCONOVA
Magic white

SL DAKOTA
Copper

SL DAKOTA
Metal

SL DAKOTA
Smoke

SL IMPERIAL
Vintage/Black

SL IMPERIAL
Vintage/Copper

SL LAVA
Copper

SL LAVA
Grey

SL MOTION ONE
Anthracite AR

SL MOTION TWO
Grey brushed matt AR

SL MOTION TWO
Silver brushed matt AR

SL SQUARE 3
HGS

SL SQUARE 3
Silver PF met

SL STEP 5
Silver brushed matt AR

SL STEP 5
Silver PF met

SL URBAN
Grey

SL URBAN
Titan

SL WAVE 1
Silver PF met

SL WAVE
Silver brushed matt AR

SL WAVE
Silver PF met

SL ART Golden Age AW

5.29

www.demos‑trade.com

D e ko r at i v n í m at e r i á ly

SIBU dekorativní fólie

5

SL PIANO Iron Age AW

SL Linea Silent Gold AW

Podpora: +420 596 223 402
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SIBU dekorativní fólie

Sibu Glass

SG Mocca

SG Nero AR

SG White AR

SG ANTIGUA
gold

SG COCTAIL
Opal

SG FLEUR
Black/Gold

SG LACE
black/platin

SG LACE
White/Antique brown

SG LEGUAN
Blue

SG LEGUAN
Copper

SG LEGUAN
Gold

SG LEGUAN
Silver

SG LUXURY
bronze

SG LUXURY
gold

SG PEARL RAY
Gold

SG Vintage
Copper

SG Vintage
Silver

WL Nutwood

WL Wenge Wood
Grey brushed

TRANSLUCENT-LINE

SG MARBLE Alpine AW
TL Old Platin

TL Silent Gold

WOOD-LINE

WL Maple Alpine
Grey brushed

WL Maple Alpine

WL Nutwood Country
Grey brushed

WL Nutwood Country

WL Wenge Wood
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SIBU dekorativní fólie

5

WL Wenge Wood AW

WL Maple Alpine AW

Podpora: +420 596 223 402
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Dokonalá akustika
místnosti pomáhá
předcházet únavě
a podporuje pocit
pohody.

AKUSTICKÉ DESKY
Akustické obklady zvuk účinně pohlcují,
odrážejí nebo rozptylují. S jejich pomocí dosahujeme v uzavřeném prostoru
požadované akustické kvality, zejména
snížení doby dozvuku a zlepšení poslechových podmínek.

Classic 3/3/1

K dosažení vždy optimálně sladěných
řešení v rámci nesčetných požadavků si
můžete vybrat z několika druhů perforací
a typů drážek (slotů). Umožní vám to
kombinovat přesně definované absorbční
vlastnosti s individuálními estetickými
požadavky.

Akustické výrobky jsou široce použitelné,
například jako obklady stěn ve foyerech,
konferenčních sálech. Jako dělící stěny
v kancelářích open space, kavárnách,
učebnách, restauracích nebo chodbách
redukují nepříjemný zvuk. Podle oblasti
použití jsou v nabídce jednostranně nebo
oboustranně dekorativní komponenty.

Standardní nabídka
Rozměr desky: 2800 x 1320 mm (perforovaná využitelná délka 2770 mm). Celková tloušťka: cca 20 mm.
Nosná deska: MDF, dřevotříska. Perforace: Classic, Finest.

Classic 3/3/1
Otvory na vzorcích jsou v poměru 1 : 1

Perforovaný laminát
Akustické rouno
EUROSPAN JP F0,3 (F****),
perforovaná
Akustické rouno
Perforovaný protitahový laminát
(stejná perforace jako nosná deska)
Classic 3 x 3 x 1 mm
Otevřená plocha 8,7 %
111.111 děr/m2

Finest 1,8/1,8/0,5

Perforovaný laminát
Akustické rouno
EGGER MDF E1 EPF-S CE,
perforovaná
Akustické rouno
Perforovaný laminát

5.33

www.demos‑trade.com

Finest 1,8 x 1,8 x 0,5 mm
Otevřená plocha 6,1 %
308.642 děr/m2

© akustik+

Akustické desky
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Akustické desky

Slimline Stripes

W1000 ST9
Bílá premium

W980 ST2 / ST15
Platinově bílá

U708 ST2
Světle šedá

U702 ST9
Kašmírově šedá

U727 ST9
Kamenná šedá

F509 ST2
Hliník

U960 ST9
Onyxově šedá

U999 ST2
Černá

H3860 ST9
Javor Hard šampaňský

H1277 ST9
Lakeland Akazie světlá

H1334 ST9
Dub Ferrara přírodně světlý

H1145 ST10
Dub Bardolino přírodní

H1115 ST2
Bamenda šedobéžová

H3154 ST 36
Dub Charleston tmavě hnědý

F649 ST16
Jílovec bílý

F638 ST16
Chromix stříbrný

Podpora: +420 596 223 402

Dekorativní materiály
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© akustik+

Akustické desky

© akustik+

Lineární drážkování 16/3

Individuální motiv – písmo

5.35
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© akustik+

Akustické desky

Individuální motiv – písmo

© akustik+

Individuální nabídka
Můžete v ideálním poměru kombinovat
estetické požadavky s akustickými vlasnostmi. Různé druhy perforací či drážkování lze kombinovat s určitými typy
nosných desek a nejrůznějšími dekory,
či s pravou dýhou. Formáty vycházejí
buď z maximálního rozměru laminátu
nebo lze zvolit akustické dílce na míru –
minimalizování odpadu, optimalizované
náklady.

© akustik+

Zeď – lineární drážkování 16/2

Individuální motiv – květiny

Podpora: +420 596 223 402

Dekorativní materiály
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dukta® flexibilní panely

dukta® – flexibilita,
design, akustika.

S designovou deskou dukta® nabízíme
ekologický výrobek určený do interiéru.
Vzhledem ke své tvárnosti a průhlednosti
nabízejí desky dukta® výhodu vizuální
atraktivity a současně dobrou absorpci
zvuku.
Desky dukta® jsou jednostranně nebo
oboustranně profrézované desky na bázi
dřeva a díky speciálnímu frézovacímu
postupu jsou dobře tvarovatelné.

Jsou vhodné především pro použití
na stěny a stropy (rovné i zakřivené
plochy), rovněž pro samostatně stojící
dělicí stěny nebo pro nábytek.

Měření EMPA ve Švýcarsku potvrzují
vysoké hodnoty absorpce. Montováním
desek ve zvlněné formě lze zvýšit rozptýlení zvuku.

Desky dukta® jsou vhodné pro
akusticky citlivé prostory (nahrávací
studia, divadla, koncertní sály, restaurace, salonky, školící místnosti apod.).

Vynikající akustické vlastnosti spolu s vizuální atraktivitou umožňují prostorový
zážitek dle nejvyšších nároků.
Vše jsme schopni zajistit na objednávku.

standardní rozměr desek (tolerance +/- 5 mm)
Název

Vnější rozměr (mm)

Použitelná plocha (mm)

m2 / deska

Linar

2500 x 1250

2350 x 1200

2,82

Janus

2500 x 1020

2300 x 950

2,19

Sonar

2500 x 1250

2300 x 1200

2,76

Foli

2500 x 1250

2400 x 1160

2,78

Rádius ohnutí je závislý na typu frézování,
materiálu a tloušťce desky. Platí jako
orientační:

Linar ≥ 120 mm

5.37

Janus ≥ 100 mm

Sonar ≥ 150 mm

Podpora:
www.demos
+420 ‑596
trade.com
223 450

Foli ≥ 230 mm

5

Inspirace
pro práci a život

Příval inspirujícího čtení
do vaší poštovní schránky

Inspirující články, reportáže z veletrhů, tipy na nákup a také
pravidelná soutěž o zajímavé ceny, to vše vás zabaví, obohatí
a zorientuje v moři informací z nábytkářského světa
i z obyčejného života. Žádejte na provozovnách
Démos nebo pište na marketing@demos.cz

www.demos-trade.com
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Antistatické desky ESA

Pfleiderer
W10140 Bílá

5.39
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Antistatické desky ESA

Desky pro dekorativní
účely ESA – systém
k zamezení vzniku elektrostatického náboje.

Pro vytvoření pracoviště odpovídajícího
ESD: Produkty ESA od společnosti
Pfleiderer spolehlivě omezují vznik
elektrostatického náboje v ochranných
zónách ESD, např. na výrobních a montážních pracovištích mikroelektroniky,
v laboratořích nebo v řídících centrálách.
Stoly, nábytek, dělicí prvky a obložení
jsou bezpečně uzemněny vodivými
prvky, vznikající elektrostatický náboj je
kontrolovaně odveden a je omezen vznik
náboje v důsledku tření. Tak máte k dispozici elektrostaticky citlivé konstrukční
prvky, u nichž nehrozí nebezpečí v důsledku elektrostatického výboje.
Vlastnosti
Vnitřní odpor R0 – 1 x 100 – 1 x 100 ohmů
(EN 61340-5-1) měřeno za sucha, měřící
napětí 100 V DC, cylindrická elektroda, 20–30 °C a rel. vlhkosti vzduchu
20–50 % (kondenzace % h).

5

Vyrábí se ve třech provedeních:
DecoBoard P2 ESA je dřevotřísková
deska odvádějící elektrostatický náboj
s oboustrannou dekorativní laminací. Vodivé složky zajišťují možnosti bezpečného a jednoduchého uzemnění nábytku,
oddělujících prvků a obložení
v sektoru ESD.
Formát: 2 800 x 2 100 mm.
Tloušťky: 19; 25; 28,4 a 38 mm.
Minimální objednací množství: 6 ks.
HPL ESA je vysokotlaký laminát odvádějící elektrostatický náboj pro postformování s pevným melaminovým povrchem
a broušenou zadní stranou. Povrchový
materiál pro nábytkové povrchy a povrchy stolů v sektoru ESD.

Pfleiderer
W10140 Bílá

Formát: 2 800 x 2 070 mm.
Tloušťky: 0,6 a 0,8 mm.
Minimální objednací množství: 10 ks.
Kompozitní prvek DTL P2 ESA je prvek
odvádějící elektrostatický náboj z dřevotřísky ESA, s oboustranným potahem
odolným HPL ESA.

Dostupné dekory:
W10140 Bílá,
U12188 Světle šedá.

Formát: 2 800 x 2070 mm.
Tloušťky 20,6; 26,6; 30 a 39,6 mm.
Minimální objednací množství: 5 ks.

Pfleiderer
U12188 Světle šedá

ANTISTATICKÉ DESKY ESA
Formát (mm)

Struktury

Délka

Šířka

Tloušťky

DecoBoard P2 ESA

2800

2100

19 / 25 / 28,4 / 38

MP / W

HPL ESA

2800

2070

0,6 / 0,8

MP / W

DTL P2 ESA

2800

2070

20,6 / 26,6 / 30 / 39,6

MP / W

Podpora: +420 596 223 402

Dekorativní materiály
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Digitální tisk

Zdroj Pfleiderer

Zdroj Trachea

5.41
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Digitální tisk

Vy si navrhnete vlastní
motiv, my ho zrealizujeme
za pomoci nejmodernější
technologie digitálního tisku.

5
Zdroj Dekodur

DIGITÁLNÍ TISK
Foto, ilustrace, firemní logo nebo životní
motto – vaše kreativita není omezena
žádnými hranicemi.
Váš návrh je možné dodat na nejrůznějších nosných prvcích – laminát, přímá laminace, kompaktní deska atp. V každém
provedení již od jednoho kusu.
Ještě dekorativnějšího účinku dosáhnete
kombinací s vhodnou strukturou,
od lesklé přes matnou až po autentickou
strukturu dřeva.
Digitální tisk lze vyrobit také pro zvláštní
požadavky, jako jsou vlhké prostory,
lékařské ordinace nebo laboratoře.

Data můžete poslat e-mailem, poštou
na DVD, flash paměti ve formátu, který
lze otevřít ve Photoshopu.
Pokud váš motiv obsahuje nějaké
základní barvy, je dobré doplnit u nich
RAL, NCS nebo Pantone označení.
Formát individuálního dekoru závisí
na typu zvoleného nosiče. Samozřejmostí je sesazení více formátů k sobě a vytvoření tak jednoho velkého obrazu.
Rádi vám zpracujeme individuální nabídku.
Spolupracujeme s těmito výrobci:

Jak objednávat?
Vámi vybraný dekor, obrázek, fotka musí
mít rozlišení alespoň 150 dpi.

Zdroj Trachea

Podpora: +420 596 223 402

Zdroj Trachea

Dekorativní materiály
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Vzorkovníky

Kamenná dýha – vzorkovník

GetaCore® – krabička

GetaCore® – klapkarta

GetaCore® Veneto – klapkarta

kód: VZP0082

kód: 117991

kód: 221851

kód: 221852

Vzorkovník Dekorakryl – krabička

Vzorkovník Dekorakryl LIGHT – krabička

A4 SIBU na vyžádání

SIBU Impression

kód: 197725

kód: 205569

kód: 318813

kód: 211231

Vzorkovník – Akustické desky Akustik+

Vzorkovník – Akustické desky Tripaco

kód: 253337

kód: 253338
Vzorek dle výběru dekoru.
Při objednávce specifikujte.

5.43
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Vše pro výrobu
nábytku a ještě
mnohem více…
Nejlepší komponenty
najdete v našich katalozích
nábytkového kování
a plošných materiálů.

Inspiraci a náměty hledejte
v našich časopisech.

www.demos-trade.com
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+420 596 223 455

help@demos-trade.com

Další sortiment

Potřebovali byste informace o jiných
variantách, formátech nebo máte dotaz
na zpracování a užití materiálů?
Zavolejte naši technickou podporu.

Sháníte podobný sortiment,
který v katalogu není uveden?
Umíme nabídnout téměř cokoliv
z plošných materiálů, hran
a příslušenství.

U nás najdete tisíce dalších
položek včetně kování, které ke své
práci potřebujete. Nechte se inspirovat
specializovanými brožurami
nebo časopisy plnými nápadů,
které vám usnadní vaši práci.

6.1

www.demos‑trade.com

Lesky
a maty

6

Ke stažení na
www.demos-trade.com

Lesky a maty
Nabídka lesklých a matných materiálů
Lesklé materiály Tecnoglas SENOSAN
Lesklé materiály Pfleiderer DTL a DTDL
Matné materiály Pfleiderer DTL a HPL
Matné materiály Pfleiderer DTDl
EGGER PerfectSense Gloss
EGGER PerfectSense Matt
EGGER ST30
KRONOSPAN Acrylic Gloss AG/Acrylic Matt AM
KRONOSPAN Mirror gloss
Rauvisio Crystal
Vzorkovníky

6.3–6.4
6.5–6.6
6.7–6.12
6.13–6.16
6.17–6.20
6.21
6.23–6.24
6.25–6.28
6.29–6.30
6.31
6.32–6.34
6.35–6.38
6.39

Prohlížejte si stále aktuální katalog
v elektronické verzi, stáhněte si
certiﬁkáty, produktové informace
nebo technické listy. Informujte se
o dostupnosti materiálů,
základních cenách aj.

Lesky a mat y

6.2

Lesky a maty

Vhodně zvolený lesk dokáže v interiéru
navodit atmosféru moderního a luxusního
prostředí, malému prostoru může přidat
na velikosti, světlosti. Péče o lesklý nábytek není nijak náročná, jen je třeba držet
se zásad doporučených výrobcem.
Matné povrchy působí naopak vřele,
vyvolávají pocit útulnosti a domáckosti

6.3

a nepoutají na sebe tolik pozornosti.
Uplatnění najdou jak v kuchyni či jídelně,
tak při výrobě hodně namáhaného nábytku – zvolíte-li kvalitní materiál, například
laminát či desku potaženou laminátem.
Oceníte je například v dětském pokoji,
kdy drobné oděrky nebo otisky nenechavých prstíků nebudou vidět. A chcete-li
dosáhnout kontrastu, kombinujte!

www.demos‑trade.com
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Podpora: +420 596 223 402

Lesky a mat y
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Lesky a mat y

Nabídka
lesklých materiálů

Lesklé materiály jsou již několik
let velmi oblíbené nejen jako
čelní plochy v kuchyních, ale také
v obývacích pokojích, koupelnách
a v neposlední řadě také
v komerčních prostorech.

Při výběru vhodného materiálu je nutné
zvážit všechna pro a proti jednotlivých
materiálů. Dá se říci, že každý materiál
v něčem vyniká a v něčem je naopak
slabší. Pro snadnou orientaci ve vlastnostech jednotlivých materiálů jsme připravili
orientační srovnání, které pomocí hvězdiček ukazuje vlastnosti jednotlivých
materiálů. Ze srovnání je patrné, že TOP
produktem z hlediska kvality povrchu je
produkt s názvem TecnoGlas Senosan
a na opačné straně v takovém hodnocení stojí produkt DTD laminovaná EGGER
st 30, který nalezne své uplatnění díky
své přijatelné ceně kupříkladu na korpusových částech nábytku. Pokud máte
v úmyslu lesklý povrch použít také na
horizontálních plochách, jako jsou stoly
a pulty, je nejlepší volbou deska potažená laminátem (DTL) od firmy Pfleiderer.
Hodnocené parametry:

Tecnoglas SENOSAN HGS

Pfleiderer DTDL – HG přímá laminace

Kvalita lesku

Kvalita lesku

Odolnost

Odolnost

Cenová výhodnost

Cenová výhodnost

V katalogu najdete na str. 6.7–6.12

V katalogu najdete na str. 6.13–6.16

Rehau RAUVISIO Crystal

EGGER ST30 – DTDL

Kvalita lesku

Kvalita lesku

Odolnost

Odolnost

Cenová výhodnost

Cenová výhodnost

V katalogu najdete na str. 6.37–6.40

V katalogu najdete na str. 6.29–6.30

EGGER PerfectSense Gloss

Acrylic GLOSS

Kvalita povrchu – vzhledové vlastnosti,
jako rovinatost, stupeň lesku, celkový
vzhled desky.

Kvalita lesku

Kvalita lesku

Odolnost

Odolnost

Odolnost – schopnost povrchu odolávat
většímu zatížení, poškrábání a opotřebení.

Cenová výhodnost

Cenová výhodnost

Cenová výhodnost – zhodnocení cenové úrovně produktu.

V katalogu najdete na str. 6.23–6.24

V katalogu najdete na str. 6.33

Tecnoglas SENOSAN HGN

Pfleiderer DTL – HG

MIRROR GLOSS – DTDL

Kvalita lesku

Kvalita lesku

Kvalita lesku

Odolnost

Odolnost

Odolnost

Cenová výhodnost

Cenová výhodnost

Cenová výhodnost

V katalogu najdete na str. 6.7–6.12

6.5

V katalogu najdete na str. 6.13–6.16

www.demos‑trade.com

V katalogu najdete na str. 6.34–6.36
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Nabídka
matných materiálů

Materiály v povrchové úpravě MAT
jsou v posledních letech stále
populárnější. O tom svědčí také
stále se rozrůstající nabídka této
povrchové struktury u předních
světových výrobců materiálů pro
výrobu nábytku.

6
Ještě více, než u lesklých materiálů, je
zde nutné zvážit vlastnosti jednotlivých
materiálů. Důvodem je, že matné povrchy jsou velmi náchylné na poškrábání
a také na nich zůstávají stopy po ohmatání. Je možné si vybrat z široké palety
jiných výrobků, které jistě uspokojí vaše
potřeby a požadavky. Jelikož matné
materiály se vyskytují mezi laminovanými
deskami, lamináty, ale také lakovanými
deskami, naleznete jednotlivé produkty
v rámci různých kapitol tohoto katalogu.
Níže naleznete odkaz na konkrétní strany
v katalogu.

Pfleiderer DTL, HPL – XM

Pfleiderer DTDL – ML

Kvalita matu

Kvalita matu

Odolnost

Odolnost

Cenová výhodnost

Cenová výhodnost

Odolnost proti otiskům prstů: ANO

Odolnost proti otiskům prstů: NE

EGGER PerfectSense Matt

EGGER ST9, KRONOSPAN SU – DTDL

Hodnocené parametry:

Kvalita matu

Kvalita matu

Odolnost

Odolnost

Cenová výhodnost

Cenová výhodnost

Odolnost proti otiskům prstů: ANO

Odolnost proti otiskům prstů: NE

Kvalita povrchu – vzhledové vlastnosti,
jako rovinatost, kvalita matu, celkový
vzhled desky.
Odolnost – schopnost povrchu odolávat
většímu zatížení, poškrábaní a opotřebení.
Cenová výhodnost – zhodnocení cenové úrovně produktu.

V katalogu najdete na str. 6.17–6.20

V katalogu najdete na str. 6.25–6.26

V katalogu najdete na str. 6.21

V katalogu najdete v kapitole 1

Rehau – RaUvisio Crystal Matt

Acrylic MATT

Kvalita matu

Kvalita matu

Odolnost

Odolnost

Cenová výhodnost

Cenová výhodnost

Odolnost proti otiskům prstů: ANO

Odolnost proti otiskům prstů: NE

V katalogu najdete na str. 6.37–6.40

Podpora: +420 596 223 402

V katalogu najdete na str. 6.33
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Lesklé materiály
Tecnoglas SENOSAN

TecnoGlas Senosan HGS
2824

6.7
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Lesklé materiály
Tecnoglas SENOSAN

6
TecnoGlas
Rakouská firma TischlerZentrum nabízí širokou škálu materiálu na výrobu
nábytku, ať už se jedná o celodesky
nebo dílce zhotovené přímo na míru.
Kulaté, oválné nebo jiné speciální tvary
jsou zpracovány na nejmodernějších
CNC strojích. Samozřejmostí je také
poradenství v závislosti na požadavcích
zákazníků.

Důležitá je rovněž kvalita zpracovávaného materiálu, jeho povrchu, což je
u lesků priorita. Široká paleta barev,
vzorů a struktur z nabídky TZ dá vašemu
nábytku moderní vzhled. Veškeré zpracovávané materiály jsou výhradně
od dodavatelů v rámci EU.

Lesklé akrylátové fólie TecnoGlas Senosan jsou lisovány nejčastěji na MDF
nosič, na přání je možné zvolit dřevotřísku, překližku, voštinu nebo jiné typy
speciálních lehčených desek. K lepení
fólií je používáno speciálně vyvinuté PUR
lepidlo, díky němuž je lesklý povrch klidný a bez efektu pomerančové kůry.

Preforming je specifická metoda hranění, kdy hrany dílce
jsou obaleny povrchovou
dekorační fólií. Tato metoda
může být použita u protilehlých stran nábytkového dílce.
Výhodou je, že nejsou vidět
spoje hran.
V současné době je Preforming nabízen v těchto verzích:
 preforming (30°, 45°, 90°)
 preforming plus (22°)

Podpora: +420 596 223 402
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Lesklé materiály
Tecnoglas SENOSAN

Materiál – TecnoGlas Senosan HGN,
TecnoGlas Senosan HGS

TecnoGlas Senosan HGS má vyšší
odolnost proti poškrábání. 			

Jsou fólie z materiálu ABS, na nichž je
vrstva akrylátu, který má za následek
vysoký stupeň lesku plně srovnatelný
s materiály jako jsou sklo nebo laky. Tyto
fólie jsou lisovány na nosiče a mohou být
v provedení jednostranném i oboustranném. V případě jednostranného provedení je z druhé strany melaminový povrch.

Doporučení:
Materiál Senosan HGN a Senosan HGS
doporučujeme používat pouze na svislé
plochy.

TecnoGlas Senosan HGN

TecnoGlas Senosan HGS

TecnoGlas Senosan HGN Preforming

6.9
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Lesklé materiály
Tecnoglas SENOSAN

6

Rozměr

2 8 0 0 x 13 0 0 m m

Tloušťky

18 , 2 – 19 m m

Nosná deska

MDF

Číslo dekoru/objednací kód
najdete na str. 6.12

0801
RAL 9016 / NCS S0500-N

0802
RAL 1013 / NCS S0505-Y30R

0803
RAL 9017 / NCS S900N (DE 0,7)

0804
RAL 9022

0806

0807
RAL 3005 / NCS S3060R

Podpora: +420 596 223 402

Lesky a mat y
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Lesky a mat y

Lesklé materiály
Tecnoglas SENOSAN

HGS – Odolný
proti
poškrábání

0808

HGS – Odolný
proti
poškrábání

2803
RAL 9017 / NCS S900N (DE 0,7)

2801
RAL 9016 / NCS S0500-N

HGS – Odolný
proti
poškrábání

2805

HGS – Odolný
proti
poškrábání

2802
RAL 1013 / NCS S0505-Y30R

HGS – Odolný
proti
poškrábání

2811

Víte, že si u nás můžete objednat nábytková
DVÍŘKA NA MÍRU z materiálu TecnoGlas Senosan?
HGS – Odolný
proti
poškrábání

Dle vašeho výběru, s dovozem na provozovnu Démos zdarma!
Nabídku dvířek najdete na str. 8.5–8.6

2824

6.11

www.demos‑trade.com
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Lesklé materiály
Tecnoglas SENOSAN

Dodací pořádek lesklé desky TecnoGlas Senosan
MDF deska potažená akrylátovou fólií
Akryl
2800 x 1300 x ..

Akryl
2800 x 1300 x ..

Hrany Senosan
(tl. hran cca 0,7–1 mm)

19,1 mm (jednostranná)

18,2–19 mm*

23 mm

53 mm

Dekor

Název dekoru

Struktura

0801

Bílá

HGN

92209

92204

92207

92281

0802

Bílá krémová

HGN

92241

92203

92206

92271

0803

Černá

HGN

i

92205

92208

92275

0804

Stříbrná

HGN

i

92240

92261

i

0806

Antracit

HGN

i

92239

92260

92278

0807

Červená tmavá

HGN

i

92225

92217

i

0808

Červená světlá

HGN

i

92226

92216

92264

2801

Bílá

HGS

i

180594

92207

92281

2802

Bílá krémová

HGS

i

180595

92206

92271

2803

Černá

HGS

i

178552

92208

92275

2805

Vanilka světlá

HGS

i

211054

212746

213240

2811

Béžová

HGS

i

232245

92215

i

2824

Šedohnědá

HGS

i

232421

237874

x

6

* Tloušťka desek Senosan se podle dekoru mírně liší, přesnou tloušťku zjistíte v popisu karty na www.demos24plus.com,
HGN – vysoký lesk, HGS – zvýšená odolnost proti poškrábání. Desky dodáváme s ochrannou fólií.

Ultra Gloss Superpolish
Set pro leštění lesklých fólií
Čištění: používejte pouze antistatické
přípravky, které zabraňují vytvoření statického výboje. Doporučujeme použít náš
leštící přípravek řady SENOSAN Ultra
Gloss Superpolish – DGS při údržbě
povrchu, aby se zamezilo poškrábání.
Přípravek naneste na bavlněnou tkaninu
a rovnoměrně rozetřete po celé ploše.

12345 Zboží je skladem

ve všech skladech

Stačí pouze malé množství přípravku
– je vysoce efektivní. Nechte působit
a po 20 minutách povrch přeleštěte.
Údržba: Doporučujeme ihned po odstranění ochranné fólie použít Ultra Gloss
Superpolish – DGS. Výrobek je ekologicky
nezávadný, lze jej použít v prostoru kuchyní.

12345 Zboží je skladem na centrálních skladech v Praze, Brně,
Ostravě, Olomouci a Litoměřicích

Podpora: +420 596 223 402

92263

SENOSAN Set pro leštění fólií

12345 Zboží je skladem
v Praze a Brně

i Na objednávku
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Lesky a mat y

Lesklé materiály
PFLEIDERER DTL a DTDL

Rozměr

DT L – 2 8 0 0 x 2 07 0 m m , DT D L – 2 8 0 0 x 210 0 m m

Tloušťky
Nosná deska

DT L – 18 , 6 m m , DT D L – 18 m m
Dřevotříska

Číslo dekoru/objednací kód
najdete na str. 6.15

Materiál – PFLEIDERER DTL HG
(deska potažená laminátem ve vysokém
lesku)
Pro silně namáhané plochy se dá doporučit produkt německého výrobce firmy
Pfleiderer – DTL (deska potažená laminátem). Vyniká zejména vysokou odolností,
ta je dosažena použitím laminátu.
(+) Povrch tvořen laminátem, který patří
u lesklých materiálů k nejodolnějším!
(+) Přijatelný stupeň lesku.
(+) Nabídka 13 dekorů.
(–)	Vyšší cena.

U11003
NCS S0500-N

U12007
NCS S9000-N

U17054
RAL 3005 / NCS S6030-R

U15110
NCS S3050-G80Y

Materiál – PFLEIDERER DTDL HG
(přímá laminace ve vysokém lesku).
Ekonomická varianta k desce potažené laminátem DTL. Skladem ve třech dekorech.
(+)	Cena.
Desky jsou dodávány vč. ochranné fólie.

6.13

www.demos‑trade.com

Lesky a mat y

Lesklé materiály
PFLEIDERER DTL a DTDL

6

U17141
NCS S7020-R20B

U16182
NCS S8010-Y70R

U11523
NCS S0804-Y50R

F70014
NCS S7502-B

F70015
NCS S3502-G

U11027
NCS S0505-R60B

U15193
S6005-Y20R

U15579
RAL 1003 / NCS S0570-Y20R

U16010
RAL 2011 / NCS S1070-Y40R

Podpora: +420 596 223 402

Lesky a mat y
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Lesky a mat y

Lesklé materiály
PFLEIDERER DTL a DTDL

Dodací pořádek Pfleiderer DTL
PFLEIDERER DTL
DTL deska potažená laminátem – nejvyšší odolnost proti poškrábání, vysoký stupeň lesku
DTDL deska v provedení přímá laminace – lesk i odolnost menší než u DTL (výhodná cena)

Dekor

Název dekoru

Struktura

DTDL
2800 x 2100 x ..

DTL 2800 x 2070..

ABS hrany

18 mm

10 mm

18,6 mm

0,8 mm

22 x 1 mm

42 x 1 mm

U11003

Bílá

HG lesk

131934

58827

67268

109340

114992

119813

U12007

Černá

HG lesk

152864

i 115991

68722

65130

79041

115117

U17054

Červená Burgundská

HG lesk

i

i 115993

67241

i 109344

67240

67337

U15110

Zelená Iguana

HG lesk

i

i 58826

67244

i 109349

79037

67338

U17141

Fialová

HG lesk

i

i 116001

67206

i

67207

x

U16182

Hnědá

HG lesk

i

i

236100

i

237549

x

U11523

Magnolia

HG lesk

i

i

146962

i

161084

x

F70014

Antracit Metalický

HG lesk

i

i 116007

69332

i 109350

67295

67341

F70015

Šedá Metalická

HG lesk

i

i 69337

67212

i

67213

x

U11027

Bílá Zářivá

HG lesk

234644

i

236095

i

115023

x

U15193

Cuando

HG lesk

i

i

236099

i

237550

x

U15579

Žlutá

HG lesk

i

i

236096

i

237552

x

U16010

Oranžová

HG lesk

i

i

236097

i

237557

x

12345 Zboží je skladem

ve všech skladech

Dalších více jak 200

12345 Zboží je skladem na centrálních skladech v Praze, Brně,
Ostravě, Olomouci a Litoměřicích

dekorů

v různých formátech a tloušťkách nejen na dřevotřísce,
dostupných na objednávku. Volit můžete laminátem potaženou
MDF desku, dřevotřískovou desku a MDF desku Pyroex, nosiče
do vlhkého prostředí aj.
6.15

Laminát
2800 x 2070

www.demos‑trade.com

12345 Zboží je skladem
v Praze a Brně

i Na objednávku
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Lesklé materiály
PFLEIDERER DTL a DTDL

6

U11003

Podpora: +420 596 223 402

Lesky a mat y

6.16

Lesky a mat y

Matné materiály
PFLEIDERER DTL a HPL

XTreme robustní,
XTreme rozmanitý,
XTreme krásný.
U16002 XM Congo

Rozměr

DT L – 3 0 5 0 x 13 0 0 m m , H P L – 3 0 5 0 x 13 0 0 m m

Tloušťky
Nosná deska

DT L – 19 m m , H P L – 0 , 8 m m
Dřevotříska

Xtreme Matt – tak okouzluje optikou
s dosud nebývalou enormní barevnou
transparencí a hloubkou – a příjemně
teplou, sametově měkkou haptikou.

 odolný vůči běžným čisticím prostředkům používaným v domácnosti, chemikáliím, rozpouštědlům a dezinfekčním
prostředkům

Ačkoliv matný, neodráživý povrch působí
obzvlášť jemně, ukazuje se, že tato struktura snese velké zatížení, je velmi odolná
a snadno udržovatelná. Teplý, „měkký“
povrch vyzývá k dotyku – nezůstávají však
na něm žádné otisky prstů ani mastné
stopy. Odolnost proti poškrábání u struktury XTreme Matt zdaleka předčí srovnatelné matné povrchy. Struktura je odolná
vůči běžným čisticím prostředkům.

Typickými oblastmi použití jsou obklady
stěn a dveří při realizaci interiérů, výroba
nábytku a veřejné prostory, např. restaurace, lékařské ordinace, mateřské školy.

Vlastnosti struktury XTreme Matt
 enormní barevná transparentnost
a hloubka, příjemně teplá
 sametově jemná na dotyk – a přitom
zatižitelná, odolná a jednoduchá na
údržbu
 odolný, elektronickým paprskem tvrzený povrch
 odolná otiskům prstů a mastným skvrnám
 pro horizontální i vertikální použití
 snadné odstranění běžných každodenních nečistot
 homogenní a tedy hygienický povrch

6.17

Číslo dekoru/objednací kód
najdete na str. 6.20

Dostupné dekory
Formáty:
3 050 x 1 300 x 0,8 mm,
4 100 x 1 300 x 0,8 mm.
Dveřní formát 2 350 x 1 300 x 0,8 mm.
HPL Solid (s probarveným jádrem)
4 100 x 1 300 x 0,8 mm, ostatní
na poptávku.
Desky i lamináty jsou dodávány včetně
ochranné fólie.

Kromě laminátů lze strukturu XM dodat
také jako DTL (desku potaženou laminátem) nebo pracovní desku.

www.demos‑trade.com

U16002 XM Congo

Lesky a mat y

Matné materiály
PFLEIDERER DTL a HPL

R20021

R24029

R24053

U11026
RAL 9016 / NCS S0502-G50Y

U11027
NCS S0505-R60B

U11102
RAL 9003 / NCS 0502-G50Y

U11509
NCS S0505-Y20R

U12000
RAL 9005 / NCS S8502-B

U12168
NCS S2002-Y50R

U12188
RAL 7035 / NCS S2000-N

U12211
NCS S7005-Y50R

U12290
NCS S6502B

Podpora: +420 596 223 402

Lesky a mat y

6
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Matné materiály
PFLEIDERER DTL a HPL

6.19

U15193
NCS S6005-Y20R

U16002
NCS S4005-Y50R

U17005
RAL 3000 / NCS S2070-Y90R

U17013
NCS S0520-R20B

U18010
NCS S0040-B

U18014
NCS S4040-B

U19502
NCS S4040-G40Y

U19508
NCS S1050-G40Y

www.demos‑trade.com

Lesky a mat y

Matné materiály
PFLEIDERER DTL a HPL

dodací pořádek XM Pfleiderer
DTL
2350 x 1300
tl. 0,8 mm

Solid
4100 x 1300
tl. 0,8 mm

i 295347

i 315092

i 315091

Bílá zářivá

276134

i 315094

i 315093

U11102

Bílá křídová

i 315088

S0502-G50Y

U11509

Magnolia

i 295375

S0505-Y20R

U12000

Černá

276133

U12168

Kašmír

315098

U12188

Šedá

i 295369

U12211

Láva

295372

U12290

Antracit

295373

U15193

Cuando

295371

S6005-Y20R

Congo

i 295370

S4005-Y50R

Karmínově červená

i 295374

S2070-Y90R

U17013

Mimosa

i 295376

S0520-R20B

U18010

Cirrus

i 295377

S0040-B

U18014

Stratus

i 295378

S4040-B

U19502

Limetka

i 295379

S4040-G40Y

U19508

Charteruse

i 295381

S1050-G40Y

Dekor

Název dekoru

4100 x 1300
tl. 0,8 mm

R20021

Dub Lindberg

i 295380

R24029

Buk Fjord světlý

i 295382

R24053

Buk Tallin

i 315090

U11026

Bílá

U11027

U16002
U17005

i 315095

i 315099

NCS

RAL

S0502-G50Y

9016

3050 x1300
tl. 19 mm

315121

S0505-R60B

i 315096

S8502-B

i 315097

S2002-Y50R

i 315100

S2000-N

9003

9005

7035

S7005-Y50R
i 315101

i 315102

S6502B

12345 Zboží je skladem
v Praze a Brně

Podpora: +420 596 223 402
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Lesky a mat y

Matné materiály
PFLEIDERER DTDL

Puristický,
supermatný,
sametový.

2 8 0 0 x 210 0 m m

Rozměr

18 m m

Tloušťky

Číslo dekoru/objednací kód
najdete na str. 6.21

Dřevotříska

Nosná deska
Struktura ML – Matný lak – díky nízkému
matnému odlesku se jedná o vysoce
moderní výjimečný a působivý povrch.
Laminované dřevotřískové desky jsou

tradiční velkoplošné desky na bázi dřeva
povrchově upravené impregnovaným
dekorativním papírem. Bezespornou
výhodou tohoto typu produktu je cenová

U11003
NCS S0500-N

U16130
NCS S1005-Y40R

U16184

U12007
NCS S9000-N

U15331
NCS S2005-Y10R

Formát 2800 x 2100 mm

ABS hrany

Dekor

Název dekoru

Struktura

18 mm

22 x 1,3 mm

43 x 1,3 mm

U11003

Bílá

ML

180797

188952

188956

U16130

Písková

ML

182182

188953

188957

U15331

Křemičitá

ML

182183

188954

i

U16184

Krémová

ML

182184

188955

188959

U12007

Černá

ML

198392

212906

212907

12345 Zboží je skladem na centrálních skladech v Praze, Brně,
Ostravě, Olomouci a Litoměřicích

6.21

dostupnost při ucházející kvalitě matného povrchu. Desky jsou opatřené ochrannou fólií, nejsou ošetřeny technologií
zabraňující otiskům prstů.

www.demos‑trade.com

12345 Zboží je skladem
v Praze a Brně

i Na objednávku

6

Nářezová centra

Co využitím služby centra získáte?

Zajišťujeme:*

+ úspora času
+ kvalita zpracování za přijatelné ceny
+ schopnost uspokojit náročná
přání vašich zákazníků
+ eliminujete nutnost hospodařit
se vzniklým odpadem
+ nejste nuceni pořizovat a provozovat
drahé technologické vybavení

– přepravní řezy
– řezy na míru
– ohraňování dílců (i PUR lepidly*)
– CNC tvarové opracování
– frézování otvorů pro konstrukční
spoje, závěsy, dřezy aj...
– plošné lisování (lamináty, dekorativní
folie a dýhy na vybrané nosiče)*

Nařežeme pro vás
na těchto provozovnách:

* dle nabídky na provozovně (nutno ověřit)

Připravujeme:
Opava

NOVÉ:
České
Budějovice

Další informace najdete na
www.demos-trade.com

Lesky a mat y

Lesklé materiály
PerfectSense Gloss

Rozměr
Tloušťky
Nosná deska
Provedení

2 8 0 0 x 2 07 0 m m
18 m m
MDF E1
Per fectSense lesk PG, zadní strana ST2

U999

6.23

www.demos‑trade.com

Číslo dekoru/objednací kód
najdete na str. 6.24

Lesky a mat y

Lesklé materiály
PerfectSense Gloss

vyniká zrcadlovým leskem a dokonale
hladkým povrchem.

s
H3025 / 18 mm

U732 / 18 mm
RAL 7037 / NCS S5000-N

U961 / 18 mm
RAL 7016 / NCS S8000-N

U104 / 18 mm
RAL 1013 / NCS S0505-Y10R

U323 / 18 mm
NCS S1580-R

U763 / 18 mm
NCS S2500-N

U999 / 18 mm
RAL 9005 / S9000-N

W1000 / 18 mm
NCS S0500-N

W1100 / 18 mm
RAL 9003 / NCS S0500-N

ák

e kc

k la d

ov

ia

obytných a komerčných prostorách
včetně luxusního designu prodejen a nábytku. Možnosti využití zahrnují obklady
stěn, šatní skříně, posuvné dveře nebo
čelní plochy nábytku. PerfectSense gloss

ol

PerfectSense Gloss je prémiová kategorie MDF desek s lakovanou povrchovou
úpravou ve vysokém lesku. Splňuje požadavky na povrchy s nejvyšší kvalitou, které
se objevují v některých sofistikovanějších

6

dodací poriadok EGGER PerfectSense gloss
Dekor

MDF 2800 x 2070 x 18 mm

Laminát 2800 x 1310 x 0,8 mm

ABS Hrany

PerfectSense gloss/ST2

HG

23 x 1 mm

Název dekoru

H3025

Makasar

265540

i 109252

315218

U732

Prachovo šedá

351793

i 351814

336215

U961

Grafitovo šedá

351794

i 60303

351999

U104

Alabastrovo biela

265537

i 290769

312399

U323

Chilli červená

265534

i 310831

313886

U763

Perlovo šedá

265538

i 310834

311853

U999

Černá

265539

i 310139

313887

W1000

Prémiová bílá

265532

i 310027

311827

W1100

Alpská bílá

310518

i 310829

311593

Všechny dekory z kolekce EGGER se dají objednat od 24 ks ve struktuře PerfectSense. Dostupné v tloušťkách 10, 16, 19, 22, 25 mm. Na straně s povrchem PerfectSense je deska opatřená ochrannou fólií.

12345 Zboží je skladem v Praze a Brně i Na objednávku
Podpora: +420 596 223 402
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Matné materiály
PerfectSense Matt

Rozměr

2 8 0 0 x 2 07 0 m m

Tloušťky

18 m m

Nosná deska
Provedení

MDF E1
Per fectSense mat PM, zadní strana ST2

PerfectSense Matt je prémiová kategorie MDF desek s lakovanou povrchovou
úpravou v hlubokém matu. Splňuje
požadavky na povrchy s nejvyšší kvalitou,
které se objevují v některých sofistikovanějších obytných a komerčních prostorech, včetně luxusního designu prodejen
a nábytku. Možnosti využití zahrnují obložení stěn, šatní skříně, posuvné dveře
nebo čelní plochy nábytku. PerfectSense
Matt se vyznačuje mimořádně matným
povrchem, v úpravě „nezanechávající
otisky prstů”.

6.25

Číslo dekoru/objednací kód
najdete na str. 6.26

U222 / 18 mm
NCS S0505-Y40R

U702 / 18 mm
NCS S2005-Y60R

U708 / 18 mm
RAL 7047 / NCS S2000-N

U727 / 18 mm
NCS S4005-Y50R

www.demos‑trade.com
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Matné materiály
PerfectSense Matt

U732 / 18 mm
RAL 7037 / NCS S5000-N

U961 / 18 mm
RAL 7016 / NCS S8000-N

W1000 / 18 mm
NCS S0500-N

W1100 / 18 mm
RAL 9003 / NCS S0500-N

U999 / 18 mm
RAL 9005 / S9000-N

6

Dodací pořádek EGGER PerfectSense Matt
Dekor

MDF 2800 x 2070 x 18 mm

Laminát 2800 x 1310 x 0,8 mm

ABS Hrany

PerfectSense matt/ST2

PM

23 x 1 mm

Název dekoru

U222

Krémově béžová

265494

i 311691

313923

U702

Kašmírově šedá

265490

i 311692

311110

U708

Světle šedá

265491

i 311693

313924

U727

Kamenná šedá

265492

i 311694

313925

U732

Prachově šedá

265493

i 311695

313926

U961

Grafitově šedá

351795

i 311696

329119

U999

Černá

265495

i 311697

313927

W1000

Premiově bílá

265489

i 311689

310200

W1100

Alpská bílá

310521

i 311690

311592

Všechny dekory z kolekce EGGER lze objednat od 24 ks ve stuktuře PerfectSense. Dostupné v tloušťkách 10, 16, 19, 22, 25 mm.
Na straně s povrchem PerfectSense je deska opatřena ochrannou fólií.

12345 Zboží je skladem
v Praze a Brně

Podpora: +420 596 223 402
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Lesklé a matné
materiály EGGER

6.27
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Vzorkovníky
EGGER
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Lesklé materiály
EGGER ST30

LESKLÉ DESKY EGGER ST30
Povrchová struktura ve vysokém
lesku v dekorové vazbě.
Dodejte vašim nápadům lesk.

Rozměr
Tloušťky
Nosná deska
Provedení

LESKLÉ DESKY EGGER ST30
Povrchová struktura ST30 se hodí díky
svému stupni lesku a velmi dobré
odolnosti vůči poškrábání především
k výrobě korpusů, k realizaci prodejních
interiérů a veletržních expozic, jakož i ke
konstruování dělicích příček.

6.29

2 8 0 0 x 2 07 0 m m
18 m m
Dřevotříska
Ochranná fólie oboustranně

Ochranná fólie na deskách zaručuje dobrou ochranu při dopravě a manipulaci.
TECHNICKÉ VLASTNOSTI
EGGER eurodekor® ve struktuře
st30 odpovídá požadavkům
dle en 14322:2003.

www.demos‑trade.com

Číslo dekoru/objednací kód
najdete na str. 6.30

LAMINÁTY A EGGER PLASTOVÉ
HRANY ABS
EGGER nabízí ze skladu lamináty a ABS
hrany ve vysokém lesku k deseti vybraným dekorům. Materiál koordinuje s lesklým laminátovým povrchem a pomáhá
vytvořit celkový harmonický vzhled.

Lesky a mat y

Lesklé materiály
EGGER ST30

6

W1100 ST30

U732 ST30

U999 ST30

Dodací pořádek – Skladová kolekce 2017
2800 x 2070 x 18 mm
Dekor

Název dekoru
ST30

W1100

Alpská bílá lesk

307952

U732

Prachově šedá lesk

307979

U999

Černá lesk

71401

Dodací pořádek – Skladová kolekce do 30. 6. 2017
2800 x 2070 x 18 mm
Dekor

Název dekoru
ST30

W1000

Bílá premium lesk

71400

U108

Vanilka lesk

71404

U961

Grafit lesk

71402

12345 Zboží je skladem

ve všech skladech

12345 Zboží je skladem na centrálních skladech v Praze, Brně,
Ostravě, Olomouci a Litoměřicích

12345 Zboží je skladem

Podpora: +420 596 223 402
447
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Acrylic Gloss AG
Acrylic Matt AM

Kolekce Acrylic
přináší do interiéru
styl a eleganci.

Rozměr

2 8 0 0 x 13 0 0 m m

Tloušťky

18 , 3 m m

Nosná deska

Číslo dekoru/objednávací kód
najdete na str. 6.33

MDF

Desky Acrylic Gloss mají vynikající odolnost
vůči chemikáliím a vysokou UV stabilitu. Dodáváme s ochrannou fólií.

Nové desky Acrylic Matt jsou vysoce odolné
vůči nárazu i poškrábání a mají zlepšenou
odolnost proti otiskům prstů.

0190

0514

6299

7045

7166

8685

dodací pořádek Acrylic Gloss / ACRYLIC MATT
Struktura lesk

Kód sortimentu

Hrany ABS 22/1 mm

Struktura matt

Kód sortimentu

Hrany ABS 22/1 mm

Black

AG/BS

i 342337

71430

AM/BS

i 342643

i 298842

Ivory

AG/BS

342338

233503

AM/BS

342644

354234
i 354231

Dekor

Název dekoru

0190
0514
6299

Grigio Scuro

AG/BS

i 342339

349970

AM/BS

i 342645

7045

Satin

AG/BS

342340

349967

AM/BS

342646

354233

7166

Latté

AG/BS

i 342341

349969

AM/BS

i 342647

i 354232

8685

Snow white

AG/BS

342342

71429

AM/BS

342648

354229

12345 Zboží je skladem na centrálních skladech v Praze, Brně,
Ostravě, Olomouci a Litoměřicích
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Lesklé materiály
Mirror Gloss

6

Rozměr

2800 x 2050 mm

Tloušťky

18 , 19 m m

Nosná deska

dřevotříska

Mirror Gloss MG jsou laminované dřevotřískové desky s nepřekonatelně lesklým povrchem vyráběné nejmodernější
technologií. Speciální dekorativní papír
je laminován na super jemnou E-LE
dřevotřískovou desku se zvýšenou hustotou 700 kg/m3. Desky Mirror Gloss jsou
obvykle používány v obytných i kancelářských interiérech, luxusních kuchyních,
koupelnách a v obchodních prostorách.
Kolekce Mirror Gloss poskytuje 20 exkluzivních vysoce lesklých dekorů.

Číslo dekoru/objednávací kód
najdete na str. 6.34

Použití:
 interiérový design
 nábytkové díly
 příčky
 výstavy (stojany, stánky, kiosky)
Normy:
EN 14322; EN 312 - typ P2.
Emisní třída:
E1 (EN 120) - E-LE.

Charakteristika:
 cenově výhodné
 snadno se čistí
 rozsáhlá škála designů
 vysoká trvanlivost a odolnost
 vysoká mechanická, chemická a tepelná
odolnost
 vysoká stabilita
 bezkonkurenční zrcadlově leský povrch

Podpora: +420 596 223 402

Lesky a mat y
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Lesklé materiály
Mirror Gloss

0171
RAL 7037 / S4500-N

0190
RAL 9004 / NCS S8502-B

0191
NCS 1502-G

0514
NCS 0505-Y05R

5981
RAL 9002 / NCS S2005-Y60R

6299
RAL 7039 / NC S S6502-Y

7045

7166
RAL 7006

8533
NCS S3010-Y40R

8685
RAL 9016 / NCS S0500-N

6.33
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Lesklé materiály
Mirror Gloss

Lesklé DTD laminované KRONOSPAN – Mirror Gloss
Dřevotříska

Laminát

2800 x 2050 mm

3050 x 1320 mm

ABS Hrany
Dekor

Název dekoru

Struktura MG/MG
tl. 18 mm

Struktura MG/MG
tl. 19 mm

Struktura MG
tl. 0,8 mm

22 x 1 mm

42 x 1 mm

0171

Slate Grey

285492

i 193036

217508

136511

251264

0190

Black

214991

i 193037

216609

71430

71439

0191

Cool Grey

232860

i 193039

i 217533

71434

71443

0514

Ivory

214993

i 193040

i 231502

71433

71442

5981

Cashmere

351453

i 351454

i 351140

349971

–

6299

Cobalt Grey

351456

i 351455

i 351141

349970

354242

7045

Satin

351457

i 351458

i 351143

349967

354243

7166

Latté

351461

i 351459

i 351142

349969

354240

8533

Macchiato

214994

i 193051

i 131001

147453

205332

8685

Snow White

214995

i 193053

216611

71429

71438

6

Možnost dodání na nosiči MDF ve formátu 2800 x 2050 mm v kombinacích struktur MG/PE nebo MG/MG.
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RAUVISIO Crystal

RAUVISIO Crystal
Revoluce ve využívání
skla – maximální flexibilita při zpracování
a montáži.

Ať už v kuchyni, koupelně, v obývacím
pokoji – sklo dnes nachází v oblasti
nábytkového designu široké spektrum
využití. Speciálně na čelních plochách
nábytku je sklo oblíbeným materiálem
pro svůj kvalitní vzhled i hmatový dojem.
RAUVISIO Crystal spojuje kvalitní
vzhled skla s pozitivními vlastnostmi
polymerního materiálu. S tímto výrobkem
se nabízí maximální flexibilita pro výrobu
čelních ploch, výklenků, ale i pro řešení
bočních stěn v imitaci skla.
Je určený pro vertikální použití v interiéru. Horizontální použití je možné pouze
na vlastní odpovědnost.

RAUVISIO Crystal nabízí následující
přednosti:
Opracování běžnými nástroji.

Žádné otisky prstů na matné verzi.

Snadná údržba.
O 50 % lehčí než sklo.
Popisovatelný – lesklá verze popisovači na tabule.
Matná verze křídou.
Desetkrát odolnější proti rozbití než běžné sklo.

Design
Jasný, klasický, stylový design. Průhlednost v oblasti hran – dokonalá imitace
křišťálu, skla.

RAUVISIO Crystal SLIM
Formát: 2 800 x 1 300 x 4 mm.
RAUVISIO Crystal SLIM se zkládá z koextrudovaného sklolaminátu a protitahu.
Sklolaminát se skládá z těchto vrstev:
Transparentní vrstva: 1,6 mm
Kolorovaná vrstva určující barvu: 0,4 mm
Protitah: 2 mm
RAUVISIO Crystal SLIM nepotřebuje
nosnou desku, tj. transparentní a kolorovaná vrstva dávají dohromady konečnou
tloušťku 4 mm. Polymerní skleněný
materiál je k dostání ve vysoce lesklém
i matném provedení. Povrch sklolaminátu
z PMMA potažený vrstvou odolnou proti
poškrábání je chráněný speciální fólií PE,
která se smí odstranit teprve po montáži.
RAUVISIO Crystal COMPOSITE
formát: 2 800 x 1 300 x 19 mm.
Skládá se z těchto vrstev:
Sklolaminát 2 mm (1,6 mm průhledná
vrstva PMMA; 0,4 mm polymerní vrstva
určující barvu).
MDF 15 mm.
Barevně sladěný protitah 2 mm.
Výrobky RAUVISIO Crystal SLIM nabízíme též i v magnetické variantě, kde je
magnetický účinek realizován pomocí
ocelové fólie tzv. neodymového magnetu
(Neodym-železo-bór).

6.35
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RAUVISIO Crystal

6
RAUVISIO Crystal SLIM, 4 mm laminát, jednostranný vysoký lesk, mat, protitah v barvě 2800 x 1300 x 4 mm
Název

Vysoký lesk HG

Bianco

299659

Perla

Matný povrch MATT

Vysoký lesk HG Magnet*

Matný povrch MATT Magnet*

i 299667

i 304061

i 304069

299660

i 299668

i 304062

i 304070

Magnolia

299661

i 299669

i 304063

i 304071

Menta

299663

i 299671

i 304065

i 304073

Azzurro

299664

i 299672

i 304066

i 304074

Fumo

299665

i 299673

i 304067

i 304075

Sabbia

299666

i 299674

i 304068

i 304076

*rozměr 2800 x 1250 x 4,2 mm

RAUVISIO Crystal COMPOSITE, zalisovaná MDF 15 mm, jednostranný vysoký lesk, mat, protitah v barvě 2800 x 1300 x 19 mm
Název

Vysoký lesk HG

Matný povrch MATT

Bianco

i 304080

i 304089

Perla

i 304082

i 304090

Magnolia

i 304083

i 304091

Menta

i 304085

i 304093

Azzurro

i 304086

i 304094

Fumo

i 304087

i 304095

Sabbia

i 304088

i 304096

RAUVISIO – Mirror, jednostranné zrcadlo, protitah v dekoru Fumo, 2440 x 1220 mm
Název

RAUVISIO Crystal SLIM 4 mm

RAUVISIO Crystal COMPOSITE 19 mm

Mirror

i 314826

i 314827
Minimální odběrové množství je 20 ks. Lze kombinovat více dekorů v paletě.

12345 Zboží je skladem
v Praze a Brně

Podpora: +420 596 223 402

i Na objednávku

Lesky a mat y

6.36

Lesky a mat y

RAUVISIO Crystal
Jak zpracovávat
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RAUVISIO Crystal
Jak zpracovávat
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Vzorkovníky

Senosan kufr se vzorky

Senosan vějíř vysokého lesku

Vějíř DTL Pfleiderer A6 – sklad Démos

PFLEIDERER – klapkarta 2017–2020

kód: VZP0042P

kód: VZP0040P

kód: 248215

kód: 317922

VZ DTL Pfleiderer A4 – sklad Démos

Vějíř PFL – matná struktura XM

PFL Brožura XM s reálnými vzorky

PFL – A4 vzorek dekoru na vyžádání

kód: 195247

kód: 297368

kód: 318818

kód: 318820

Vzorky Mirror Gloss A4 – Kolekce Démos

Vzorkovník RAUVISIO Crystal – velký

kód: 220705

kód: 303425

Kniha kronospan 2018

kód: 354244

DTDL kronospan Mirror Gloss
A4 vzorky – sada

Sada vějířů v boxu kronospan 2018

kód: 215861

kód: 353587
Vzorek dle výběru dekoru.
Při objednávce specifikujte.
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CLIP top BLUMOTION
v barvě černý Onyx
Harmonicky se včlení do nábytku a začne ihned udávat výrazný,
působivý tón. Pro větší volnost provedení a uspořádání
nadstandardního nábytku, s designem bez kompromisů.

www.demos-trade.com

7
+420 596 223 455

help@demos-trade.com

Další sortiment

Potřebovali byste informace o jiných
variantách, formátech nebo máte dotaz
na zpracování a užití materiálů?
Zavolejte naši technickou podporu.

Sháníte podobný sortiment,
který v katalogu není uveden?
Umíme nabídnout téměř cokoliv
z plošných materiálů, hran
a příslušenství.

U nás najdete tisíce dalších
položek včetně kování, které ke své
práci potřebujete. Nechte se inspirovat
specializovanými brožurami
nebo časopisy plnými nápadů,
které vám usnadní vaši práci.

7.1
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Lamináty
a kompaktní desky

7

Ke stažení na
www.demos-trade.com
Prohlížejte si stále aktuální katalog
v elektronické verzi, stáhněte si
certiﬁkáty, produktové informace
nebo technické listy. Informujte se
o dostupnosti materiálů,
základních cenách aj.

Lamináty a kompaktní desky
Lamináty
Lamináty ve dveřních formátech – EGGER
Lamináty KRONOSPAN
Lamináty Pfleiderer
Lamináty – ostatní výrobci
Kovolamináty DEKODUR
Kompaktní desky
Kompaktní desky EGGER
Kompaktní desky KRONOSPAN
Kompaktní desky PFLEIDERER
Kompaktní desky na pracovní plochy
Kompaktní desky – ostatní výrobci
Kompaktní desky – způsoby zpracování
Kování pro kompaktní desky
Vzorkovníky

7.3–7.4
7.5–7.6
7.7–7.8
7.9–7.12
7.13–7.14
7.16
7.17–7.36
7.37–7.40
7.41
7.42
7.43
7.44
7.45
7.46
7.47–7.49
7.51–7.52

Laminát y a kompaktní desky

7.2

Kvalita začíná
výběrem materiálu

Hledáte materiál s povrchem vysoce odolným proti poškrábání a nárazu? Řešení
představují lamináty a kompaktní desky.
Lamináty se osvědčují ve středně až
vysoce frekventovaných interiérech, například při výrobě dveří, recepčních pultů,
pracovních ploch, vybavení prodejen nebo
kdekoliv jinde v interiéru. Jejich výhodou
je dlouhodobá životnost a široká nabídka barevných odstínů a struktur. Vedle
standardních typů dodáváme i lamináty
se speciální úpravou zpomalující hoření,
lamináty s barevným jádrem pro bezpře-

7.3

chodový vzhled nebo třeba lamináty
ve dveřním formátu.
V prostorách se zvýšenými hygienickými
požadavky a s potřebou vyšší odolnosti
proti vlhkosti jsou vhodné kompaktní desky. Díky své vysoké rezistenci vůči vnějším
vlivům a díky tenkému vzhledu (již od
2 mm) se často využívají například v kuchyních (i jako pracovní deska), v koupelnách,
v šatnách bazénů a wellness center a v
dalších sanitárních zařízeních, ale také při
výrobě kancelářských stolů nebo vybavení
showroomů a vzorkoven.

www.demos‑trade.com
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7.4

Odolnost především

Lamináty jsou materiály, které otevírají
prostor pro kreativitu a umožňují nepřeberné množství designových kreací.
Vysoce kvalitní zpracování, na dotek příjemné povrchy a inspirující výběr barev
a dekorů – to jsou argumenty, díky kterým lamináty vyvolávají nadšení nejenom
vizuálně, ale také svými haptickými
vlastnostmi.

7.5

Díky neustálému vývoji struktur a reprodukcí se stále více přibližují charakteru
původních materiálů a přímo tak vybízejí
k mnohostrannému využití v oblastech
s vysokými nároky na odolnost proti
opotřebení a s požadavky na atraktivní
design.

www.demos‑trade.com
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Lamináty

Povrchové materiály
vyznačující se vysokou
odolností a širokými
možnostmi použití
v interiéru.

Popis materiálu
Dekorativní lamináty na bázi vytvrditelných
pryskyřic. Jsou vícevrstvě konstruovány
a skládají se z dekorového papíru impregnovaného melaminovou pryskyřicí a jednoho nebo více natronsulfátových papírů
impregnovaných fenolovou pryskyřicí,
které se pod vysokým tlakem a za tepla
vzájemně slisovávají. Konstrukce laminátu, druh pryskyřice a papíru, povrchová
struktura, použití speciálních overlayů
jakož i parametry lisování při výrobě
rozhodují o typu a kvalitě laminátu a tím
o jeho pozdějším využití popř. o oblasti
použití.
Skladba laminátu
Počet a druh papírů a jejich složení
určuje tloušťku laminátu a kvalitativní
vlastnosti.
Výrobní postup
CPL – Continously Pressed Laminates
– již pojem CPL poukazuje na výrobní
postup, t.j. CPL se vyrábí na kontinuálně
pracujících dvoupásových lisech. Umožňuje vyrobit lamináty od tl. 0,15 mm
až do tl. 1,2 mm.
HPL – High Pressure Laminates – HPL
se vyrábí na stacionárních víceetážových
lisech. Tímto způsobem je možné vyrobit
lamináty od tl. 0,6 mm až do 2 mm a víc
(nad 2 mm už nemluvíme o laminátech,
ale o kompaktních deskách).
Zátěžové vlastnosti
Lamináty se hodnotí podle následujících
kritérií:
 odolnost proti oděru – výběr vhodných
overlayů
 rázová pevnost – tloušťka laminátu
 povrchová tvrdost – struktura laminátu

Lamináty HPL, CPL
Lamináty umožňují nepřeberné množství
designových kreací. Jejich barevnost,
druhy povrchů a struktur k tomu přímo
vybízejí.
Oblast použití:
 laminát lze použít k potahování pracovních desek, nábytkových dvířek, parapetů, dveří, stolových desek, zádových
panelů a bočnic
 bezpečné a lehké výplně dveří (i průsvitné), luminiscenční laminát pro
bezpečný pohyb osob za snížené viditelnosti apod. Typické využití laminátů
je například na pracovní plochy kuchyňského a kancelářského nábytku,
které vyžadují vysokou odolnost spolu
s možností postformování
Lamináty s probarveným jádrem
Lamináty s barevným jádrem jsou
barevně homogenní v celé své tloušťce.
Tento probarvený vzhled je dosahován
použitím několika vrstev stejných impregnovaných dekoračních papírů. Hrany
a spoje zůstávají viditelné. Díky svému
barevnému jádru splňuje tento laminát
vysoké požadavky na design.
Oblast použití:
 čelní plochy, stoly a pracovní desky,
vybavení prodejen, výstavní stánky

Microlamináty
tl. 0,15–0,20 mm
Laminát Micro se s ohledem na své
tloušťkové spektrum hodí především
k potahování a obalování. Laminát je dodáván a zpracováván z role a lze ho tudíž
mnohostranně využít. Laminátem Micro
lze potahovat velkoplošné výrobky jako
jsou plochy dveří, zárubně a parapety
s následovným formováním nebo jím lze
i přímo obalovat různé lištové profily.
Takto lze docílit dekorově identické
provedení dveřních elementů bez ohledu
na to, zda jsou na bázi dřevěného nebo
PVC nosiče.
Kovolamináty
Lamináty s kovovým povrchem jako
například hliník, nerez, měď. Široké
spektrum klasických, trendy i ručně
zpracovávaných dekorů.
Oblast použití:
 designové aplikace
 ve výstavnictví
 materiál na výrobu nábytku, kuchyní,
interiérů, reklamy, kabin výtahů, obkladů, podhledů dveří aj.
Lamináty s pravou dýhou
Laminát, kde je na povrchu pravá dřevěná dýha nebo arodýha.

Výhody:
 vzhled beze spár
 zdůrazněná laminátová hrana
 vysoká odolnost bez kompromisů
designu

Podpora: +420 596 223 402
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Lamináty

Neuvěřitelně odolné řešení,
jak pro zaoblené, tak i rovné
aplikace.

Laminát EGGER je tvořen dekoračním
papírem na povrchu a několika vrstvami jádrového papíru. Laminát musí být
nalepen na vhodnou nosnou desku
(obvykle dřevotřísková deska nebo MDF).
Díky své vícevrstvé skladbě jsou lamináty
EGGER ideálním materiálem pro středně
až vysoce frekventované oblasti nebo
v aplikacích, kde se vyžaduje zejména
vysoká odolnost povrchu, jako například
dveře, recepční pulty a celá řada dalších
aplikací při interiérové výstavbě a vybavení prodejen. Jsou také ideálním řešením
pro zaoblené nebo zakulacené elementy.
Výhody laminátů:
 vysoce trvanlivé a odolné proti poškrábání a nárazu
 300 dekorů dostupných od 1 kusu
 šetří náklady díky jednoduchému zpracování ve srovnání s materiály, jako je
dýha, kov, kámen a lak
 ekologické a zdroje šetřící řešení
ve srovnání s přírodními materiály
 při použití na díly kubických tvarů možné
nalepit laminát na různé nosné materiály
 téměř všechny jsou postformovatelné

Pro různé účely použití nabízí
EGGER různé typy laminátů:
1) Standardní kvalita laminátů – lamináty k dekorům kolekce EGGER,
certifikace Lloyd‘s.
	Formát: 2 800 x 1 310 x 0,8 mm.
Řezané z role tl. 0,6 mm. Lamináty
řezané z role jsou vysoce flexibilní,
vhodné pro postforming. Formát na
přání 2 000–5 600 x 1 310 x 0,6 mm.
Dodání od 1 kusu.
2) Lamináty Feelwood XL spojují vzhled
a pocit pravého dřeva s výhodami
laminátů. Velký formát XL zlepšuje
využitelnost. XL lamináty ve Feelwood
dekorech se synchronizovanými póry
nejsou posformovatelné, MED certifikace, dostupné ve strukturách ST28,
ST29, ST33, ST37 a ST38.
	Formát: 2 790 x 2 060 x 0,8 mm.
Dodání od 1 kusu.
3) Lamináty PerfectSense Matt – hladký
hluboce matný povrch, dodávané
s ochrannou fólií, postformovatelné.
Formát: 2 800 x 1 310 x 0,8 mm.
	Dodání od 1 kusu.

4) Lamináty PerfectSense HG – hladký
vysoce lesklý povrch, dodávané s ochrannou fólií, nejsou postformovatelné.
	Formát: 2 800 x 1 310 x 0,8 mm.
	Dodání od 1 kusu.
5) Lamináty Flammex – na vyžádání
jsou lamináty k dostání v kvalitě zpomalující hoření, dostupné v tl. 0,8 mm,
minimální objednací množství je 260 m2.
6) Lamináty EGGER je možné dle
poptávky nabídnout i v jiných délkách
a tloušťkách dle vašeho přání.
	Dodání od 260 m2.
7) Lamináty ve dveřních formátech.
8) Lamináty s barevným jádrem –
pro designové aplikace bez viditelných přechodů, MED certifikace, pro
horizontální užití, nejsou postformovatelné. U laminátů s barevným jádrem
není možné zaručit 100% barevnou
shodu se standardními lamináty
a deskami EGGER.
	Formát: 2 800 x 1 310 x 0,8 mm.
	Dodání od 1 kusu.

Lamináty s barevným jádrem

V Praze máme skladem
všechny lamináty k dekorům
DTDL Egger.
Nabídku laminátů Egger
najdete na stranách

1.27 – 1.30

7.7

Dekor

Struktura

Název

Kód

W1101

ST9

SOLID Alpská bílá 2800/1310/0,8

i 311708

U9631

ST9

SOLID Diamantově šedá 2800/1310/0,8

i 292660

U9601

ST9

SOLID Onyxově šedá 2800/1310/0,8

i 311711

U7881

ST9

SOLID Arktická šedá 2800/1310/0,8

i 311710

U7021

ST9

SOLID Kašmír 2800/1310/0,8

i 298018

W1001 ST9

SOLID Bílá premium 2800/1310/0,8

80442

W1001 HG

SOLID Bílá premium 2800/1310/0,8

265377

U9991

ST15

SOLID Černá 2800/1310/0,8

265376

U7081

ST9

SOLID Šedá 2800/1310/0,8

265375

www.demos‑trade.com
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Objevte reálné aluminiové MDF desky Kronodesign,
představující nový esteticky silný,
odolný a jedinečný materiál pro univerzální
a přitažlivé interiérové projekty.
Kovové desky Kronodesign zahrnují 6 exkluzivních vzorů, které odrážejí modernost
a propracovanost. Náš hliník, platina, nerez, zlato, měď a bronz mohou přinést
lesklé barvy a třpytivé textury do vašeho příštího projektu interiérového designu.
Jejich uplatnění v různých obytných, obchodních a komerčních plochách může
přidat dotek půvabu a luxusu a vede k všestrannému a atraktivnímu designu.
Kovové desky jsou vyrobeny z vysoce kvalitní MDF desky potažené reálným
hliníkovým plechech s povrchem odolným proti pokřábání a pokrytým ochrannou
fólií. Jsou určeny pro vertikální použití, nenosné účely a do suchého prostředí
a s rozměry 2800 x 1300 x 18,7 mm, které nabízejí jedinečný a atraktivně přitažlivý
zážitek.

Doplňkové produkty

Hrany

Vysokotlaké
lamináty (HPL)

Zástěny

Pokud se snažíte vytvořit jednotný vzhled
interiéru, vyberte si z naší nabídky dokonale
sladěných kovových ABS hran ve standardní
tloušťce 1 mm a šířce 23 mm. Jsou zcela
koordinovány z hlediska barvy a textury
s kovovými deskami Kronospan a poskytují
materiál s čistou konečnou úpravou
a životností, jakožto i ochranou jeho okraje.

U ploch, které vyžadují zvýšenou trvanlivost
a odolnost proti nárazu, zvolte naše
vysokotlaké lamináty s reálným kovovým
designem. Rozměry jsou 2800 x 1310 x 0,8
mm a jsou odolné vůči vlhkosti, horku, chladu
a skvrnám, což je ideální pro nejrůznější
nábytek a interiérové komponenty.

Dejte vaší kuchyni moderní vzhled s našimi
kovovými MDF zástěnami ve stylovém dekoru
AL01 - broušený hliník a kompaktními deskami,
které jsou k dispozici ve všech 6 dekorech.
Chrání stěny každé kuchyně nebo pracovní
plochy, které jsou moderní alternativou
k dlaždičkám nebo omítkám.

www.kronospan-express.com

Litoměřice

NOVĚ
Plzeň

ROZŠIŘUJEME!
NOVÉ České
Budějovice
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Odborníci na dosah ruky!
Vybudovali jsme pro vás nové provozovny
v Plzni a v Českých Budějovicích.

V těchto provozovnách najdete
kompletní sortiment pro výrobu nábytku.
Dále také expozice významných dodavatelů,
jakými jsou Egger, Kronospan, Blum,
Hettich, Kesseböhmer a mnoho dalších ...

www.demos-trade.com

Provozovna Plzeň

Provozovna České Budějovice
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Lamináty KRONOSPAN

HPL je perfektním
materiálem pro povrchy,
které vyžadují zvýšenou
odolnost.

HPL Standard
Vysokotlaké lamináty (HPL) se podle normy EN 438-4 skládají z několika vrstev
jádrového a dekorativního impregnovaného papíru. Kolekce dekorů HPL
KRONOSPAN odpovídá kolekcím laminovaných desek (MF), pracovních desek
a kolekci MirrorGloss.
Normy:
EN 438-4.
Charakteristika:
 v souladu s ostatními dekorativními
výrobky kronospan
 vynikající vlastnosti pro obrábění.
 vysoká odolnost proti oděru, nárazu
a poškrábání
 vysoká odolnost proti opotřebení
 odolnost proti vlhkosti a vodě
Použití:
 interiérový design
 nábytkové díly
 příčky
 Hi Impact / Wear Environments
 maloobchodní a komerční aplikace
Proč vysokotlaké lamináty
KRONOSPAN?
 identické dekory laminátů s dekory
pracovních desek a laminovaných
dřevotřískových desek
 široká nabídka dekorů
 kvalita garantovaná tradiční výrobou
a certifikací

7.11

Typy laminátů:
HPL Standard
– ke všem dekorům laminovaných desek.
Formát: 3 050 x 1 320 x 0,8 mm.
Dodání: od 1 kusu.
HPL Standard ve dveřním formátu
– pouze dekory 101 PE, 162 PE, 171 PE,
191 PE.
Formát: 2 140 x 1 020 x 0,8 mm.
Dodání: od 1 kusu.
HPL Postforming
– postformingové lamináty ve všech dekorech pracovních desek KRONOSPAN.
Formát: 4 120 x 1 350 x 0,6 mm.
Dodání: od 1 kusu.
HPL Aluminium
– laminát s dekorační hliníkovou fólií.
Dostupný v šesti odstínech – broušený
hliník, nerez, platina, bronz, zlato, měď.
Formát: 2 800 x 1 310 x 0,8 mm.
Dodání: od 1 kusu.
S ochrannou fólií, nepostformovatelný.

AL01

AL02

AL03

AL04

AL05

AL06

www.demos‑trade.com
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Lamináty KRONOSPAN

Démos – skladová kolekce laminátů a kovolaminátů KRONOSPAN
Dekor

Struktura

Název

0101

SM

Front White

3050 x 1320 x 0,8 mm

60638

0101

PE

Front White

60228

0112

PE

Stone Grey

64903

0113

SM

Ceramic White

216476

0162

PE

Graphite grey

219649

0164

PE

Anthracite

188552

0171

MG

Slate grey

217508

0171

PE

Slate grey

224988

0190

PE

Black

178284

0190

MG

Black

216609

0191

PE

Cool grey

223544

0729

BS

Ořech

64915

0851

PE

Metallika

231512

0859

PE

Platinum

191173

1700

PE

Steel Grey

195238

1715

BS

Bříza

60628

1738

BS

Javor Evropský

156861

5519

MG

Lime grass

222731

5527

SN

Dub Kamenný

232181

7045

SU

Champagne

215835

7123

MG

Lemon sorbet

231505

7176

BS

Flame

226772

8100

SM

Pearl White

212769

8681

BS

Brilliant White

234654

8685

MG

Brilliant White

216611

8995

SN

Kokos bolo

199603

K003

PW

Gold craft Oak

252787

K005

PW

Oyster urban Oak

253982

K007

PW

Coffee urban Oak

253129

K020

PW

Fireside Select Walnut

301766
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12345 Zboží je skladem
v Praze a Brně

Deska potažená laminátem,
druhá strana protitah bílý 0101

Laminát ALU

293091

i 288936

i 293092

i 288937

Brushed Inox

293061

i 288938

Brushed Gold

i 293093

i 288939
i 288940
i 288942

Dekor

Struktura

Název

AL01

BR

Brushed Aluminium

AL02

BR

Brushed Platinum

AL03

BR

AL04

BR

AL05

BR

Brushed Copper

i 293095

AL06

BR

Brushed Bronze

i 293097

12345 Zboží je skladem
v Praze

Podpora: +420 596 223 402

i Na objednávku
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Lamináty PFLEIDERER

HPL Pfleiderer jsou vysoce kvalitní
a pevné, ideální pro oblasti
s vysokým namáháním. Hygienické, snadno udržovatelné, vhodné
pro použití v sektoru výroby
a zpracování potravin.

Oblast použití
Povrchový materiál pro kvalitní kuchyňský a kancelářský nábytek, na stěny
a dveře, nábytek a vestavby v prodejních
a volnočasových zařízeních, v gastronomii, v administrativních budovách, školkách, školách, v sanitárních zařízeních,
na klinikách a v laboratořích. Speciálně
tam, kde jsou kladeny mimořádné nároky na pevnost, snadné ošetřování
a hygienu.
Typy laminátů:
Standard HPL
 dekorativní vysokotlaký laminát v
postformingové kvalitě s klasifikací
HGP/VGP dle EN 438-3, s pevným
povrchem tvrzeným melaminovou
pryskyřicí a broušenou zadní stranou
Formáty základní:
2 800 x 2 070 x 0,8 mm,
4 100 x 1 300 x 0,8 mm.

HPL SolidColor
 probarvené jádro vytváří volnost jednobarevného designu bez viditelných
stykových hran a spár
Dekory: U11027, U11026, U16001,
U12290, U12000, U11525, U12168,
U12188.
Struktury: HG, SM, VV, XM.
Základní formát:
4 100 x 1 300 x 0,8 mm.
Formáty na poptávku:
4 100 x 1 300 x 1,2 mm,
2 800 x 2 070 x 0,8 mm.
Dodání: od 1 kusu.

HPL Pyroex dekorativní
 HPL v kvalitě zpomalující hoření
s klasifikací HGF/VGF dle EN 438-3
s odolným povrchem tvrzeným melaminovou pryskyřicí a broušenou zadní
stranou. Chování při požáru – těžko
hořlavý (C-s1, d0)
Formáty:
2 800 x 2 070 mm,
v tloušťkách 0,8; 1; 1,2 mm.
5 600 x 2 070 mm,
v tloušťkách 0,8; 1; 1,2 mm.
Před objednáním je třeba dostupnost daného dekoru v daném formátu prověřit.
Dodání: od 1 kusu (skladový program
dodavatele).

STRUKTURY

Formáty speciální:
2 350 x 1 300 mm,
3 050 x 1 300 mm,
5 300 x 1 300 mm,
5 600 x 2 070 mm.
V tloušťkách 0,6; 0,8; 1; 1,2 mm.
Před objednáním je třeba dostupnost daného dekoru v daném formátu prověřit.

HG/Vysoký lesk

ML/Matný lak

SM/Semi-mat

AH/Autentický dřevěný pór

ME/Meandra

MO/Montana

Dodání: od 1 kusu (skladový program
dodavatele – v základním formátu více
jak 150 dekorů).
Standard HPL ve dveřním formátu
 vybrané dekory kolekce Pfleiderer
Formáty:
2 350 x 1 050 x 0,8 mm,
2 350 x 1 300 x 0,8 mm.
Dodání: od 1 kusu.

7.13
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Lamináty PFLEIDERER

HPL ESA – Antistatické lamináty

Démos – skladová kolekce laminátů Pfleiderer
Dekor

Formáty:
2 800 x 2 070 x 0,6; 0,8 mm,
5 600 x 2 070 x 0,6; 0,8 mm.

Struktura

Název

3050 x 1300 x 0,8 mm

-

Protitah bílý

231381

Dekor

Struktura

Název

2800 x 2070 x 0,8 mm

U11003

HG lesk

Bílá

109340

U12007

HG lesk

Černá

65130

Dekor

Struktura

Název

3050 x 1300 x 0,8 mm

U11027

XM

Bílá zářivá

315113

U12000

XM

Černá

315117

U12168

XM

Kašmír

315114

U12211

XM

Láva

315116

U12290

XM

Antracit

315115

U15193

XM

Cuando

315118

W10220

Struktury MP a VV
Dostupné dekory W10140 a U12188.
Více informací na str. 5.39–5.40.
Speciální struktury
XM – Xtreme Matt
Zhotovená pro eXTrémní nároky.
XTreme robustní,
XTreme rozmanitý,
XTreme krásný.
Více informací na str. 6.17–6.20.

12345 Zboží je skladem na centrálních skladech v Praze, Brně,
Ostravě, Olomouci a Litoměřicích

12345 Zboží je skladem
v Praze a Brně

XM/XTreme Matt

MP/Miniperla

TC/Top Face

VV/Top Velvet

RU/Rustic Wood

LI/Linestra

LL/Illusion

SX/Stucotex

Podpora: +420 596 223 402
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Zalisujeme pro vás...
Lamináty a folie z naší nabídky
pro vás zalisujeme na vybraný nosič.
Lisovací plocha 1 300 x 3 000 mm.

Démos Praha (pila Dřevosort)
info@drevosort.cz
www.drevosort.cz

Démos Sokolnice (fa Bršlík)
rezani.brno@demos-trade.com
www.brslik.cz

Je to tak jednoduché:
Zadáte poptávku a odešlete e-mailem.
Kompletní cenová nabídka do 24 hodin.
Realizace do 5 dnů po potvrzení.
Doprava na provozovny Démos ZDARMA!

laminát y a kompak tní desky

Lamináty – ostatní výrobci

Arpa

Westag & Getalit

Polyrey

FENIX ntm je unikátní typ laminátu,
jehož povrch je opatřen vrstvou z nanovláken, čímž získává určité specifické
vlastnosti oproti „obyčejným“ laminátům.
Vyrábí se ve velmi matné struktuře
a jeho hlavní devizou mimo sametového
povrchu, jsou odolnost proti poškrábání – větší škrábance lze opravit, a anti-fingerprint – na laminátu se nedělají
otisky prstů.

Standardní lamináty
Formáty:
2 960 x 1 300 x 0,7 mm,
4 100 x 1 300 x 0,7 mm,
(5 200 x 1 300 x 0,7 mm).

Standardní lamináty
Formáty:
3 070 x 1 240 x 0,8 mm,
3 070 x 1 320 x 0,8 mm.

Standardní lamináty
ve dveřním formátu
Formáty:
2 140 x 1 050 x 0,8 mm.

Lamináty ve dveřním formátu
Postformingové lamináty
Kovolamináty
Lamináty s probarveným jádrem
Lamináty s digitálním tiskem
Formáty na vyžádání.

Formáty:
4 200 x 1 600 x 0,9 mm,
4 200 x 1 300 x 0,9 mm,
3 050 x 1 300 x 0,9 mm.

Postformingové lamináty
Formáty:
4 100 x 1 300 x 0,7 mm.

HOMAPAL

Formáty s probarveným jádrem:
4 200 x 1 600 x 1,2 mm,
4 200 x 1 300 x 1,2 mm,
3 050 x 1 300 x 1,2 mm.

Lamináty SETA
– lamináty odolné proti poškrábání.
Formáty:
4 100 x 1 300 x 0,7 mm.

7

Kovolamináty
Formáty:
2 440 x 1 220 mm,
3 050 x 1 220 mm.

Lamináty s digitálním tiskem
Lamináty Mondo
Abet Laminati
Standardní lamináty
Formáty:
3 050 x 1 300 x 0,9 mm.
Lamináty ve dveřním formátu
Kovolamináty
Lamináty s probarveným jádrem
Lamináty s dřevěnou dýhou
Lamináty s 3D efekty
Lamináty s digitálním tiskem a další
Formáty na vyžádání.
ARPA FENIX NTM 0720

Podpora: +420 596 223 402

Laminát y a kompaktní desky
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Kovolamináty Dekodur

Německý výrobce laminátů, který se
zaměřuje na výrobu designových HPL.
V jeho kolekci naleznete jak kovolamináty
z různých druhů kovu, umělecké motivy,
tak lesklé povrchy.Tyto lamináty si najdou
své místo v každém interiéru.

7.17

www.demos‑trade.com
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Kovolamináty Dekodur
Dekorial / Aluminium Starline

Aluminimum Starline
HPL s povrchem
z pravého hliníku.
Dekodur Starline A241

Formát: základní 2 440 x 1 220 x 0,8 mm,
vybrané dekory 3 050 x 1 220 x 0,8 mm.
Dodání: od 1 kusu.

7

A210 HG

A210 PTK

A211 HG

A211 BRK

A212 HG

A216 HG

Dekodur Starline A240

Podpora: +420 596 223 402
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Kovolamináty Dekodur
Dekorial / Aluminium Starline

Dekorial A356

A240 MAT

A240 605

A241 MAT

A243 MAT

A243 PTG

A243 PTK

ANTISCRATCH

A243 NTZ

7.19

A256 BR

www.demos‑trade.com

A356 BR
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Kovolamináty Dekodur
Dekorial / Aluminium Starline

A256 PTK

A256 604

A256 PTG

7

A251 BR

A251 PTG

A251PTK

A252 BR

A252 PTG

A252 PTK

A253 BR

A253 PTG

A253 PTK

Podpora: +420 596 223 402

Laminát y a kompaktní desky
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Kovolamináty Dekodur
Dekorial / Aluminium Starline

ANTISCRATCH

A250 BR

A350 BR

A250 PTG

A250 PTK

A264 BR

A265 BR

A266 BR

A267 BR

A268 BR

A209 Protitah

7.21

www.demos‑trade.com
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Kovolamináty Dekodur
Dekorial / Aluminium Starline

dodací pořádek Aluminium Starline
Formát

Dekor

Struktura

2440 x 1220 x 0,8 mm

3050 x 1220 x 0,8 mm

A210

HG

109291

i 297315

A210

PTK

i 297347

A211

HG

i 297317

A211

BRK

i 297357

A212

HG

i 297319

A216

HG

i 297320

A240

MAT

i 297310

i 297311

A240

605

i 297345

i 297346

A241

MAT

i 297329

i 297330

A243

MAT

i 297323

i 297324

A243

PTK

i 297352

i 297353

A243

PTG

i 297351

A243

NZT

i 297355

A250

BR

i 135578

A250

PTK

i 297333

A250

PTG

i 297302

i 297332

A251

BR

i 297300

i 297301

A251

PTK

i 297340

A251

PTG

i 297338

i 297339

A252

BR

i 297303

i 297304

A252

PTK

i 297343

i 297344

A252

PTG

i 297341

i 297342

A253

BR

i 297305

i 297306

A253

PTK

i 297350

A253

PTG

i 297348

i 297349

A256

BR

i 162228

222521

A256

PTK

i 297336

A256

PTG

i 297334

A256

604

i 297358

A264

BR

i 297331

A265

BR

i 297327

A266

BR

i 297326

A267

BR

i 297328

A268

BR

i 297325

A350

BR

109280

i 224233

A356

BR

109281

i 306023

A209

protitah

109286

i 297318

i 297322

236212

i 297335

12345 Zboží je skladem
v Praze a Brně

Podpora: +420 596 223 402

7

i Na objednávku
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Kovolamináty Dekodur
Dekorial / Aluminium

A 216 / REP

7.23

www.demos‑trade.com
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Kovolamináty Dekodur
Dekorial / Aluminium

ALUMINIUM PUNCHED
perforované HPL

ALUMINIUM GRINDED
broušené hliníkové vzory

Působivé dekory, které svou
optickou hloubkou přidají každé
místnosti nový rozměr.

Dekodur Punched KA50/210

Formát: 2 440 x 1 220 x 0,8 mm.
Dodání: od 1 kusu.

7

RB50/210

KA50/210

BD56/210

BD50/210

S202 SWI

S202 RON

dodací pořádek Aluminium PUNCHED/GRINDED
Dekor

Struktura

Formát 2440 x 1220 x 0,8 mm

RB50/210

-

i 298769

KA50/210

-

i 298768

BD56/210

-

i 298767

BD50/210

-

i 298766

S202

SWI

i 297404

S202

RON

i 297403

i Na objednávku

Podpora: +420 596 223 402

Laminát y a kompaktní desky

7.24

laminát y a kompak tní desky

Kovolamináty Dekodur
Dekorial / Inox

Všude tam, kde je kladen důraz na kvalitu a je definován
výjimečný design interiéru, je
nerezová ocel ideálním povrchovým materiálem.
Dekodur Inox S298

INOX
HPL s povrchem z pravé nerezi.

dodací pořádek inox

Formát: 2 440 x 1 220 x 0,8 mm.
Dodání: od 1 kusu.

Dekor

Struktura

Formát
2440 x 1220 x 0,8 mm

S296

WEL

i 298773

S296

ROX

i 310175

S296

ROS

i 298771

S296

RON

i 298772

S296

MIC

i 298774

S298

–

i 298770

i Na objednávku

7.25

S296 WEL

S296 ROX

S296 ROS

S296 RON

S296 MIC

S298

www.demos‑trade.com
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Kovolamináty Dekodur
Dekorial / Rustikal

Cín je dekorativní volbou
mezi kovy po celá staletí,
lesklý stříbřitý materiál
s černým stínováním.
Dekodur Rustikal Z490 PTG

RUSTIKAL
HPL s cínovým povrchem.

dodací pořádek Rustikal

Formát: 2 440 x 1 220 x 1,2 mm.
Dodání: od 1 kusu.

Dekor

Struktura

Formát
2440 x 1220 x 1,2 mm

Z490

SCF

i 297416

Z490

RSN

i 303393

Z490

PTK

i 297419

Z490

PTG

i 297417

Z490

BWD

i 297418

i Na objednávku

Z490 SCF

Z490 RSN

Z490 PTG

Z490 BWD

Podpora: +420 596 223 402

Z490 PTK

Laminát y a kompaktní desky
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Kovolamináty Dekodur
Dekorial / Antique

Řada laminátů,
jejichž povrch je
tvořen nejryzejší mědí.
Dekodur Antique C421

ANTIQUE
HPL s povrchem z pravé mědi.
Formát: 2 440 x 1 220 x 1 mm.
Dodání: od 1 kusu.

Struktura WRZ

7.27

C400

C402 WRZ

C402 PTK

C402 PTG

C402 NTZ

C402 BWD

www.demos‑trade.com
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Kovolamináty Dekodur
Dekorial / Antique

C421

7

C462

C471

C473

dodací pořádek antique
Dekor

Struktura

Formát 2440 x 1220 x 1 mm
i 297406

C400
C402

WRZ

i 297411

C402

PTK

i 297409

C402

PTG

i 297415

C402

NTZ

i 297414

C402

BWD

i 297408

C421

i 297410

C462

i 297407

C471

i 297413

C473

i 297412

i Na objednávku

Podpora: +420 596 223 402
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Kovolamináty Dekodur
Dekoplus / Dekopin

Kombinace funkčnosti a designu. Povrch,
který lze popisovat, spolu s vysokou příchytnou silou pro magnety. Díky svým
feromagnetickým vložkám nabízí magnetické desky vysokou přilnavost, která ve
svislé poloze bezpečně udrží dokumenty.
Popisovány mohou být křídou – matné
povrchy, nebo vhodnými tabulovými
popisovači – lesklá struktura.

7.29

Snadno se čistí. Široký rozsah barev
nabízí mnoho různých oblastí, kde může
být tento speciální laminát použit. Ideální
aplikace je na nábytek, příčky a obložení
stěn s magnetickými vlastnostmi, pro použití v obchodech a veletržních objektech,
v kancelářích, školách, školkách, pečovatelských domech, veřejných zařízeních atd.

www.demos‑trade.com
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Kovolamináty Dekodur
Dekoplus / Dekopin

DEKOPIN
Magnetické lamináty.
Formát: 2 440 x 1 220 x 0,9 mm,
vybrané dekory 3 050 x 1 220 x 0,9 mm.
Dodání: od 1 kusu.

A356 BR

E11 MAT

E110 MAT

E110 HGL

7

E111 MAT

E111 HGL

E19 MAT

RS 002 PHE

dodací pořádek dekopin
Formát

Dekor

Struktura

A356

BR

i 251238

E11

MAT

i 220516

i 299336

E110

MAT

i 211303

i 299338

E110

HGL

109298

i 279781

E111

MAT

i 299334

i 299335

E111

HGL

i 299332

i 299333

E19

MAT

i 193009

i 299337

RS 002

PHE

i 299339

i 299340

2440 x 1220 x 0,9 mm

12345 Zboží je skladem
v Praze a Brně

Podpora: +420 596 223 402

3050 x 1220 x 0,9 mm

i Na objednávku
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Lamináty Dekodur
Dekoart / Art Concept

Art Concept představuje individualitu a styl bez omezení, v
paletě barev a tvarů. Všechny
lamináty této kolekce mají
v daném dekoru stejný vzhled,
ale každý je unikátním, ručně
vyrobeným dílem umělce.

Dekodur Art Concept DA35 MAT

ART CONCEPT
Umění na HPL.
Formát: 2 440 x 1 220 x 1 mm.
Dodání: od 1 kusu.

DA35 MAT

DA45 MAT

DA46 MAT

DA47 MAT

Dekodur Art Concept DA35 MAT

dodací pořádek art cONCEPT
Dekor

Struktura

Formát 2440 x 1220 x 1 mm

DA35

MAT

i 298776

DA45

MAT

i 298778

DA46

MAT

i 298779

DA47

MAT

i 298777

i Na objednávku
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Lamináty Dekodur
Dekoart / Art Concept

7

Lamináty Dekodur v jednací místnosti (sídlo Démos trade v Ostravě)

Dekodur Art Concept DA48 MAT

Podpora: +420 596 223 402
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Kovolamináty Dekodur
Dekoart / UniqueArt

Objevte stylový design interiéru v mědi, hřejivý a mimořádný. Přirozené procesy
u mědi umožňují vytvářet
lamináty s patinou v jemných
strukturách a dynamických
obrazcích.

Dekodur UniqueArt CA35

UNIQUEART
Evoluce mědi.
Formát: 2 440 x 1 220 x 1 mm.
Dodání: od 1 kusu.

7.33

CA02

CA05

CA26

CA27

CA29

CA32

CA34

CA35

www.demos‑trade.com
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Kovolamináty Dekodur
Dekoart / UniqueArt

7

Lamináty Dekodur v jednací místnosti (sídlo Démos trade v Ostravě)

Dekodur UniqueArt CA26 a CA29

dodací pořádek UNIQUeart
Dekor

Formát 2440 x 1220 x 1 mm

CA02

i 297422

CA05

i 297423

CA26

i 297425

CA27

i 297424

CA29

i 297427

CA32

i 297420

CA34

i 297426

CA35

i 297421

i Na objednávku

Podpora: +420 596 223 402
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Lamináty Dekodur
Dekoplus / Dekocore

Lamináty s barevným jádrem
jsou barevně homogenní
v celé své tloušťce.
Dekodur Dekocore CC013 HGL

DEKOCORE
HPL s probarveným jádrem.
Formát: základní 2 440 x 1 220 x 0,8 mm,
vybrané dekory 3 050 x 1 220 x 0,8 mm.
Dodání: od 1 kusu.

Dekodur Dekocore CC111 HGL

Dekodur Dekocore CC027 MP

dodací pořádek Dekocore
Formát

Dekor

Struktura

CC0011

MP

i 299342

CC0011

HGL

i 223762

CC013

MP

i 299351

CC013

HGL

i 299350

CC018

MP

i 299353

CC027

MP

i 299352

CC110

MP

i 299346

CC110

HGL

i 299349

CC111

MP

i 299345

CC111

HGL

i 299343

2440 x 1220 x 0,8 mm

3050 x 1220 x 0,8 mm

i 299341

i 299348

i 299344

i Na objednávku
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Ostatní kolekce
Dekodur

7

Dekonature / Fossil
HPL s pravým jantarem. Pravý jantar si podmanil
moderní architekturu světla. Jako průsvitný fascinuje
třpytivou hrou barev, brilantním lomem světla
a medově zbarveným leskem.

Dekoplus / Toplux
Prosvítitelné HPL. Dostupné v provedení vysoký lesk (HGL) nebo mat (MAT). T – průsvitný,
TW – neprůsvitný, pro nalepení.

Dekonature / Bark cloth®
Tkanina z kůry – pokrok návratem ke klasice.
Bark cloth® je vyráběna na základě starého
ugandského postupu z kůry fíkovníku.

Dekoart / Royal Art
Pravé 23 karátové zlato. Vychutnejte si exkluzivitu ve své nejčistší podobě – lesklé drahé kovy
jako fascinující designový prvek pro náročné.

DEKOPLUS DEKOLOR, DEKOPLUS DEKONOVA, DEKOPLUS TOPLUX
Dekonature Veneer, Dekonature Dekoleather, Dekonature Re-y-stone
Další kolekce Dekodur naleznete na stránkách www.demos-trade.com
Podpora: +420 596 223 402
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Kompaktní desky

Kompaktní desky jsou homogenním materiálem ideálním pro precizní zpracování,
specifické tenkým designem.

Desky jsou samonosné, proto se často
využívají jako pracovní plochy v kuchyních
nebo např. laboratořích.

Jsou vhodné zejména do oblastí
se zvláštními hygienickými požadavky
a zvýšenými nároky na odolnost proti vlhkosti, jako jsou např. koupelny, sanitární
zařízení a šatny.

V exteriéru najdou uplatnění jako fasádní
obklady, parapety, informační tabule,
výplně do zábradlí apod.

7.37
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7

zakázková
výroba
nábytku

Podpora: +420 596 223 402
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Kompaktní desky

POPIS MATERIÁLU
Kompaktní desky jsou kompaktní vrstveně lisované materiály s hnědým, černým
nebo barevným jádrem. V jádru mohou
být zalisovány i hliníkové plechy. Kompaktní desky mají vícevrstvou konstrukci.
Skládají se z několika jádrových vrstev
impregnovaných fenolovou pryskyřicí,
z dekorových papírů impregnovaných
melaminovou pryskyřicí a ochranné
vrstvy overlay.
VLASTNOSTI KOMPAKTNÍCH DESEK:
 odolnost proti působení vlhkosti
a vodě
 odolnost vůči extrémním teplotám
(-80 °C~+120 °C)
 odolnost proti nárazu a oděru
 rozměrová stálost, v závislosti na tloušťce splňují též samonosnou funkci
 dobrá požární odolnost u vybraných
typů kompaktních desek
 mimořádně odolný proti chemikáliím
 zdravotně nezávadný i při styku s potravinami
 snadno opracovatelný materiál
 snadná údržba a čištění

OBLASTI POUŽITÍ KOMPAKTNÍCH
DESEK:
Interiér – příčky, dveře a nábytek v sanitárních zařízeních a prostorách s velkou
vlhkostí, jako např. ve wellness zařízeních. Při zvýšených nárocích na hygienu
v nemocnicích, laboratořích a ve zdravotnickém sektoru, pro zařízení obchodů a
kuchyní a všude tam, kde je požadována
zvláštní pevnost materiálu.
Exteriér – obklady fasád, balkonové výplně a podlahy, venkovní nábytek, dětská
hřiště, plotové stěny, dekorační prvky
v exteriéru.

Ochranná dekorativní vrstva

Jádrová vrstva – počet fólií definuje
tloušťku desky

Ochranná dekorativní vrstva

7.39
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Kompaktní desky

Desky psacích stolů

Obklady stěn

Kabiny toalet

7

Separační zástěny toaletních mušlí

Převlékací kabiny

Uzamykatelné schránky

Sprchové oddělovací stěny

Čela nemocničních lůžek na straně nohou i hlavy, jakož
i nárazové a ochranné desky na stěnách

Speciální řešení

Obklady domů

Podpora: +420 596 223 402
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Kompaktní desky
EGGER

Kompaktní desky EGGER
Kompaktní desky jsou k dispozici ve více
než 180 kombinacích dekorů a struktur.
Vyrábí se ve standardním nebo protipožárním (Flammex) provedení s černým
jádrem.
 vytváří elegantní a tenký design
 dlouhá životnost díky odolnosti proti oděru a nárazu
 odolné proti vlhkosti, hygienické
a umožňující snadnou údržbu
 odolné proti běžným čisticím prostředkům a chemikáliím
 homogenní materiál pro precizní
zpracování, specifický tenký design
(možnost frézování, drážkování, vrtání)
 nevyžaduje hranění či zpracování povrchu, uzavřené hrany, snadné čištění,
hustota cca 1 350 kg/m3, nepostformovatelné, použití pouze v interiéru
Typy kompaktních desek EGGER:
1) CGS – kompaktní desky pro všeobecné užití, EN 438-4, černé jádro.

Minimální objednací množství:
2 ks: formát 2 790 x 2 060 mm
1 ks: formát 5 600 x 2 060 mm
Se zkráceným termínem dodání lze
z EGGERU objednávat od jednoho kusu
tyto dekory kompaktních desek:
Černé jádro:
 W1000 ST9
 H1176 ST37
 H1180 ST37
 H1181 ST37
 H3309 ST28
 H3325 ST28
 H3326 ST28
 H3335 ST28
Bílé jádro:
 W1001 ST9
Platí pro formáty: 2 790 x 2 060 mm,
tl. 8 a 13 mm.

2) CGF – Flammex s těžce hořlavým
jádrem – eurotřída B dle EN 438-4
a EN13501-1, černé jádro.
3) BCS – kompaktní desky s barevným
jádrem pro všeobecné užití, bílé
jádro. Pouze u W1000 ST9.
Formáty:
2 790 x 2 060 mm nebo 5 600 x 2 060 mm.
Tloušťky:
3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 a 13 mm;
Flammex se vyrábí pouze v tl. 6, 8
a 10 mm.

7.41
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Kompaktní desky
KRONOSPAN

Kompaktní desky KRONOSPAN
pro vnitřní použití
Kompaktní desky pro vnitřní použití
se podle normy EN 438-4 skládají z vrstev jádrového a dekorativního papíru,
impregnovaného pryskyřicí v tloušťkovém rozpětí od 1 mm až do 40 mm.
Normy: EN 438-4
Kompakty pro vnitřní použití – standardní typ CGS (Compact General purpose
Standard) – B2 dle DIN 4102.
Kompakty pro vnitřní použití se zvýšenou
ohnivzdorností – typ CGF (Compact
General purpose Flame Retardant)
– B1 dle DIN 4102.
Emisní třída: E1 (EN 120).
Dekorová škála:
Ve vybraných dekorech z nabídky
KRONOSPAN. Dekory digitálního tisku
individuálně dle poptávky.
Dostupné v provedení:
 hnědé jádro – Typ CGS,
B2 (DIN 4102)
 hnědé jádro – Typ CGF, B1 (DIN 4102)
– zvýšená požární odolnost
 černé jádro – Typ CGS,
B2 (DIN 4102)
Formáty:
2 800 x 1 300 mm, 2 800 x 2 040 mm,
3 050 x 1 300 mm, 5 600 x 2 040 mm.
Tloušťky:
2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 16 a 18 mm.
Minimální objednací množství: 4 ks.

Kompaktní desky Krono Multicore s probarveným jádrem
Nabídka kompaktních desek pro vnitřní
použití byla rozšířena o kompaktní desky
s probarveným jádrem. Složení kompaktní desky je stejné jako u standardního
kompaktu, rozdíl je v barvě jádra. Možné
barevné kombinace jádra jsou černobílá,
šedá. Povrchový dekor lze volit z nabídky
vybraných dekorů KRONOSPAN.
Formát: 3 050 x 1 300 mm.
Tloušťky: 6, 8, 10, 12 a 13 mm.
Struktury: BS, SM, SQ.
Minimální objednací množství: 4 ks.
KRONOPLAN KRONOART
Kompaktní desky pro exteriér
Kronoart je nová generace prvotřídních
architektonických fasád. Obkladové
desky jsou tvořeny strukturovaným laminátem lisovaným pod vysokým tlakem,
který nabízí neomezené možnosti různých vzorů. Nepřekonatelná trvanlivost
výrobků Kronoart vychází z technologie
uzavřeného povrchu pokrytého vrstvou
vysoce trvanlivého nátěru. Tato kombinace přináší řadu výhod včetně mimořádné
odolnosti proti nárazu, skvrnám a povětrnostním podmínkám. Tento povrch
se také velmi snadno čistí a udržuje.
Revoluční sortiment Kronoart tvořený
čtyřmi odlišnými kolekcemi nabízí více
než 100 nových vzorů, které byly vyvinuty
na základě hluboké znalosti současných
trendů ve spolupráci s předními světovými návrháři a architekty. Kronoart nejen
vypadá lépe než konkurenční fasády,
ale navíc vypadá dobře déle s minimální
údržbou.

Podpora: +420 596 223 402

Norma: EN 13501-1: B-s2, d0.
Tloušťky: 6, 8, 10, 12, 13 mm.
Rozměry desky:
2 800 x 1 300 mm, 3 050 x 1 300 mm,
2 800 x 2 040 mm, 5 600 x 2 040 mm.
Oboustranná ochrana proti UV záření.
Minimální objednací množství: 4 ks.
Se zkráceným termínem dodání lze
z KRONOSPANu objednávat od jednoho
kusu tyto dekory kompaktních desek:
Kronoart B1 – exteriérové kompakty
–hnědé jádro:
 106 BS
 125 BS
 134 BS
 149 BS
 164 BS
 191 BS
 5517 BS
 7184 BS
 6047 BS
 8855 BS
	D038 BS
	D046 BS
Formáty:
2 800 x 2 040 mm nebo 3 050 x 1 300 mm.
Tloušťky: 6 a 8 mm.

Laminát y a kompaktní desky
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Pfleiderer

KOMPAKTNÍ DESKY PFLEIDERER
Pro interiérové použití
Kompaktní desky jsou vyráběny v souladu s normou DIN EN 438-4.
 měrná hustota cca 1 350 kg/m3
 dostupné ve všech dekorech kolekce
DST Pfleiderer, to je více jak 160 různých designů
 dekory digitálního tisku individuálně
dle poptávky
DOSTUPNÉ V PROVEDENÍ:
 černé jádro standartní typ CGS
= kompaktní desky pro všeobecné
užití dle EN 438-4
 bílé jádro dle EN 438-9
 pyroex s těžce hořlavým jádrem Typ
CGF dle EN 438-4
Formáty:
2 800 x 2 070 mm, 2 800 x 1 860 mm,
4 100 x 1 300 mm na poptávku.
Tloušťky:
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 a 15 mm.

Struktury: HG/Vysoký lesk, MO/Montana, MP/Miniperla, SM/Semi-mat,
TC/Top Face, VV/Top Velvet.
Minimální objednací množství:
od 1 ks: formát 2 800 x 2 070 mm
a 2 800 x 1 860 mm,
od 8 ks: 4 100 x 1 300 mm.
Barva jádra kompaktní desky ovlivňuje
barvu dekoru. Při kombinaci s laminátem
nebo laminem není možné zaručit
100% barevnou shodu.
KOMPAKTNÍ DESKY PFLEIDERER
Pro exteriérové použití
 exteriérové kompaktní desky jsou
vyráběny v souladu s EN 438-6
 UV stabilní barvy, podpořené jemnou,
světlo příjemně odrážející strukturou EM
 černé jádro

Dekor

Struktura

U11102

VV

U11102

MP /Miniperla

SM/Semi-mat

Barva jádra

Formát (mm)

Kód sortimentu

Bílá

černé

2800 x 2070 x 8

285405

VV

Bílá

černé

2800 x 200 x 10

260000

U11102

VV

Bílá

černé

2800 x 2070 x 12

285406

U11102

VV

Bílá

bílé

2800 x 2070 x 10

285407

U11102

VV

Bílá

bílé

2800 x 2070 x 12

310059

U12007

VV

Černá

černé

2800 x 2070 x 10

285408

U12007

VV

Černá

černé

2800 x 2070 x 12

310060

U12188

VV

Šedá

černé

2800 x 2070 x 12

310058
12345 Zboží je skladem
v Praze a Brně
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MO/Montana

Formáty:
2800 x 1030 x 8 mm, 2070 x 1250 x 8 mm,
ostatní formáty na poptávku.

skladová kolekce démos – interiérové kd
Název
dekoru

HG/Vysoký lesk

www.demos‑trade.com

TC/Top Face

VV/Top Velvet
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Pracovní
plochy

7

Odolnost proti
protlačení

Odolnost proti
poškrábání

Hygienická
stálost

Odolnost proti
vysokým telotám

Snadno
čistitelné

Odolnost
na přítomnost ovoce

Antibakteriální
vlastnosti

DODAcí POriaDok
Dekor

Název dekoru

Barva jádra

Formát

Kód sortimentu

Kód sortimentu

F76026

VE

Ceramico Rost

4100/1300/12

Čierna

318792

F76029

VE

Cody biele

4100/1300/12

Čierna

318793

S60003

VE

Belmont hnedý

4100/1300/12

Čierna

318794

S60012

VE

Smooth Concrete hnedý

4100/1300/12

Čierna

318795

ALU490

BR

Nehrdzavejúca oceľ

4100/1300/13

Čierna

343849

A242

MgM

Biela

4100/1300/13

Biela

349637

A100

SEFO

Čierna

4100/1300/13

Čierna

343847
12345 Zboží je skladem
v Praze

Podpora: +420 596 223 402
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Kompaktní desky
ostatní výrobci

Dále dokážeme nabídnout desky těchto
výrobců:

Kompaktní desky do laboratoří, kompaktní desky s dýhovaným povrchem,
kompaktní desky s hliníkovými plechy
v jádru aj.
Abet laminati – interiér, exteriér.
Polyrey – interiér, exteriér.
Trespa – interiér, exteriér.
Resopal – interiér.

Kompaktní deska s hliníkovým povrchem

7.45
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Kompaktní desky
způsoby opracování

ZPŮSOBY OPRACOVÁNÍ KOMPAKTNÍCH DESEK
Zpracování kompaktních desek vede
v důsledku jejich vysoké hustoty
a k tomu odpovídajícím velkým řezným
silám k většímu opotřebení nástrojů, než
je běžné u jiných materiálů na bázi dřeva.
Převážně se používají nástroje s tvrdokovem, při velkých počtech zpracovávaných kusů a při využití obráběcích center
se doporučuje použít nástroje osázené
diamanty.
Přířez – pro přířezy kompaktních desek
je doporučeno použít deskové nebo
formátovací kotoučové pily. Dobrý
výsledný řez ovlivňují různé faktory jako
jsou správný přesah pilového kotouče,
rychlost posuvu, tvar zubu, dělení zubu,
počet otáček a řezná rychlost.
Frézování – k frézování kompaktních
desek se doporučují nástroje osázené
diamanty, do určité míry jsou vhodné
nástroje osázené tvrdokovem. Aby byla
zaručena dobrá výsledná kvalita hran,
doporučuje se u hrubého přířezu zohlednit přídavek na opracování, velikost
tohoto přídavku je odvislá od postupu
při dalším opracování hran. V důsledku
vysokého řezného tlaku je obzvláště
důležité bezpečné vedení obráběného
kusu a nástroje.
Následné stopy po frézování lze odstranit
broušením a rovnoměrné barvy se docílí
nanesením bez silikonového oleje. Ostré
hrany a rohy by měly být zkoseny, aby se
zabránilo nebezpečí poranění.
Vrtání – pro vrtání kompaktních desek
jsou nejvhodnější vrtáky na umělou hmotu, uhel hrotu by měl být mezi 60° a 80°.
Řezná rychlost a posuv záleží
na materiálu zvoleného vrtáku.

Vrámci služeb Démos vám nabízíme tyto
způsoby opracování kompaktní desky:
 frézování – vybrat si můžete z nabídky
několika způsobů opracování hrany –
přehled tvarů

7

Tvar 1

Tvar 2

Tvar 3

Tvar 4

Tvar 5

Tvar 6

Tvar 7

Tvar 8

Další možnosti úprav:
 rozfrézování na Nestingu (čistý řez)
 tvarové frézování
 frézování otvorů pro dřez
Tato služba je prozatím dostupná pouze
v Praze. Více informací najdete na
www.demos-trade.com

Podpora: +420 596 223 402
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Kování pro kompaktní
desky

WC KABINKY
Nabízené kování je vyrobeno z nerezové
oceli AISI 304 a konstrukční prvky z hliníkových eloxovaných profilů. Díky tomu
se hodí do prostor se zvýšenou vlhkostí,
obsahem chlóru či soli. Vlhké prostředí
v kombinaci s kompaktními deskami
není pro toto kování žádným problémem
a díky tomu je ideální pro projekty
v bazénech, převlékárnách aj.

Přichycení
trubky na zeď

Nosná tyč
32 mm

Úhelník
(přichycení ke zdi)

Horní
upevňovací
svorka 90°

Rohový spoj
trubky 90°

Jednotlivé komponenty jsou připraveny
pro použití s 12 mm HPL kompaktní deskou s kompletním spojovacím kováním.
Kování pro další tloušťky desek (nejčastěji 18 mm a 25 mm) jsou k dispozici
na dotaz.
Příklad sestavy:
Pro jednu volně stojící jednokřídlovou
kabinku je potřeba:
 2–3 ks pantů
 1 sada zavírače (petlice)
 1 ks knobky
 1 ks doraz
 1 ks horního vedení v čele
(dle tl. desky dodáno v m)
 4 ks hliníkový U profil 1 950 mm
dle tl. desky
 4 ks nožek (záleží na rozměrech kabinky)
 kompletační materiál

Rektifikační
nožka

Dveřní doraz
12 mm

Rohový spoj
trubky 90°

Zámek
bez klíče

Dveřní
úchytka

Panty

U profil

Úhelník
(přichycení ke
zdi)

Rektifikační
nožka

Dveřní doraz
12 mm

7.47

Horní
vedení

Zámek
bez klíče

www.demos‑trade.com

Dveřní
úchytka

Panty
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Kování pro kompaktní
desky

přehled komponentů
zámky
Jednoduché zámky bez klíče pro zamknutí dveří v zamčené poloze. Jde o WC zavírače s indikátorem obsazeno/
volno. Dodáváno včetně spojovacího kování.

Závěsy
Základní závěsy se samozavíráním se spojovacím kováním
(nerezové šrouby nebo vruty).
Pant levý (šrouby) H70 12 mm

i 248249

Zámek pro klasický závěs 12 mm

i 248238

Pant pravý (šrouby) H70 12 mm

i 248250

Zámek pro odsazený závěs 12 mm

i 248239

WC Pant levý odsazený (vruty) VSH70 12 mm

i 248253

WC Pant pravý odsazený (vruty) VSH70 12 mm

i 248254

Doraz
Pro zajištění vložených dveří v zavřené pozici. Dodáváno
včetně spojovacího kování.
Dveřní doraz 12 mm

WC Pant levý (vruty) SH70 12 mm

i 248251

WC Pant pravý (vruty) SH70 12 mm

i 248252

i 248243

Nerezová konstrukce
Úchytka
Úchytka (knobka) se nejčastěji umisťuje nad zámek. Dodáváno včetně spojovacího kování.
Dveřní úchytka H38

i 248242

Nožka
Rektifikační nožka. Dodáváno včetně spojovacího kování.
Rektifikační nožka univerzální výška 150 mm 12 mm

i 310841

Hliníkové profily
Profily jsou dodávány ve dvou délkách a pouhým otočením
profilu je k výběru ze dvou tlouštěk použitých desek. K desce je možné připevnit pomocí nerezového vrutu nebo pomocí hliníkových nýtů s nerezovým trnem. Ke stěně se montuje
profil U a horní profil se nasazuje a montuje na desku.
WC Horní vedení 13 x 18 – 3,2 m

i 248263

WC Horní vedení 10 x 25 – 3,2 m

i 248264

U profil 10 mm – 1,95 m

i 248265

U profil 18 mm – 1,95 m

i 248267

U profil 25 mm – 1,95 m

i 248268

WC Nosná tyč 32 mm – 1 m

i 248258

WC Nosná tyč 32 mm – 3 m

i 248259

WC Přichycení trubky na zeď

i 248260

WC Horní upevňovací svorka 12 mm *)

i 310516

WC Horní upevňovací svorka 90° 12 mm *) **)

i 248270

WC Rohový spoj trubky 90°

i 248261

WC Spojnice trubky T

i 248262

*) součástí balení jsou šrouby pro instalaci 12 mm desky
**) svorka 90° se používá např. pro koupelnové mezistěny pro přichycení
kolmé příčky k nosné tyči

Úhelník
Slouží pro montáž ke stěně. Součástí nejsou spojovací
šrouby.
Úhelník (přichycení ke zdi)

Podpora: +420 596 223 455
402

i 248244

i Na objednávku
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Kování pro kompaktní
desky

Konstrukce skříňky
Skříňky
Kompletní řešení pro sestavení jednoduché skříňky s použitím HPL desek.
Profily jsou připraveny pro použití desek
různých tlouštěk:
 dveře o tloušťce 8 nebo 12 mm
 boční stěny 8 mm
 středové příčky a zadní stěna 3 mm

3 mm
Zadní panel

Zadní panel

Zadní krajní profil

Střední profil

Zadní krajní profil
Střední panel
8 mm

8 mm

Krajní panel
Krajní panell

3 mm
Přední krajní profil
Držák police

Krajní profil

Držák police
Zámek

Zámek

Pant
Pant
8/12 mm

8/12 mm
Dekorativní prvek

Dveřní panel

Doraz

Střední profil

Dveřní panel

Přední krajní profil

přehled komponentů
Profily

zámek

Střední hliníkový profil 3,7 m

i 312393

Zámek Lehmann 311

i 318357

Zadní krajní hliníkový profil 3,7 m

i 312395

Cylindrická vložka z řady 18001-18100

i 211144

Přední krajní hliníkový profil 3,7 m

i 312394

* další modely cylindrických vložek s jinými kombinacemi naleznete v katalogu Kování

Závěsy
Instaluje se přímo do profilu.
Závěs (pant) s pružinou

i 312397

Závěs (pant) bez pružiny

i 312396

Těsnění
Těsnění se instaluje do jednoho z krajních profilů a tlumí
doraz při zavírání dvířek. Prodáváno v roli.
Těsnění 180 m

i 312391

Držák police
Instaluje zevnitř přímo do profilu a na něj se umisťuje police.
Držák police

7.49

i Na objednávku

i 312398

www.demos‑trade.com

7

Nejlépe si vyberete v našich vzorkovnách
Vyzkoušejte si oblíbené typy kování.
Vyberte si, kombinujte materiály pro váš nábytek.
Osahejte si úchytky, dříve než je objednáte.
V každé vzorkovně je vám k dispozici tým zkušených prodejců.

www.demos-trade.com
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Vzorkovníky

VZORNÍK EGGER DTDL 2017-19 (PR)

VZORNÍK EGGER PD 2017-19 (PR)

Vějíř EGGER – probarvené lamináty

Vějíř EGGER – lamináty – dveřní formát

kód: 310889

kód: 310891

kód: 284492

kód: 311365

Vzorek laminátu A4 EGGER

PFLEIDERER – Klapkarta 2017–2020

Vějíř Pfleiderer – matná struktura XM

kód: VZP0004P

kód: 317922

kód: 297368

Pfleiderer – Brožura XM
s reálnými vzorky

kód: 318818

Kompaktní desky Démos – krabička

kód: 320964

7.51

Vzorek PFL dekor dle výběru – A4

kód: 318820

Vzorky Kompaktní desky – Démos
90 x 90 mm

kód: 303416

www.demos‑trade.com

laminát y a kompak tní desky

Vzorkovníky

7

Vzorek KD-IN U1188VV šedá ČJ CGS A4

DEKODUR Klapkarta

DEKODUR KATALOG INSPIRATION SP

kód: 315056

kód: 311525

kód: 245200

Vějíř DEKODUR – skladová kolekce
Démos

kód: 266381

DEKODUR –Vzorky na vyžádání - A6, A4, A3

Abet Laminati

Kniha Kronospan 2018

Sada vějířů v boxu Kronospan 2018

kód: VZP0028

kód: 354244

kód: 353587

Vzorek dle výběru dekoru.
Při objednávce specifikujte.

Podpora: +420 596 223 402

Laminát y a kompaktní desky

7.52
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+420 596 223 455

help@demos-trade.com

Další sortiment

Potřebovali byste informace o jiných
variantách, formátech nebo máte dotaz
na zpracování a užití materiálů?
Zavolejte naši technickou podporu.

Sháníte podobný sortiment,
který v katalogu není uveden?
Umíme nabídnout téměř cokoliv
z plošných materiálů, hran
a příslušenství.

U nás najdete tisíce dalších
položek včetně kování, které ke své
práci potřebujete. Nechte se inspirovat
specializovanými brožurami
nebo časopisy plnými nápadů,
které vám usnadní vaši práci.

8.1

www.demos‑trade.com

Nábytková
dvířka

8

Nábytková dvířka
Hotová dvířka DÉMOS
Nábytková dvířka TRACHEA
Nábytková dvířka INTEDOOR
Nábytková dvířka GRENA
Vzorkovníky

8.3–8.4
8.5–8.6
8.7–8.21
8.22
8.23–8.28
8.29

Ke stažení na
www.demos-trade.com
Prohlížejte si stále aktuální katalog
v elektronické verzi, stáhněte si
certiﬁkáty, produktové informace
nebo technické listy. Informujte se
o dostupnosti materiálů,
základních cenách aj.

Nábytková dvířka

8.2

Nábytková dvířka

Čelní pohledové plochy nábytku, tedy
především dvířka, jsou to první, co při
příchodu do interiéru vnímáme. Velmi tak
ovlivňují styl a náladu daného prostoru.
Zároveň však musí dvířka odpovídat
náročným podmínkám každodenního
užívání, aby dlouho a bez problémů
sloužila. Je proto třeba vybrat vhodný
materiál, povrch i úchyty.
Neuděláte chybu, pokud využijete nabídky
osvědčených výrobců dvířek, ale ani

8.3

v případě, když se rozhodnete pro výrobu
Démos dvířek na míru například z materiálu
TecnoGlas Senosan. Volit můžete z mnoha
tvarů, barev a dekorů zahrnujících lesklé
i matné povrchy a interiér tak vytvoříte
přesně podle svých představ. Ať už jste
zastánci klasických profilovaných dvířek ve
vzhledu dřeva, nebo máte v oblibě dvířka
ve vintage stylu s patinou, v naší nabídce
najdete to své. Novým trendem jsou pak
dvířka akrylová nebo dvířka se zafrézovanými
úchytkami či úchytovými profily.

www.demos‑trade.com
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Podpora: +420 596 223 402

Nábytková dvířka

8.4

Náby tková dvířka

Hotová dvířka Démos

Hotová dvířka Démos
Máte vy nebo vaši zákazníci zájem
o akrylová dvířka ve vysokém lesku,
která jsou cenově dostupná? Bojíte se
sami zpracovávat SENOSAN, abyste jej
nepoškrábali? Vyrobíme pro vás na míru
dvířka ze Senosanu, olepíme originálními hranami na profesionální olepovačce, zabalíme a doručíme k vám do dílny.
Pozn.: dvířkovinu dodáváme v originální
ochranné fólii.
Nově nabízíme olepení hrany dvířek
i PUR lepidlem. Získáváte dvířka, která
mají spoj hrany zpracována nejlepší
současnou technologií, která splňuje
nejvyšší nároky na odolnost proti vlhkosti, termostálost a mimořádnou pevnost
spoje. Nabídněte svým klientům nejvyšší
kvalitu!

8.5

Co získáte:
(+) Rychlá a jasná cenová kalkulace
pomocí formuláře.
(+) Jednotná cena za m2 bez příplatku
za atypy.
(+) Vysoká kvalita zpracování.
(+) Bílý lesk lepený bílým lepidlem, pro
dosažení dokonalého vzhledu.
(+) Dodávka po celé České republice.
(+) Platíte pouze materiál, který skutečně
potřebujete. Proti použití deskového
materiálu značná úspora.
Dodací podmínky:
Výroba do 7 pracovních dnů + doprava.

www.demos‑trade.com

Technologická omezení
Rozměry: minimální 80 mm, maximální
2 750 mm.
Pouze plná dvířka (nelze vyrobit výřez
pro výplň).
Dekory pouze z uvedené nabídky.

Náby tková dvířka

Hotová dvířka Démos

Dvířka nabízíme ve všech skladových dekorech TecnoGlas SENOSAN.

Bílá zářivá 0801 – tl. 18,4 mm

Antiscratch Bílá zářivá 2801 – tl. 18,2 mm

Bílá krémová 0802 – tl. 18,4 mm

Antiscratch Bílá krémová 2802 – tl. 18,4 mm

Černá 0803 – tl. 18,6 mm

Antiscratch Černá 2803 – tl. 18,6 mm

Antiscratch Vanilka světlá 2805 – tl. 18,4 mm

Stříbrná 0804 – tl. 19 mm

Antracit 0806 -- tl. 19 mm

Červená tmavá 0807 – tl. 18,6 mm

Červená světlá 0808 – tl. 18,6 mm

Antiscratch Béžová 2811 – tl. 18,5 mm

8

Informace o údržbě a čištění lesklých desek SENOSAN
naleznete na straně 6.12.

Antiscratch Šedohnědá 2824 – tl. 18,2 mm

Podpora: +420 596 223 402

Nábytková dvířka
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NÁBY TKOVÁ DVÍŘKA

fóliovaná dvířka

1

Kde začít?

Výběr tvaru frézování

Tvar 01F

Tvar 03

Tvar 03B

Tvar 04B

Tvar 10

Tvar 14M

Tvar 17F

Tvar 20

Tvar 20B

Tvar 21

Tvar 21B

Tvar 23B

Tvar 24

Tvar 24B

Tvar 25

Tvar 32B

Tvar 32C

Tvar 33B

Tvar 34

8.7

Tvar 15

Tvar 17B

Tvar 22

Tvar 22B

Tvar 23

Tvar 25B

Tvar 31

Tvar 31D

Tvar 32

Tvar 35

Tvar 36

www.demos‑trade.com

Tvar 36L

Tvar 37

NÁBY TKOVÁ DVÍŘKA

fóliovaná dvířka

Tvar 37B

Tvar 38

Tvar 39

Tvar 40

Tvar 40B

Tvar 46

Tvar 46B

Tvar 46T

Tvar 47

Tvar 48

Tvar 49

Tvar 50

Tvar 51

T 52
Tvar

Tvar 53

Tvar 53Z

Tvar 57

Tvar 58

Tvar 66

Tvar 66B

Tvar 85

Tvar 85B

TTvar 86

Tvar 90N

Tvar 91N

Tvar 95N

TTvar 96B

T 96H
Tvar

Tvar 97

Podpora: +420 596 223 402

Tvar 41

Tvar 43

Tvar 44

Nábytková dvířka
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NÁBY TKOVÁ DVÍŘKA

fóliovaná dvířka

Tvar 98

Tvar E5K | I5K

Tvar 99A

Tvar E6N | I6N

Tvar E21 | I21

Tvar E22 | I22

Tvar E36 | I36

Tvar U4N

8.9

Tvar FB

Tvar E23 | I23

Tvar U5N

Tvar I2

Tvar L00

Tvar L0A

Tvar E4N | I4N

Tvar E9N | I9N

Tvar E11 | I11

Tvar E20 | I20

Tvar E34 | I34

Tvar E35 | I35

Tvar E7N | I7N

Tvar E8N | I8N

Tvar E31 | I31

Tvar E32 | I32

Tvar E33 | I33

Tvar U6N

Tvar U7N

Tvar U8N

www.demos‑trade.com

Tvar U9N

Tvar E5N | I5N

NÁBY TKOVÁ DVÍŘKA

fóliovaná dvířka

2

Máte rádi pestrost?

Volba dekoru fólie

1 - 1 vanilka

3 - 4 zelená oliva

4 - 5 denim

5 - 1 červená tmavá

6 - 3 kaschmir

6 - 4 stone

8 - 8 wolfram šedý

9 - 2 hliník broušený

101 emboss bílý

121 bílá vroubkovaná

124 magnólie bílá

125 magnólie krémová

170 koženka

175 bílá káva

191 portuna bílá

192 portuna černá

211 dub winchester

213 dub světlý sonoma

217 dub vintage šedý

218 dub vintage tmavý

230 dub windy

232 dub mirain crosscut

233 dub lanýž

234 dub pískový

235 dub kamenný

236 dub tabaco

237 dub stirling

351 ořech dijon

353 ořech limuzine

357 ořech sněhový

4001 buk kaschmir

405 buk tabák

531 olše červená

540 olše mat

5511 třešeň koňak

570 calvádos

580 švestka

581 trnka světlá

615 javor horský

630 jilm stříbrný

640 jilm nelson

650 akácie

8

Podpora: +420 596 223 402

Nábytková dvířka

8.10

NÁBY TKOVÁ DVÍŘKA

fóliovaná dvířka

653 sardegna stříbrná

6611 bříza vermont

680 ﬂeetwood

721 avola hnědá

722 avola champagne

725 wenge bělené
crosscut

810 borovice

812 borovice vintage

831 modřín latté

910 hruška mat

110 bílá lesk

114 slonová kost lesk

117 vanilka lesk

131 zelená lesk

145 lila lesk

151 bordó lesk

153 červená maranello
lesk

155 malina lesk

165 cappuccino lesk

167 šedá lesk

169 černá lesk

185 bílá vlnka

1 - 7 slonová kost mat

1 - 8 vanilka mat

2 - 2 mango mat

6 - 6 boston mat

9-6 graﬁt mat

171 bílá mat

7 - 3 ocelový bronz

7 - 4 hnědý bronz

183 stream bílý lesk

8 - 5 broušený nikl

8.11
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NÁBY TKOVÁ DVÍŘKA

fóliovaná dvířka

Dotažený detail?

Netradiční zadní strana

bílá

014 šedá

090 vanilka

3
509F hliník
8

344 třešeň

354 dub rustikal

381K buk bavaria

455 švestka

457 calvados

517 dub sonoma

685 olše

1381 dub winchester

1476 avola champagne

1478 avola hnědá

1715 bříza sněžná

3734 ořech tmavý

8508 north wood bílé

9614 ořech lyon

Podpora: +420 596 223 402

Nábytková dvířka
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NÁBY TKOVÁ DVÍŘKA

fóliovaná dvířka

4

Nádech historie či lesk moderny?

Dodatečné povrchové úpravy dvířek

Patina PROVENCE

831H modřín latté
tvar 22B

831C modřín latté
tvar 31D

831Z modřín latté
tvar 32B

831F modřín latté
tvar 32

831Š modřín latté
tvar 36

831F modřín latté
tvar 32

Patina SCANDIA

234S dub pískový
tvar 31

357S ořech sněhový
tvar 24B

615S javor horský
tvar 36L

831S modřín latté
tvar 46T

8.13

4001S buk kaschmir
tvar 53

6611S bříza vermont
tvar 50

www.demos‑trade.com

NÁBY TKOVÁ DVÍŘKA

fóliovaná dvířka

Patina RUSTIKAL

211P dub winchester
tvar 50

230P dub windy
tvar 51

234P dub pískový
tvar 20

235P dub kamenný
tvar 36L

570P calvados
tvar 57

351P ořech dijon
tvar 49

Dodatečná povrchová úprava LESK

Podpora: +420 596 223 402

230L dub windy
tvar 51

211L dub winchester
tvar 52

351L ořech dijon
tvar 49

405L buk tabák
tvar 58

353L ořech limuzine
tvar 38

4001L buk kaschmir
tvar 43

Nábytková dvířka
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NÁBY TKOVÁ DVÍŘKA

akrylátová dvířka

5

Lesklé nebo matné?

Dokonalé povrchy & barvy

A01 bílá lesk

A02 slonová kost lesk

A06 červená

A08 černá metalíza

A09 vanilka lesk

A11 bordeaux

A12 černá

A13 caffe

A14 cappuccino

A15 hliník

A20 zelená oliva

A21 písková šedá

A25 šedá metalíza

A35 čokoláda

A39 cihlová

A41 cappuccino
metalíza

A42 caffe metalíza

A45 šedé hedvábí

A60 šedá

A67 kkrálovská
ál ká šedá
š dá

A92 colorado

AA6 šedý londýn

AMK eben

AVS norek lesk

8.15
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NÁBY TKOVÁ DVÍŘKA

akrylátová dvířka

NEW
2017

A01M bílá mat

A02M jasmín mat

NEW

NEW

2017

A12M černá mat

A21M písková šedá mat

AA6M šedý Londýn mat

A36M lilek mat

NEW

2017

2017

A60M šedá mat

ALAVM manchester mat

AVSM norek mat

NEW

NEW

2017

NEW

NEW

2017

A88M žlutá mat

2017

A89M laguna mat

NEW

2017

A91M ledově modrá mat

A14M cappuccino mat

2017

A96M khaki mat

Podpora: +420 596 223 402

Nábytková dvířka
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NÁBY TKOVÁ DVÍŘKA

skládaná dvířka

6

Třídílná? Pětidílná?

Klasika v novém hávu

TŘÍDÍLNÁ DVÍŘKA 3D

PĚTIDÍLNÁ DVÍŘKA 5D

8.17

www.demos‑trade.com

NÁBY TKOVÁ DVÍŘKA

skládaná dvířka

H1145 dub bardolino
přírodní

H1250 jasan navarra

H1277 lakeland
akacie světlá

H1381 dub winchester

H1478 avola hnědá

H1486 borovice jackson

H1502 olše

8

H1518 buk přírodní

H1521 javor medový

H1555 wenge

H1706 třešeň

1715 BS bříza sněžná

H1951 kalvados
červený

H3005 zebrano
béžovošedé

H3006 zebrano
pískové

H3025 macassar

H3058 wenge mali

H3078 hacienda bílá

H3081 hacienda černá

H3128 merano přírodní

H3306 dub chateau

H3309 dub gladstone
pískový

H3325 dub
gladstone tabák

H3326 dub
gladstone šedobéžový

H3331 dub
nebraska přírodní

H3332 dub
nebraska šedý

H3344 dub highline

H3734 ořech dijon

113 PE bílá

U104 alabastr

U107 sametově žlutá

U108 vanilka

U113 bavlna

U156 písková

U311 burgundská

U708 světle šedá

U732 prachově šedá

Podpora: +420 596 223 402
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NÁBY TKOVÁ DVÍŘKA

dekorativní sklo

7

Obdivujete křehkou krásu?

Tři formy zušlechtění skla

1003

2004

3020

3004

5001

4005

4006

5014

6027

6019

9017

7031

7044

7035

9016

8028

7006

1019

1014

1013

8.19
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NÁBY TKOVÁ DVÍŘKA

dekorativní sklo

8

Podpora: +420 596 223 402

Nábytková dvířka
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NÁBY TKOVÁ DVÍŘKA

potisk

8

Máte rádi originalitu?

Jedinečný design interiérů

Přírodní motivy

Speciální motivy

Abstraktní motivy

Tapetové motivy

Dětské motivy

8.21
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Lakovaná dvířka

Stále moderní lakovaná
dvířka a čelní plochy
v matném i lesklém
provedení.

Lakovaná dvířka a čelní plochy jsou
nedílnou součástí moderního nábytku,
kde je důležitý celkový vzhled a kvalita.
 vysoký lesk lakovaných dvířek je stále
více žádaný
 navozuje pocit výjimečnosti, luxusu
a čistoty
 barevné odstíny je možno vybírat dle
barevné stupnice RAL či NCS, vhodným
výběrem barvy dvířek dotvoříte atmosféru
vašeho nábytku

Lakovaná nábytková dvířka jsou standardně lakována kvalitními polyuretanovými laky. Povrchová úprava je možná
od matu až po vysoký lesk.

Lakovaná dvířka jsou vyráběna z MDF
desky o síle 18 mm, maximální rozměr
dvířek je 2 750 x 1 300 mm.

Nosná deska: MDF lakovaná nebo DTDL.
Dokončení: bezbarvý lak v matu
nebo lesku přes potisk.
Maximální formát pro tisk:
1 200 x 2 500 mm.

Frézování – hladké rovné tvary s hranou
R2, R6 nebo na zakázku po dohodě.

Lakování – pohledová strana/zadní strana
bílá, oboustranně lakované.
Na dvířka si můžete vybrat rovněž vlastní
design (fotografii/motiv), který pro vás
zpracujeme formou digitálního tisku.

Podpora: +420 596 223 402
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Nábytková dvířka
GRENA, a.s. se již dlouhá léta zabývá výrobou nábytkových dvířek a deskových materiálů.
Nabídku dvířek doplňují obkladové panely kuchyní Splashback a obklady koupelen Lustrolite.
Produkce desek zahrnuje protipožární nehořlavé, izolační a žáruvzdorné materiály Grenamat Grenamat A, Grenamat AL, Grenamat AS, Grenamat B, Grenamat C, Grenaisol, Grenalight,
Grenatherm, Grenamat HTI a Grenaboard.

28
82

tvarů

dezénů

Tvar G 15 v dezénu Dub horský a Lesklá bílá - ilustrační foto

Moderní
Nejširší výběr neustále aktualizovaných
moderních tvarů dvířek, odpovídajících
současným trendům. Mimo osvědčených pečlivě
navržených tvarů také oblíbený tvar G 22
s vyfrézovaným průběžným úchytem a tvar G 45
s ostrou fazetkou.

G 07
Bordó

8.23

G 10

Meranti Tmavé

G 01

G 02

G 03

G 11

G 13

G 18

Linea bílá

Satin bílý

www.demos‑trade.com

Buk bahenní

Dub Ontario

Buk bělený

Buk Aragon

Náby tková dvířka

Grena

G 20
Dub horský

G 21
Dub Yucon

G 22

G 38

G 45

Klasická

G 04

G 06

G 14

Dub Regina

Buk Aragon

Švestka mat

Dub Victoria

Patina calvados

Buk bahenní

Nabídka klasických lety prověřených
tvarů dvířek s možností volby ruční
úpravy patinací, kdy dvířka dostanou
autentický vzhled starého nábytku.

G 16

Patina bílá hnědá

G 19

Patina bílá lososová

Elegantní

G 08

G 09

G 40

G 41

8

Dub horský

Mat Caffé Latte

Nevšední tvary
frézování pro náročné
zákazníky - od
zapuštěných kovových
úchytek po pevnou
výplň rámu dvířek.

G 12

G 15

G 48

G 50

Dub Alberta

K016 Karbon

Buk bělený

Krycí panel
K021 Barley

G 31

K022 Satén

Wenge/Vanilka

K015 Vintage

L1

Nadčasová

Grafit metal

Jednoduché tvary dvířek ve vysokém lesku
a hlubokém matu odolají módním trendům.
Luxusní vzhled celistvých ploch doplňuje
výběr ze třech typů hran.

Barvy dezénů nemusí díky použité tiskové technologii
odpovídat skutečnosti v plném rozsahu.

Podpora: +420 596 223 402
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Náby tková dvířka

Grena

28
82

tvarů

dezénů

Tvar G 14 v dezénu Buk bahenní - ilustrační foto

Dezény

dřevodezény

Na dezény K015, K016, K021 a K022 používáme lamino
Na tyto dezény garantujeme totožný dekor na přední i na zadní části dvířek.

K015 Vintage

K016 Karbon

K021 Barley

K022 Satén

antik - AKD

arodub - ARD

bambus - BAD

borovice sukatá - BOD

bříza saw - BSD

buk - BND

buk Aragon - BGD

buk bahenní - BBD

buk bělený - BED

calvados - CAD

creme line - CLD

dub Alberta - DAD

dub horský - DHD

dub Ontario - DOD

dub Regina - DRD

dub světlý - DSD

dub tabacco - DCD

dub Victoria - DVD

dub Yukon - DJD

eben - EBD

fládr bílý - FBD

hrušeň mat - HMD

jasan metal - JTD

javor - JVD

8.25
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mahagon - MHD

meranti světlé - MSD

meranti tmavé - MTD

olše - OED

ořech metal - OMD

ořech saw - OSD

švestka mat - SVD

třešeň - TRD

lesklá bílá - LBD

lesklá červená - LRD

lesklé meranti - LMD

zebrano - ZBD

patina calvados - PCD1

patina dub - PDD1

lesk

višeň metal - VID

wenge - WED

zelené dřevo - ZDD

patina

patina bílá béžová
PIB1

patina bílá hnědá
PIH1

patina bílá kaštan
PIK1

patina bílá lososová
PIL1

patina bílá olivová
PIO1

patina bílá pacifik
PAC1

8

UNI

linea bílá - LID

satin bílý - SBD

bílá perlička - PLD

bordó - RBD

cihlová - CID

ledová modř - LDD

mat alabastr - ALA

⟷

Směrové metalické dezény vezměte, prosím, na vědomí šipky na ochranné folii.

mat caffé latte - CAF

meruňka - MED

oranžová - OZD

vanilka - VAD

žlutá - ZLD

BAREVNÁ ZÁDA u všech dřevodezénů (kromě G 20, G 21, G 22 a G 38) - zadní plochy
dvířek mají lamino v podobné dřevině, jaká je použita na čelních plochách (dezény čelní
a zadní plochy nejsou zcela identické z důvodu použití různých materiálů kromě dezénů
Kronospan KO15, K016, KO21 a K022, které jsou identické).
U neoznačených dezénů je zadní plocha standardně bílá nebo na přání zákazníka
v libovolném dřevodezénu. Zadní plocha u L1 pouze bílá.

arctic - 1WH5

carbon - 1BL5

déšť bílý - 5DB5

déšť černý - 5DC5

dub hnědý lesk - 1DH2

dub natur lesk - 1 DN2

dub šedý lesk - 1 DS2

grafit metal - 1 GR5 ⟷

champagne metal-1CG5⟷

ledovec - 1LE4

maroon -1MA5

mat bílý - 5MB3

mat černý - 5MC3

moka - 1MO5

L1vysoký lesk

fialová -1FI5

1Jedná se o ruční práci, může dojít k barevnostní odchylce při doobjednávkách:

doporučujeme předat dodavateli vzorek z původní objednávky.
Zákazník akceptuje skutečnost, že každé dvířko je originál.

2pouze hrana ALU METAL
3pouze hrana UNI mat
4hrana 2v1 a hrana ALU METAL

5hrana 2v1, hrana ALU METAL a hrana UNI lesklá

rubín - 1RU5

stříbrná metal - 1SM5 ⟷

super arctic - 2WH4

vanilka - 1VA5

Podpora: +420 596 223 402

Barvy dezénů nemusí díky použité tiskové technologii odpovídat skutečnosti v plném rozsahu.
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Desky
s vysokým
leskem
Vlastnosti

MDF deska + speciální akrylátová fólie
s vysokým leskem (v dezénech: bílá,
super bílá, černá, červená, vanilka,
čokoláda, maroon, moka, ledovec,
fialová, stříbrná metal, champagne
metal, grafit metal, dub hnědý lesk,
dub natur lesk, dub šedý lesk)
MDF deska + speciální PVC fólie
(v dezénech: bílý déšť, černý déšť, mat
alabastr, mat caffé latte, mat láva, mat
lila)
MDF deska + speciální PET fólie
(v dezénech: mat bílý, mat černý)
K vybraným dezénům nabízíme hrany
v odpovídajících dezénech (Uni, ALU
metal, 2 v 1).

černá, maroon, červená

Použití

Desky Grenagloss jsou určeny na svislé
plochy v interiérech - kuchyně,
koupelny, dveře, vestavěné skříně,
obklady stěn.
Desky Grenagloss nepoužívejte přímo
u zdrojů tepla, jako jsou kamna, topná
tělesa, varné desky, trouby, sporáky
apod.

Údržba

Desky jsou opatřeny ochrannou folií tuto folii nikdy neodstraňujte před
dokončením všech prací.
Povrch kuchyňských dvířek, opatřený
PVC, PET nebo akrylátovou folií, se
doporučuje omývat pouze vodou
s přídavkem saponátu bez obsahu
písku, prášku nebo jiné přísady
s brousícím efektem a otírat jemnou
utěrkou nebo houbou bez drsného
povrchu.
Povrchovou úpravu folie lze poškodit
rozpouštědly reagujícími s PVC, PU
a s akryláty a mechanickým
namáháním, jako je škrábání
a otírání zvýšeným tlakem předměty
s ostrým nebo abrazivním povrchem.

Rozměry

1220 x 2440 mm (všechny dezény)
880 x 2070 mm (akrylátová fólie bílá,
akrylátová fólie černá)
1220 x 2750 (mat černý, mat bílý, bílý
déšť, černý déšť, mat alabastr, mat
caffé latte, mat láva, mat lila, bílá)
Tloušťky nosné desky 2, 8 nebo 18 mm.
Jiná provedení, tloušťky nosné desky
apod. jsou možná po předchozí
dohodě.

mat caffé latte

Dezény
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mat černý

bílý déšť

černý déšť

mat bílý

mat alabastr

mat caffé latte

bílá

super bílá

černá

červená

čokoláda

grafit
metal

stříbrná
metal
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Kuchyňské panely
s vysokým leskem

SPLASHBACK

Titan

SPLASHBACK Černá

Vlastnosti

SPLASHBACK

Steel

Barvy

Splashback je technologicky špičkový, vysoce lesklý akrylátový panel, který má vzhled
skla, ale oproti skleněným obkladům nemá žádná instalační omezení a nevyžaduje
vysoké pořizovací náklady.
Splashback přichází s řadou luxusních barev a díky tomu, že je vyroben z unikátních
polymerů, panely nepraskají, neprohýbají se, netříští se a neznečišťují se ani
nedeformují běžnými domácími či komerčními činnostmi. Panely Splashback mohou
být upravovány a řezány přímo na místě při instalaci, což umožňuje montáž na míru a
přesné umístění výřezů pro elektřinu a vodu. 25 krát odolnější proti nárazu než
skleněné obklady.

Magnolie

Bílá

Titan

Steel

Údržba

Rozměry

Panely Splashback představují snadnou údržbu. Není potřeba
kupovat speciální čisticí prostředky, stačí obyčejný jemný čisticí
prostředek spolu s měkkým hadříkem - je to tak jednoduché.

650 x 3150 mm, tloušťka desky 4 mm.

Černá

8

R

Koupelnové panely
s vysokým leskem

Velmi jednoduchá instalace
Jednoduchá údržba
Luxusní a elegantní
povrchová úprava
R

ledovec

Vlastnosti
Lustrolite® je moderní vícevrstvý akrylový polymer, který vypadá jako sklo.
Má čtyřikrát menší hmotnost než klasické sklo a 25krát vyšší nárazovou pevnost.
Lustrolite se vyrábí v široké škále barev a představuje jedinečnou kombinaci polymerů
a technologie, která poskytuje vysokou kvalitu a vynikající provozní vlastnosti. Barva je
trvale zapuštěna do čiré vrstvy a je vysoce odolná vůči působení agresivních
chemických látek, jako jsou bělidla a rozpouštědla, a to díky své jedinečné tvrdé
povrchové úpravě.
Lustrolite představuje skutečný zážitek - luxusní, lesklý vrchol povrchové úpravy stěn
interiéru.

R

modrá

R

bílá

Barvy
Moka

Červená

Modrá

Bílá

Ledovec

Aplikace

Rozměry

Aplikace Lustrolite® zahrnují
sprchové stěny, umývárny,
kuchyně, ložnice - jakékoli
vertikální povrchy v interiérech.

1000 x 2440 mm, tloušťka desky 4 mm.

Podpora: +420 596 223 402

Černá

Barvy dezénů nemusí díky použité tiskové technologii
odpovídat skutečnosti v plném rozsahu.
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Vzorkovníky

Vzorkovník Dvířka Senosan
150 x 150 mm PR

TRACHEA Katalog výrobků 2016/2017

kód: 233002

VzorníKatalog Grena – nábytková
dvířka 2016

kód: 248048
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kód: 284678
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Vzorkovník fólií dvířek Grena 2016

kód: 288909
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Světla dodají náladu
každému interiéru
LED pásky, bodová světla, světelné police
koupelnová světla, osvětlená zrcadla...

Kompletní nabídku světel najdete
v katalogu kování 2016 v kapitole 10.

www.demos-trade.com

9
+420 596 223 455

help@demos-trade.com

Další sortiment

Potřebovali byste informace o jiných
variantách, formátech nebo máte dotaz
na zpracování a užití materiálů?
Zavolejte naši technickou podporu.

Sháníte podobný sortiment,
který v katalogu není uveden?
Umíme nabídnout téměř cokoliv
z plošných materiálů, hran
a příslušenství.

U nás najdete tisíce dalších
položek včetně kování, které ke své
práci potřebujete. Nechte se inspirovat
specializovanými brožurami
nebo časopisy plnými nápadů,
které vám usnadní vaši práci.

9.1
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Stavební
materiály
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Ke stažení na
www.demos-trade.com
Prohlížejte si stále aktuální katalog
v elektronické verzi, stáhněte si
certiﬁkáty, produktové informace
nebo technické listy. Informujte se
o dostupnosti materiálů,
základních cenách aj.

Stavební materiály
OSB Superfinish Eco
OSB Firestop KRONOSPAN
OSB EGGER a OSB GLUNZ
MFP
Dřevotřískové desky P3, P5
Cetris®
Řezivo stavební
KVH a BSH – konstrukční masivní dřevo
Dřevěné lišty
Palubky
Terasy
Plotovky WPC
Hobra
Parapety
Materiály pro výrobu dveří a zárubní
Hotové dveře Démos

9.3–9.4
9.5–9.7
9.8
9.9–9.11
9.12
9.13–9.14
9.15–9.16
9.17–9.18
9.19
9.20
9.21–9.22
9.23–9.32
9.33
9.34
9.35–9.38
9.39–9.42
9.43

Stavební materiály

9.2

Stavební materiály

U stavebních materiálů je nejdůležitější
kvalita a odolnost vůči vlivům, jimž budou
vystaveny. Osvědčeným materiálem při
stavbách a rekonstrukcích jsou OSB desky. V poslední době se stále častěji objevují v interiéru, a to nejen jako podlahy
a obklady, ale i při výrobě nábytku. Také
palubky neboli dřevěné obklady mají
v exteriéru i interiéru své stálé místo.
Doplnit je můžete patřičnými lištami a prostor tak dotvořit do nejmenšího detailu.
Myslíme rovněž na materiály vhodné pro
použití do vlhkého prostředí. V každé produktové skupině najdete druhy, které jsou
vyrobeny pro tyto náročné podmínky.

9.3

Běžnou součástí moderních domů je
terasa jako propojení hlavního obytného
prostoru se zahradou. Zhotovit ji můžete
buď z terasových prken ze sibiřského
modřínu, nebo z odolných tropických
dřevin. Jinou možností jsou kompozitní
terasy vyrobené z takzvaného dřevoplastu,
které spojují přirozenost dřeva a solidnost
umělých hmot nové generace.
A co by byl dům bez dveří? Na dalších
stránkách katalogu najdete vše pro výrobu dveří: nosné desky, výplňové materiály, dveřní pláště, zárubně i doplňky pro
montáž.

www.demos‑trade.com
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OSB SUPERFINISH ECO

DESKY OSB SUPERFINISH ECO
jsou víceúčelové desky vyráběné
unikátní technologií lepení orientovaných dřevěných třísek ve třech
vrstvách.

Třísky jsou ve vrchních vrstvách orientovány podélným směrem, ve středové vrstvě jsou orientovány příčným směrem.
Rozměry, tvar a směrová orientace třísek
v jednotlivých vrstvách maximálně využívají přirozené vlastnosti dřeva k dosažení
těch nejlepších mechanicko–fyzikálních
parametrů desek. Desky neobsahují přirozené vady rostlého dřeva (suky, praskliny apod.). Velikost třísek v povrchové
vrstvě umožňuje vyniknout přirozené
struktuře, barvě a rustikalitě přírodního
dřeva a přináší tak nové možnosti
v interiérovém designu.
DESKY OSB SUPERFINISH ECO
se vyrábí z kvalitního jehličnatého dřeva.
Převažující dřevinou je smrk, částečně se
využívá i borovice. Tenké a velkoplošné
třísky se šetrně vysuší, nanesou syntetickými
pryskyřicemi a stanoveným podílem parafinové emulze.
Lisování desek probíhá v nepřetržitém
procesu kontinuálního lisování při spolupůsobení vysokých tlaků a teplot. Mimořádně dobrých mechanických vlastností
je dosaženo jak výběrem vhodného
zdravého dřeva, tak definovaným tvarem
dřevěných třísek a zejména pak orientovaným vrstvením do tří na sebe navzájem
kolmých vrstev.
Oproti výrobě standardních OSB desek
se používá výhradně pojivo na bázi polyuretanových pryskyřic, které neobsahuje
žádný formaldehyd. Obsah této látky se
tak redukuje na jeho úroveň obsaženou
v dřevní hmotě v přírodě a OSB SUPERFINISH ECO se tak stává plnohodnotným materiálem vhodným i pro veškeré
aplikace v interiérech a nábytkářském
průmyslu.

9.5

VLASTNOSTI OSB SUPERFINISH ECO:
 ekologický materiál vhodný pro užití
v exteriéru i interiéru
 všestranný stavebně konstrukční materiál
s výbornými mechanickými vlastnostmi
 materiál ověřený pro difúzně otevřené
i difúzně zavřené konstrukční systémy
s řadou propracovaných detailů
 přirozený regulátor prostupu atmosférické vlhkosti obvodovou konstrukcí
 dobré tepelně a zvukově izolační vlastnosti ověřené v systémových řešeních
 vysoká rozměrová přesnost a tvarová
stabilita
 možnost přesného opracování běžnými
dřevoobráběcími nástroji
 snadná fixace pomocí klasických spojovacích prostředků
 designově zajímavý vzhled
 vysoká rychlost suché výstavby
 široká dostupnost v mnoha prodejnách
po celé republice
 výhodný poměr cena/užitná hodnota
 poradenský servis výrobce opírající se
o zkušenost nadnárodní společnosti
a o spolupráci s předními výzkumnými
a zkušebními ústavy
 možnost ekologické likvidace zbytků
Dále své uplatnění nacházejí desky OSB
SUPERFINISH ECO v nábytkářství
(např. jako kostry pro čalouněný nábytek, nábytkové prvky, výplně dveří) ve
výstavnictví (konstrukce stánků, pódií,
výroba billboardů apod.) při výrobě palet,
obalových materiálů, kontejnerů, obytných buněk, také jako materiál širokého
opatření ve skladovém hospodářství
(regály, oplocení apod.).

www.demos‑trade.com
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Podpora: +420 596
702 223
153 462
740
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OSB SUPERFINISH ECO

POUŽITÍ OSB SUPERFINISH ECO:
Vlastnosti OSB SUPERFINISH ECO
předurčují desky k nejširšímu použití
v exteriéru i interiéru.
S jejich rostoucí popularitou roste i poznání jejich výjimečných vlastností a počet vhodných aplikací se stále rozšiřuje.
Ve stavebnictví zejména při suché výstavbě
obytných domů, dřevodomů, nízkoenergetických, pasivních a ekologicky ohleduplných budov.
Vhodné jsou rovněž pro bytové nástavby,
hospodářské objekty a rekonstrukční
práce všeho druhu jako:
 plošný konstrukční materiál dřevostaveb
 nosné prvky stropních a střešních
konstrukcí staveb
 vyztužující konstrukce vnějších
a vnitřních stěn
 nosné a nášlapné vrstvy plovoucích
podlah
 finální pohledové obložení stěn a stropů
 materiál na sendvičové panely stěn
a stropů
 materiál pro výrobu stropních i–nosníků
 plošný materiál pro opravy
a rekonstrukce
 materiál pro tesařské a bednicí práce
 materiál pro ztracené bednění
dočasné oplocení stavenišť a krytí
otvorů v budovách
 buňkové sestavy pro vybavení stavenišť

9.7
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Základní produktová řada OSB desek Kronospan je nově
rozšířena o speciální typ desky, OSB Firestop, která v sobě
spojuje pevnost, požární odolnost a finální úpravu povrchu
desky.

OSB Superfinish ECO
Cementová směs Pyrotite® na bázi MgO
Mřížka ze skelných vláken

Deska OSB Superfinish ECO typu OSB/3, je opatřená patentově
chráněnou požárně odolnou úpravou Pyrotite®.
• Řešení pro Vaše stěny a stropy – konstrukční deska
s povrchovou úpravou
• Finální povrch – stačí pouze natřít nebo vytapetovat
• Bezpečí pro Váš domov – ohniodolná deska
• Životnost – odolný povrch, vhodné i pro technické místnosti
• Vysoká únosnost – jeden běžný vrut unese až 200 kg

POUŽITÍ
• Nosné a nenosné konstrukce
• Vnitřní obložení stěn a stropů
• Konstrukce zastřešení či přístřešků
• Vnitřní vybavení - veletržní stánky, televizní a divadelní scény
• Obaly
• Palety pro chemický průmysl
• Armádní vybavení např. přepravní bedny a kontejner

Vertiklání montáž desek

Tmelení

Úprava hran

Finální pohled

ZAJIŠTĚNÍ CELISTVOSTI DESEK
OSB FIRESTOP
Současně s deskami je k dispozici systém řešení spár.
K deskám je možné objednat tmely pro základní (Firestop basic
tmel) a vrchní tmelení (Firestop finish tmel) spolu s výztužnou
páskou.

Více informací na www.kronospan-express.com

Podpora: +420 596
702 223
153 462
740
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OSB EGGER

EGGER OSB III, EN 300, CE
Ekologická standardní deska
pro dřevostavby a interiérovou
výstavbu.		

EGGER OSB III se používají v dřevostavbách a v bytové výstavbě jako:
 nosně vyztužené oplášťování pro
dřevěné rámové konstrukce
 vzduchotěsná vrstva brzdící difuzi par
ve stropě a stěně
 oplášťování ve výši podlaží u stavebních
dílců redukujících tepelné mosty
v pasivním domě
 nosné záklopy pro kovové střešní krytiny
a opláštění
V interiérové výstavbě a pro dekorativní
použití:
 při sanaci podlah
 jako obklady stěn a sportovišť odolávající
nárazu míčů
 při realizaci veletržních expozic, obchodů
a interiérů (dekorativní využití)
 pro stabilní nosné konstrukce ve výrobě
nábytku
V průmyslových aplikacích jako:
 nosné a tvarové komponenty ve výrobě
vozidel
 zátěž přejímající obklady při výstavbě
ramp a skladů
 robustní, pohled zakrývající, staveništní
oplocení
 trvanlivý a odolný obalový materiál

Další informace ke stavebně fyzikálním
vlastnostem a konkrétním konstrukcím
stavebních dílců naleznete ve Směrnicích
pro zpracování od firmy EGGER nebo
v obsáhlé Projekční příručce dřevostavby.
OSB III
Obsah formaldehydu: zařazeno do třídy E1.
Hořlavost: (u tlouštěk nad 9 mm) D-s2,d0.
Typy desek OSB
Desky EGGER OSB jsou vyráběny
ve třech technických třídách podle
EN 13986.
OSB IV
Pro nosně vyztužující konstrukce se
zvýšenými požadavky na statiku
popř. pro konstrukce, při nichž se používají síly desek v tloušťkovém rozsahu
> 25 mm lze použít pouze desky OSB IV
TOP se schválením stavebního dohledu
(Z-9.1-566).

SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA:
Skladovat v suchu a na plocho ležící
na více hranolech o stejné výšce –
vzdálenost mezi hranoly je maximálně
80 cm. Balíkovací ocelové pásky je nutné
ve skladu neprodleně odstranit. Desky
by měly být zpracovávány s ustálenou
vlhkostí vůči okolí, proto důrazně doporučujeme 48 hodinovou aklimatizaci. Je
nutno zabránit nepřípustnému zvlhnutí,
např. vlivem počasí.

9.9
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OSB

OSB GLUNZ
OSB GLUNZ/III PUR, třívrstvé orientované dřevoštěpkové desky z plochých
obdélníkových štěpek. Deska je koncipována pro všeobecné použití se
standardními požadavky na odolnost
a stabilitu. Deska je lepena bez formaldehydu a je charakterizována především
vysokou odolností proti vlhkosti. OSB
GLUNZ/III PUR splňuje požadavky normy
DIN 68800. Hrany mohou být v provedení ostrém nebo opracované na pero
a drážku. Povrch desky nebroušený
nebo broušený.

Produkt

DTDS P5 (MFP)

Tloušťka

13 až 20 mm

Měrná hmotnost
Nasákavost

Desky OSB GLUNZ/III:
 desky mají vysokou mechanickou pevnost
 lepeno lepidlem s odolností proti vlhkosti, deska osb iii je určena do prostředí
s mírně zvýšenou vlhkostí
 vyrobeno ze dřeva z udržitelně obhospodařovaných lesů, pefc certifikace
Použití OSB GLUNZ/III PUR desek:
 v dřevostavbách pro oplášťování rámové
konstrukce
 střešní pláště
 záklopy střech a tesařské konstrukce
 pro podkladní vrstvy na konstrukce
podlah
 použitelné i jako finální podlahový povrch, zejména broušené desky

DTDS P5 (MFP)

DTDS P5 (MFP)

20 až 25 mm

780–820 kg/m

3

780–820 kg/m

780–820 kg/m

OSB III
Obsah formaldehydu: zařazeno do třídy E1.
Hořlavost: (u tlouštěk nad 9 mm) D-s2,d0.
OSB DESKY VERSUS
DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY P5
Jsou to dva rozdílné materiály, OSB desky a DTDS P5. V případě OSB desky je
vždy třeba využít podélnou orientaci,
kde deska má své výhody. DTDS je
rozdílný materiál a desky se i rozdílně
chovají. Náhradu proto ponechejte na
svém projektantovi, protože náhrada
OSB desky deskou DTDS P5 se musí
vždy dobře zvážit. Jedná se o orientační
srovnání, kdy byly použity hodnoty dané
normou.

OSB III

25 až 32 mm
3

 obaly a prvky obalového průmyslu
 ve výstavnictví

OSB III

12 až 15 mm
3

570–670 kg/m

OSB III

18 až 25 mm
3

570–670 kg/m

25 až 32 mm
3

570–670 kg/m3

10 %

10 %

10 %

15 %

15 %

15 %

Pevnost v ohybu – hlavní osa

16 MPa

16 MPa

16 MPa

20 MPa

18 MPa

16 MPa

Pevnost v ohybu vedlejší osa

16 MPa

16 MPa

16 MPa

10 MPa

9 MPa

8 MPa

Modul pružnosti – hlavní osa

2400 MPa

2150 MPa

1900 MPa

3500 MPa

3500 MPa

3500 MPa

Modul pružnosti – vedlejší osa

2400 MPa

2150 MPa

1900 MPa

1400 MPa

1400 MPa

1400 MPa

Rozlupčivost po varném testu

0,14 MPa

0,12 MPa

0,11 MPa

0,13 MPa

0,12 MPa

0,06 MPa

Podpora: +420 596
702 223
153 462
740
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Dodací pořádek OSB

OSB SUPERFINISH ECO
Název sortimentu

OSB III KRONOSPAN RH

OSB III KRONOSPAN
4*P-D

Tloušťka
(mm)

osb glunz
Rozměry (mm)

2500 x 625

2500 x 1250

Název sortimentu

OSB III EGGER RH

2500 x 1250

00397

6

00394

00336

8

00332

15

00341

10

00306

18

00344

22

00340

25

00329

OSB III GLUNZ RH

12

00314

15

00304

18

00310

12

00385

22

00313

15

00386

25

00312

18

00387

12

02505

22

00388

15

02506

25

00389

18

02507

OSB III GLUNZ 4*P-D

Tloušťka
(mm)

Rozměry (mm)
2500 x 675

2500 x 1250

6

03053

8

113142

10

113143

12

00346

15

00347

18

00348

22

00349

OSB III GLUNZ 4*P-D
BROUŠENÁ

22

02508

25

113140

12

113133

15

113135

18

113136

22

113137

03052

12

00316

15

00326

18

00327

22

00383

25

00331
12345 Zboží je skladem

ve všech skladech
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2500 x 675

12

25

OSB III EGGER 4*P-D

Rozměry (mm)

10

OSB EGGER
Název sortimentu

Tloušťka
(mm)

12345 Zboží je skladem na centrálních skladech v Praze, Brně,
Ostravě, Olomouci a Litoměřicích
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MFP

MFP
Multifunkční panel je deska určená pro
nosné účely ve vlhkém prostředí. Kromě
toho má MFP panel vynikající hodnoty
pevnosti v tahu napříč a tloušťkovém
bobtnání. Je tedy velmi vhodná pro
mnohé konstrukční účely i pro výrobu
stabilních druhů obalů. Emisní třída
je E1. Třída reakce na oheň D–s2, d0.

Použití:
 konstrukce podlah
 obklady stěn
 pokrytí střech
 stavební oplocení
 výstavba prodejen a veletržních objektů
 vybavení interiérů
 schváleno jako obklad u staveb z dřevěných rámů dle dtu 31.2

Standardní formát:
RH 2 500 x 1 250 mm,
4*P-D 2 500 x 615 mm.

9

Vlastnosti:
 vysoká zatížitelnost
 lepení odolné proti vlhkosti
 vhodné pro konstrukční účely ve vlhkém sektoru
 vrtání, řezání a frézování jako u masivního dřeva
 hřebíky, šrouby a spony drží bezvadně
i na okrajích
 bezproblémové další zpracování
ve formě lepení, nátěrů apod.
 přesná a rychlá pokládka díky symetrickému profilu na pero a drážku
 sympatický, přirozený vzhled dřeva
 k dispozici je schválení orgánu stavebního
dozoru podle ce en 13986-p5

Dodací pořádek MFP
Název sortimentu

Tloušťka (mm)

MFP panel P5 4*P-D

Rozměry (mm)
2500 x 615

12

00382

15

84919

18

00390

22

00393
12345 Zboží je skladem
v Praze a Brně

Podpora: +420 596
702 223
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Dřevotřískové desky
KRONOSPAN P3, P5

Deska typu P3 (E1) je třívrstvá
plošně lisovaná dřevotřísková
deska vyráběná ze speciálně
tříděných dřevěných třísek
pojených vysoce kvalitní MUF
pryskyřicí. Desky se dodávají
v tloušťkách od 10 do 38 mm
s nizkými tloušťkovými tolerancemi
(oboustranně broušené).

Desky
splňují požadavky normy ČSN EN 312,
typu P3 definované jako nenosné desky
pro použití ve vlhkém prostředí. Svými
vlastnostmi jsou desky P3 (E1) určeny pro
použití ve stavebnictví jako podkladový
materiál a v obalovém průmyslu. Desky P3
jsou díky hladkému broušenému povrchu vhodné i k potažení fóliemi, dýhami,
dekoračními papíry i vysokotlakými HPL
lamináty.

Výhody:
• zvýšená odolnost proti vlhkému prostředí
• vysoká rozměrová přesnost a tvarová
stabilita
• snadná fixace pomocí klasických spojovacích prostředků (vruty, hřebíky, sponky)
• stejné pevnosti v ploše desky
• jednoduché opracování běžnými dřevoobráběcími nástroji
• výhodný poměr cena/užitná hodnota
• provedení pero-drážka zajišťující automaticky dilatační spáry mezi deskami
• možnost ekologické recyklace

Použití:
Stavebnictví
• podklad pro podlahové krytiny
• podkrovní výstavba
• nenosné opláštění stěn a příček
Obalový průmysl
• opláštění přepravních beden a obalů
• podkladové materiály

DTDS KRONOSPAN Standard P3
Formát 2827 x 2064 mm
Balení
Formát 4010 x 2070 mm
Balení

19 mm
28
28

Tloušťka
ks/bal.
Rozbalitelnost

13 mm
30
30

16 mm
20
20

19 mm
20
20

12 mm
40
40

16 mm
34
1

19 mm
28
1

22 mm
28
1

25 mm
22
22

i

207988

207989

207990

i

Tloušťka
ks/bal.
Rozbalitelnost

25 mm
10
10

DTDS KRONOSPAN Standard P5
Formát 2827 x 2064 mm
Balení

Tloušťka
ks/bal.
Rozbalitelnost
Dodání

DTDS KRONOSPAN P3 4 P+D
Formát 2050 x 925 mm
Balení

10 mm
70
70

13 mm
54
54

16 mm
44
44

19 mm
37
37

22 mm
32
32

25 mm
28
28

28 mm
25
25

38 mm
18
18

Dodání

i

i

i

i

i

i

i

i

Tloušťka

12 mm
59
59

15 mm
44
44

16 mm
44
44

18 mm
37
37

19 mm
37
37

22 mm
32
32

i

i

i

i

i

i

Tloušťka
ks/bal.
Rozbalitelnost

DTDS KRONOSPAN P5 P+D
Formát 2050 x 925 mm
Balení

ks/bal.
Rozbalitelnost
Dodání

12345 Zboží je skladem
v Praze a Brně
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Dřevotřískové desky
EGGER P3

Dřevotřískové desky pro vlhké
prostředí – vhodné pro všechny
druhy povrchové úpravy. Oblasti
použití: např. koupelnový nábytek
nebo pracovní desky vyžadující
voděodolné lepení a nízké hodnoty
bobtnání.

Dřevotřískové desky EGGER P3
Střední vrstva má zelené zbarvení, krycí
vrstva přírodní. Využívají se ve výrobě
nábytku a interiérové ve stavbě. DTDS EUROSPAN E1 P3 se s ohledem na specifické požadavky používá jako alternativa
ke standardní variantě P2.
Použití: Pro vlhké prostředí, nábytek
do koupelen a zdravotnických zařízení,
pracovní desky, parapety.
Výhody: Vysoká odolnost proti bobtnání,
vlhkuodolné lepení.

9

Dodací pořádek DTDS EGGER P3 (VODĚODOLNÉ)
Rozměry (mm)

Kód sortimentu

Balení (ks)

Rozbalitelnost

P3 2800 x 2070 x 16

i 60962

6

6

P3 2800 x 2070 x 18

i 01184

6

6

P3 5610 x 2070 x 18

i 135004

1

1

P3 2800 x 2070 x 25

i 60963

6

6
i Na objednávku
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702 223
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Cetris®

CETRIS® BASIC je cementotřísková
deska s hladkým přírodním cementově
šedým povrchem.

po obvodu opatřeny perem a drážkou
a jsou určeny ke kladení na nosníky
nebo k renovaci starých podlah.

Základní rozměr desky je 3 350 x 1 250 mm.
Desky mají díky svým vlastnostem široké
uplatnění. Desky BASIC lze na objednávku dodat řezané na zákazníkem
požadovaný rozměr, se zaoblenou nebo
sraženou hranou pod úhlem 45°, frézované od tl. desky 12 mm s polodrážkou,
od tl. desky 16 mm s perem a drážkou.
Do desek lze rovněž předvrtat otvory.

DESKY CETRIS® bez povrchové úpravy
nebo s povrchovou úpravou odolávají vlhkosti, vodě a plísním. Jsou mrazuvzdorné
dle čsn en 1328 a nehořlavé dle normy
en 13 501–1 je A2–s1, d0. Nevýhodou
však může být vlhkostní dilatace. Desky
mají mnoho variant uplatnění.
ptejte se našich obchodních
manažerů na to, co vás zajímá.

CETRIS® PD je cementotřísková deska
opatřená perem a drážkou, nebroušené
s hladkým povrchem.
Cementotřísková deska o rozměru
1250 x 625 mm (včetně pera) určená pro
technologie suché podlahy. Desky dodáváme na přání zákazníka i v jiných tloušťkách
než jsou skladem v Praze. Desky jsou

Dodací pořádek CETRIS®
Název sortimentu

cetris basic

CETRIS PD nebroušená

Tloušťka (mm)

Rozměry (mm)
1250 x 625

3350 x 1250

8

109770

10

109771

12

109772

14

109773

16

109774

18

109775

20

109776

16

109783

18

109784

24

109787
12345 Zboží je skladem v Praze a Brně
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Cetris®

9

AK

US

TIc

BA

SIC

PD

PD

B

PR

OF

IL

Cetris®
Desky CETRIS® bez povrchové
úpravy
CETRIS BASIC
CETRIS® PD
CETRIS® PDB
CETRIS® PDI
CETRIS® PROFIL
CETRIS® Akustic
CETRIS® hobby Záhonový obrubník
®

Desky CETRIS® s povrchovou úpravou
CETRIS® PLUS
CETRIS® Profil plus
CETRIS® Finish
CETRIS® PROFIL Finish
CETRIS® Akustic Finish
CETRIS® lasur

Podpora: +420 596
702 223
153 462
740
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Řezivo stavební

Hranoly stavební
Průřez (mm)

Délka (mm)
3000

4000

262659

262651

262681

80 x 160

262656

262675

80 x 180

262689

80 x 100

262639

262649

100 x 120

262662

262661

100 x 140

262679

100 x 160

262677

120 x 120

262686

120 x 140

262680

120 x 160

262685

160 x 160

262684

100 x 100

262648

5000

262668

6000

262657
262663

262666

262676

DŘEVOSAN
Impregnační přípravek na ochranu stavebního dřeva v interiéru i exteriéru. Spolehlivě chrání dřevo před napadením dřevokaznými houbami (dřevomorka), hmyzem (červotoč, tesařík)
i plísněmi. Výrobek je určený především pro ošetřování dřeva
přímo na stavbě.

Název sortimentu

Kód sortimentu

Čirý 1l

262271

Zelený 1l

262267
12345 Zboží je skladem v Praze
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Řezivo stavební

Střešní latě
Název sortimentu

Smrk
Smrk impregnovaný

prkno SUŠENÉ HOBLOVANÉ
Délka (mm)

Název sortimentu

Kód sortimentu

Průřez
(mm)

3000

4000

5000

A-C 19 x 110 x 3000 mm

262563

30 x 50

262672

262646

262670

A-C 19 x 110 x 4000 mm

262560

40 x 60

262674

262642

262643

A-C 24 x 146 x 4000 mm

262574

262683

Fošna omítaná smrk
31; 40; 45; 52; 60 x 105–205 x 3000–5000 fáz.

i

Hranol smrk
80 x 80–120 x 3000–5000 mm

i

Hranol smrk
60 x 120 x 4000–5000 mm

i

30 x 50

262667

40 x 60

262645

Řezivo stavební neomítané
Název sortimentu

Kód sortimentu

262638

Prkno netříděné 25 mm, délka 3000–6000 mm

ŘEZIVO STAVEBNÍ OMÍTANÉ
Název sortimentu

Průřez (mm)

24 x 90–110
Prkno tříděné

Délka (mm)
3000

4000

283994

24 x 90–130

305364

24 x 120–130

305367

24 x 140–150

305368

40 x 150–170

308042

9

308048

40 x 160–180

308041

308043

308049
308050

50 x 150–180
Fošna omítaná (SM/JD)

6000

283993

30; 32 x 110–155

50 x 100–120

5000

50 x 160–180

308044

50 x 190–210

308045
308051

50 x 190–220

308052

50 x 200

308046

60 x 160–180

308047

Kompletní nabídka Stavebního ŘEZIVA je z důvodu komplikací při převozech omezena jen pro zákazníky skladu (prodejny) PRAHA.
V případě zájmu „vzdálenějších“ zákazníků je nutno každou poptávku řešit individuálně s obchodním manažerem (dle regionu).

12345 Zboží je skladem v Praze

Podpora: +420 702 153 740
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KVH a BSH (smrk)
Konstrukční masivní dřevo

KVH – NSi (průmyslová kvalita)
Třída S 10 dle DIN 4074.
Konstrukční dřevo délkově napojované zubovým spojem, technicky sušené (15 % ± 3 %),
pravoúhle hoblované a kapované, fasetované, rozměrově i tvarově stabilní, bez nutnosti
impregnace, v nepohledové kvalitě.

i v délce 5; 6,5 a 7 m. Jiné položky na poptávku. Na hranolu lze provést 2 hrubé
řezy pro přepravu, je účtován příplatek
za přepravní řezy.

řezivo lepeno vrstvením na sebe a délkově
nastaveno zubovým spojem. Technicky
sušené na 12% ±2 %, pravoúhlé, kapované, měrově i tvarově stabilní. Lepší
využití v pohledové kvalitě a v interiérech
u BSH Si než u KVH Si.

Dodací pořádek BSH
Veškeré BSH hranoly jsou na objednání.
Šíře odstupňována od 60 mm (dále po
20 mm), výška hranolu od 80 mm (dále po
20 mm), délky dle poptávky.
Termín dodání 10 dní na pobočku Démosu v Praze od písemného objednání
a složení zálohy 50 % ceny.

Použití: Konstrukční dřevo s možností
lepení hranolů o velkých rozměrech,
na velké zatížení. Díky své vlhkosti po sušení ideální do interierových prostor. Lepší
v pohledové kvalitě než KVH Si.

Použití: Konstrukce dřevostaveb (vnitřní
i obvodové stěny, stropy, podlahy, krov),
sendvičové panely, rošty předsazených
fasád, altány, pergoly, zastřešené terasy,
půdní vestavby.

Dodací pořádek KVH
Standardní výrobní délky jsou v délce
13 m, některé skladové položky

BSH hranoly vrstvené
Dle třídy pevnosti GL24h konstrukční

Dodací pořádek kvh
Šířka
(mm)

40

Výška (mm)
60

262519

80
5m

50
60
80
100
120
140
duo 160

262545 5 m

i

5; 13 m

i

5; 13 m

262541 5 m
262543 13 m
262534 5 m

100

262540
i

120
5m

i

140

5; 13 m

5; 13 m

262526 13 m
262544 5 m
262528 5 m
262523 13 m

262535
i

262517 13 m

160
5m

5; 13 m

262521 13 m

i

5; 13 m

i

5; 13 m

i

5; 13 m

i

5; 13 m

262537 5 m
262520 13 m

i

i

5; 13 m

i

5; 13 m

262536 5 m
262532 13 m
262516 13 m

i 5m

262518 13 m

i

200

5; 13 m

i

5; 13 m

i

5; 13 m

220

240
i

5; 13 m

i

5; 13 m

262531 13 m

i

5; 13 m

262546 13 m

i

5; 13 m

262533 13 m

i

5; 13 m

262542 13 m

i

5; 13 m

i

5; 13 m

262527 13 m

i

5; 13 m

262525 13 m

5m

i

262522 13 m
13 m

180

i

5m

262530 13 m

i

5; 13 m

i

5; 13 m

i

5; 13 m

i

5; 13 m

i

5; 13 m

262524 13 m

i

13 m

262539 13 m

Lze dodat půl kusu KVH (z délky 13 m) a to po celé ČR – nutno ale koupit vždy celý kus – 13 m KVH (obě poloviny). Ostatní délky na dotázání.
KVH rozvážíme po celé ČR v délce max. 7 m. Ve 13 m jen při objednávce celého kamionu.
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Dřevěné
lišty

POPIS
Ukončovací, přechodové a rohové lišty jsou
logickým doplňkem sortimentu palubek,
podlah a teras. Používají se pro profesionální
a estetické zakončení obkladů, podlah
a pro zakrytí přechodu mezi dvěma povrchy.
Z naší široké nabídky vybíráme jen několik
nejprodávanějších profilů. Jsou vyrobeny
ze smrku a délkově napojované zubovým
spojem. V naší nabídce jsou i nenapojované
lišty, madla, nákližky atd. Ve spolupráci
s našimi dodavateli jsme schopni dodat tento
sortiment v široké paletě masivních dřevin,
obalované fólií i dýhované.

EL 2020 C

i 199588

EL 3030 C

i 199589

EL 4040 C

i 199590

9

HA 1515 C

i 199591

HA 2020 C

i 199592

HO 1717 C

i 169947

HO 2525 C

i 199593

HOO 3030 C

i 199594

S 2709 C

i 118092

P 3004 C

i 199624

P 3408 C

i 114318

P 3520 C

i 199625

i Na objednávku

Podpora: +420 596
702 223
153 450
740
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Palubky

PALUBKY
Masivní dřevo a další přírodní materiály
na bázi dřeva mají i přes nástup moderních
trendů své stálé místo v interiéru i exteriéru
(nejen) našich domů, chat či bytů. Kromě
klasického nábytku z masivního dřeva jsou
stále v oblibě dřevěné obklady neboli
palubky.

Obě varianty se vyrábí frézováním nejčastěji jehličnatého dřeva, vysušeného
na 10 % ±2 % pro obklady a 12 % ±2 %
pro podlahy.

Palubky v interiéru mají dvojí základní využití:
1) na obklady stěn a stropů – nejpoužívanější jsou palubky profilu KLASIK
(a TATRAN).
2) jako podlahová krytina, tzv. palubky
PODLAHOVÉ.

V exteriéru se používají obkladové a fasádní palubky pro obklady stěn, štítů budov
a na terasy. Vyrábějí se stejným způsobem
jako interiérové palubky, jen s rozdílem,
že materiál je vysušen na 16 % ±2 %.
Před vlastní montáží musí být palubky
„Aklimatizovány“ v prostoru kde
budou instalovány. Délka aklimatizace se
mění s roční dobou a vzdušnou vlhkostí
a taktéž závisí na tloušťce palubky. Zpravidla

trvá 1–2 týdny (minimálně však 5 dnů).
U montáže palubek ve venkovním prostředí
je nutno počítat s tím, že palubky vlivem
vlhkosti zvětší svůj objem. Nedorážejte proto palubky natěsno k sobě – zanechejte
dostatečné spáry, aby mohly dilatovat.
VLASTNOSTI PALUBEK:
 tlumí hluk
 zateplují prostor
 působí jako estetický doplněk
 chrání stěny proti vlhkosti a poškození
 umožňují několikerou renovaci
 hygienické a vhodné pro alergiky

PALUBKY OBKLADOVÉ SMRK kvalita A/B
Profil KLASIK

Rozměry (mm)

Profil TATRAN

Kód sortimentu

Rozměry (mm)

Kód sortimentu

3000 x 96 x 12,5

318627

4000 x 96 x 12,5

i 292956

4000 x 96 x 12,5

318625

5000 x 96 x 12,5

i 217205

5000 x 96 x 12,5

318626*

4000 x 121 x 15

i 292958

3000 x 121 x 15

318630

5000 x 121 x 15

i 292957

4000 x 121 x 15

318628

4000 x 121 x 19

i 292960

5000 x 121 x 15

318629*

5000 x 121 x 19

i 292959

4000 x 96 x 19

318634

4000 x 96 x 19 oboustranně hladká

318635

3000 x 121 x 19

318633

4000/ x 121 x 19

318631

5000 x 121 x 19

318632*

Palubky v profilech TATRAN jsou skladem na centrálním skladě na Slovensku.
Informace ohledně dodacích podmínek na dotázání.
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Palubky

PALUBKY PODLAHOVÉ kvalita A/B
PODLAHOVÁ Palubka

PODLAHOVÁ Palubka s mikrofází

SMRK

BOROVICE

Rozměry (mm)

Kód sortimentu

Rozměry (mm)

Kód sortimentu

4000 x 146 x 24

315140

4000 x 146 x 27 s mikrofází

318641

5000 x 146 x 24

315141*

5000 x 146 x 27 s mikrofází

318642*

4000 x 146 x 28

318639

5000 x 146 x 28

318640*

9

PŘÍSLUŠENSTVÍ K PALUBKÁM
Název sortimentu

Kód sortimentu

Podkladová lať smrk 3000 x 45 x 19 mm

311465

Spona č. 3

80323

Spona č. 4

80322

Spona č. 5

80321

Lišta rohová smrk 34 x 34 mm

262551

Lišta smrk 17 x 27 x 2500 mm

262553

Rozšířenou nabídku ukončovacích, přechodových a rohových lišt najdete na str. 9.20.

12345 Zboží je skladem

ve všech skladech

12345 Zboží je skladem na centrálních skladech v Praze, Brně,
Ostravě, Olomouci a Litoměřicích

Podpora: +420 702 153 740

12345 Zboží je skladem
v Praze a Brně

12345* Zboží je skladem
v Praze
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Terasy – modřín sibiřský

Moci jít naboso
zevnitř ven
je krásný pocit ...
Terasa Massaranduba

... dřevěné terasy jsou nejpřírodnějším
spojením mezi domem a zahradou
– rozšiřují váš obytný prostor ven až do
zeleně. Nezáleží, jaké dřevo si z našeho
bohatého sortimentu položíte k nohám.
Každý přírodní materiál si v horkých
letních dnech vezme přesně to správné
množství tepla a je příjemný také při
chladnějším počasí. Komfortní a pohodlný výstup vám umožní neustálé spojení
s vaší zahradou.

Modřín sibiřský (lat. Larix sibirica)
Nejrozšířenějšími jehličnatými lesy
na světě jsou lesy modřínové – a nejvýznamnějším druhem světlé jehličnaté tajgy je modřín sibiřský. Platí to především
pro oblasti Západosibiřské nížiny, která
je zároveň těžištěm jeho rozšíření. Tento
druh však vystupuje až po alpínskou hranici lesů v horách. Jen v Ruské federaci –
především na Sibiři zaujímají lesy
s modříny ca. 264 mil. ha, což je kolem
38 % plochy tamějších lesů. Stromy na
Sibiři dosahují výšky až 40 m a stáří
cca 400 let. Roste téměř od hladiny moře
až po 2 250 m n. m., nejvýše vystupuje
v Altaji (až 3 700 m n. m.). Modřín sibiřský
zasahuje také do Evropy, vyskytuje se na
jihovýchodním okraji Bílého moře až téměř
po okraj Oněžského jezera. Další výskyt je
na východu Asie až po jezero Bajkal,
na jihovýchodě a v Mongolsku. Jeho výskyt
je tedy od jižních asijských hranic bývalého
SSSR až po severní hranice lesotundry.
Popis: Bělové dřevo nažloutle bílé až načervenale bílé, jádrové dřevo načervenale
hnědé až tmavě červeno hnědé, tmavne.
Při silném slunečním ohřátí může vytékat
pryskyřice. Hustota dřeva: ca. 650 kg/m³.

Modřín sibiřský
Použití: na okna, dveře, použitelný také
jako vrstvené dřevo, na zahradní nábytek,
parkety, podlahy a fasády.
Oboustranně hladké
– na objednávku.
Rozměry: 28 x 120 mm.
Délka: od 2,1 m (po 30 cm+) do 4,8 m.
Hrubá/jemná drážka
– na objednávku.
Rozměry: 27 x 145 mm.
Délka: od 2,7 m (po 30 cm+) do 4 m.
Oboustranně hladké
– na objednávku.
Rozměr: 28 x 145 mm.
Délka: od 3 m (po 30 cm+) do 4 m.

dodací pořádek modřín sibiřský
Rozměry (mm)

Kód sortimentu

Prkno 27 x 145 x 3600 J/HR

272234

Prkno 27 x 145 x 3900 J/HR

234350

Hranol 45 x 70 x 4000 (pod terasová prkna)

272235

V průběhu roku možný přechod na tlloušťku 24 mm (z tloušťky 27 mm) a provedení J/J (z J/HR).

12345 Zboží je skladem
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Terasy – „exotika“

Bangkirai
U Bangkirai Yellow Balau (Shorea laevis)
se jedná o stromy, které pocházejí z následujících asijských zemí: Indie, Pákistán, Srí Lanka, Barma, Thajsko, Laos,
Vietnam, Kambodža, Malajsie, Filipíny
a Indonésie.
Popis
Terasy z dřeviny Bangkirai dodáváme
vzduchosuché s vlhkostí do 25 %. Jádrové
dřevo má v čerstvém stavu žlutohnědý
až nazelenalý vzhled, často ale ztmavne
v olivově hnědou. Barevné rozdíly mezi
jednotlivými prkny jsou přirozené a obvyklé. Jako jedno z nejodolnějších dřev
vykazuje jádrové dřevo, které se ne vždy
zbaví světlejší běli, vysokou odolnost proti
plísni a hmyzu. Letokruhy nejsou znatelné,
suché dřevo je bez zápachu. Ve dřevě se
mohou vyskytnout otvory od hmyzu, které
však neovlivňují trvanlivost a statické vlastnosti. Dřevo je velmi tvrdé a má dlouhou
životnost díky vysoké hustotě a obsaženým
látkám. Tyto olejnaté obsažené látky mohou být během první fáze vystavení povětrnostním podmínkám vyplaveny deštěm.
Z toho důvodu musí být dřevo umístěné
na terasách či balkonech použito tak, aby
voda stékající ze dřeva byla odvedena

Massaranduba
(lat. Manilkara bidentara)
Malý až střední strom pochází ze severovýchodní Brazílie a Guyany.
Popis:
Mimořádně jemné, rovnoměrně strukturované a rovně rostlé dřevo má purpurově
červenohnědou barvu s různými odstíny.
Barevné rozdíly mezi jednotlivými prkny
jsou přirozené a obvyklé. Ve dřevě se
mohou vyskytnout otvory od hmyzu, které
však neovlivňují trvanlivost a statické vlastnosti. Dřevo je velmi tvrdé a má dlouhou
životnost díky vysoké hustotě a obsaženým
látkám. Tyto olejnaté obsažené látky mohou být během první fáze vystavení povětrnostním podmínkám vyplaveny deštěm.
Z toho důvodu musí být dřevo umístěné
na terasách či balkonech použito tak, aby
voda stékající ze dřeva byla odvedena
okapy a dešťovými žlaby. Plocha terasy by
se měla upravit olejem cca. 2 měsíce
po pokládce, kdy dojde k přirozenému

okapy a dešťovými žlaby. Plocha terasy by
se měla upravit olejem cca. 2 měsíce
po pokládce, kdy dojde k přirozenému
úbytku olejnatých látek z povrchu dřeva.
Bez provedeného ošetření zůstává dřevo
bez újmy a časem se vytvoří na povrchu
dřeva šedostříbrná patina. S terasovým olejem OSMO COLOR na Bangkirai můžete
dřevo na dlouhou dobu opticky zhodnotit.
Pro správnou funkčnost terasy je bezpodmínečně nutné dodržet základní pravidla
pro pokládku dřevěných teras a vytvoření
dostatečně stabilní podkladní konstrukce.
Pro podkladní konstrukci má být kvůli
rovnoměrnému nabobtnání a smršťování
použito pouze dřevo stejné nebo podobné
hustoty jako dřevo pochozí. Pro správnou
údržbu a čištění vyžádejte od našich prodejců technické podmínky a pokyny
na údržbu terasových prken.
Hustota dřeva: 850–1 155 kg/m³.
Použití
Dřevo Bangkirai má vysoké hodnoty
pevnosti. Podle svých technických vlastností nachází použití jako dýha, parkety,
konstrukční dřevo u vodních staveb, jako
prahy, na podlahy i na nábytek. Povrchová úprava: možno bez PÚ – dřevo získá
šedostříbrný odstín.

úbytku olejnatých látek z povrchu dřeva.
Bez provedeného ošetření zůstává dřevo
bez újmy a časem se vytvoří na povrchu
dřeva šedo – stříbrná patina. S terasovým
olejem OSMO COLOR na Massarandubu
můžete dřevo na dlouhou dobu opticky
zhodnotit. Pro správnou funkčnost terasy
je bezpodmínečně nutné dodržet základní
pravidla pro pokládku dřevěných teras a
vytvoření dostatečně stabilní podkladní
konstrukce. Pro podkladní konstrukci
má být kvůli rovnoměrnému nabobtnání
a smršťování použito pouze dřevo stejné
nebo podobné hustoty jako dřevo pochozí.
Pro správnou údržbu a čištění si vyžádejte
od našich prodejců technické podmínky a
pokyny na údržbu terasových prken.
Použití:
Technické vlastnosti odpovídají ve velké
míře vlastnostem bangkirai. Používá se
jako dýha, parkety, konstrukční dřevo,
u vodních staveb, jako prahy, na podlahy
a jako sedací nábytek.

Podpora: +420 702 153 740

Bangkirai
Jemná drážka – na objednávku.
Rozměr: 25 x 145 mm.
Délka: od 2,1 m (po 30 cm+) do 4,8 m.
Hranol pod terasy (exotické
dřeviny) – na objednávku.
Rozměr: 45 x 70 mm.
Délka: od 2,1 m (po 30 cm+) do 4,8 m.
Hranol Bangkirai pod terasy nebo
na pergoly čtyřstranně vroubkovaný
– na objednávku..
Rozměr: 90 x 90 mm.
Délka: od 3 m (po 30 cm+) do 4,8 m.

Massaranduba
JEMNÁ DRÁŽKA – na objednávku.
Rozměry: 25 x 145 mm.
Délka: od 2,1 m (po 30 cm +) do 4,8 m.
Rozměry: 21 x 145 mm.
Délka: od 2,1 m (po 30 cm +) do 4,8 m.
Hustota: cca 1 100 kg/m3.

Stavební materiály
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Terasy – „exotika“

Terasa Merbau

Merbau (lat. Intsia Bijuga)
Dřevo se vyskytuje v Jihovýchodní Asii,
zejména Indonésii, Vietnamu, Thajsku a Malajsii v oblastech blízko pobřeží a ve vyšších
polohách do 400 m n. m.
Popis
Terasy z dřeviny Merbau dodáváme
vzduchosuché s vlhkostí ca. 20 %. Jádrové
dřevo je hnědošedé až tmavě červenohnědé s různými odstíny. Barevné rozdíly mezi
jednotlivými prkny jsou přirozené a obvyklé. Jádrové dřevo, které se ne vždy zbaví
světlejší běli, vykazuje vysokou odolnost
vůči plísni a hmyzu. Letokruhy nejsou
znatelné, suché dřevo je bez zápachu.
Ve dřevu, které je vystaveno venkovnímu
prostředí může docházet k drobným prasklinkám a trhlinám na koncích prken, což
je způsobeno střídáním relativní vlhkosti
vzduchu. Toto dřevo obsahuje vysoký obsah pryskyřice, která se projevuje výskytem
zlatavě žlutým žilkováním. Dřevo je velmi
tvrdé a má dlouhou životnost díky vysoké
hustotě a obsaženým látkám. Tyto olejnaté
obsažené látky mohou být během první

9.25

fáze vystavení povětrnostním podmínkám
vyplaveny deštěm. Z toho důvodu musí být
dřevo umístěné na terasách či balkonech
použito tak, aby voda stékající ze dřeva
byla odvedena okapy a dešťovými žlaby.
Plocha terasy by se měla upravit olejem
cca. 2 měsíce po pokládce, kdy dojde
k přirozenému úbytku olejnatých látek
z povrchu dřeva. Bez provedeného ošetření zůstává dřevo bez újmy a na povrchu
se vytvoří šedostříbrná patina. S terasovým
olejem OSMO COLOR bezbarvým nebo
Bangkirai olejem můžete dřevo na dlouhou
dobu zhodnotit. Pro správnou funkčnost
terasy je bezpodmínečně nutné dodržet
základní pravidla pro pokládku dřevěných teras a vytvoření dostatečně stabilní
konstrukce. Pro podkladní konstrukci
má být kvůli rovnoměrnému nabobtnání
a smršťování použito pouze dřevo stejné
nebo podobné hustoty jako dřevo pochozí.
Pro správnou údržbu a čištění věnujte
pozornost pokynům k údržbě terasových
prken.
Hustota dřeva: 850–1100 kg/m³.

www.demos‑trade.com

Merbau
Použití
Dřevo Merbau má vysoké hodnoty pevnosti.
Kromě dřeva na terasy se v exteriéru používá
u vodních staveb a jako konstrukční dřevo
v interiéru na výrobu hodnotných masivních
podlah a na nábytek.
Jemná drážka – na objednávku.
Rozměr: 25 x 145 mm.
Délka: od 2,1 m (po 30 cm+) do 4,8 m.
Oboustranně hladké – na objednávku.
Rozměr: 22 x 140 mm.
Délka: od 1,2 m (po 30 cm+) do 4,8 m.

s t a v e b NÍ MATERIÁLY

Terasy – „exotika“

Terasa Garapa

Garapa (lat. Apuleia leiocarpa )
Garapa dřevo nazývané taky jako brazilský jasan je listnatá dřevina s vysokou
trvanlivostí. Garapa pochází převážně
z Jižní Ameriky z Brazílie.
Popis
Dřevo Garapa je světle žlutohnědé dřevo,
které na vzduchu na povrchu částečně tmavne na středně hnědou barvu.
Garapa má převážně přímé vláknění.
Garapa má hustotu po vysušení od 800
do 1 000 kg/m3, průměrně 900 kg/m3.
Suší se pomalu a při použití má dobrou
stabilitu. Barevné rozdíly mezi jednotlivými prkny jsou přirozené, nejsou však
silně markantní. Dřevo je velmi tvrdé
a má dlouhou životnost díky vysoké
hustotě a vysokému obsahu ve dřevě
obsažených látek. Ty mohou zpomalovat schnutí a zamezovat dostatečnému
přilnutí barvy. Proto je velmi vhodné
dřevo Garapa před první úpravou nechat
min. 2–3 měsíce zvětrat.

S terasovým olejem OSMO COLOR na
Garapa č. 013 můžete dřevo na dlouhou
dobu opticky zhodnotit. Při aplikaci nátěru postupujte přesně dle pokynů uvedených na obalu. Pro správnou funkčnost
terasy je bezpodmínečně nutné dodržet
základní pravidla pro pokládku dřevěných teras a vytvoření dostatečné stabilní
podkladní konstrukce. Pro správnou
údržbu a čištění si vyžádejte od našich
prodejců technické podmínky a pokyny
na údržbu terasových prken. Dřevo Garapa je velmi trvanlivé.
Použití
Garapa si rozhodně zasluhuje svoji
skvělou pověst, kterou mu vynesla jeho
pevnost a trvanlivost, stabilita v proměnlivých atmosférických podmínkách
a vynikající dekorativní vzhled. Široké
možnosti využití zahrnují výrobu venkovních teras, stavbu lodních palub, zábradlí
a trupů lodí. Je také používána v truhlařině na schodiště a obklady, v docích

Podpora: +420 702 153 740

a přístavech na mola apod. a na zahradní
nábytek. Hustota dřeva: ca. 900 kg/m3.
Jemná/hrubá drážka (obě strany pohledové) – na objednávku.
Rozměr: 25 x 145 mm.
Délka: 2,1 m (po 30 cm+) do 5,8 m.
Oboustranně hladké – na objednávku.
Rozměr: 22 x 140 mm.
Délka: 2,1 m (po 30 cm+) do 5,8 m.

9

Terasa Garapa

Stavební materiály
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Terasy ThermoWood
(thermo dřevo – borovice)

ThermoWood
neboli Thermo dřevo je
synonymem pro ekologické,
odolné a rozměrově stálé
dřevo.

Jde o jedinečný produkt svého druhu, jehož vznik umožňuje revoluční technologie
tepelné úpravy dřeva. Produkty zpracované
touto technologií umožňují úspěšné použití
vstupních dřevěných materiálů s tím,
že jejich následné užitné vlastnosti a prodloužená doba životnosti je staví na úroveň
tropických dřevin.
Hlavní surovinou použitou při výrobě je
skandinávská borovice. Výrobce pečlivě
vybírá nejvhodnější dřevo, které je následně ošetřeno tepelnou modifikací
za využití vysokých teplot (proces tepelné modifikace využívá teplo v teplotním
rozsahu 190–212 °C) a páry. Podle délky
a intenzity tepelného ošetření dochází
u dřeva ke změnám jeho barvy. Tepelně
upravené neboli modifikované dřevo
získává až tmavě hnědý karamelový odstín, a to v celém svém průřezu. Finální
výrobky jsou zcela přírodní a neobsahují
žádné chemické přísady. Tepelná modifikace zlepšuje vlastnosti dřeva, čímž
zvětšuje rozsah aplikací, kde lze dřevo
použít.

látku, která by podporovala dřevokazné
houby (KOMO). Po ošetření se vlhkost
dřeva sníží na 4–6 %. Zpětné vstřebání
vody je obtížné, a tak se výrazně zlepší
rozměrová stabilita dřeva a jeho izolační
vlastnosti (+25 %). Je odstraněna nebo
vysušena pryskyřice; nehrozí tedy riziko
jejího uvolňování do povrchu dřeva. Jsou
vyloučeny škodlivé emise, jako například
formaldehydy, a tak je dřevo čisté a bezpečné,a to jak při venkovním použití, tak při
použití v interiéru. Zničení bakterií zaručuje
sterilitu materiálu.
Tepelně zpracované neboli modifikované
dřevo je vhodné k veškerému použití jak
v exteriéru, tak i v extrémně vlhkém interiérovém prostředí. Profily se běžně používají na exteriérové obklady a opláštění
stěn budov, terasové a bazénové rošty,
materiál pro výrobu zahradního nábytku
a dále na veškeré exteriérové konstrukce. V interiérech se profily využívají jako
obklady vnitřních stěn saun, na výrobu
saunového nábytku, vybavení a zázemí
wellness center, parních lázní a také
vnitřních bazénů.

Výsledek tepelného ošetření: odolné
a pevné dřevo
Vzhledem k rozkladu hemicelulózy (řetězce glukózy) neobsahuje dřevo výživnou

9.27
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Terasy ThermoWood
(thermo dřevo – borovice)

Terasa ThermoWood borovice

Ošetření povrchu při použití ve venkovním prostředí:
Zabarvení povrchu lze zachovat ošetřením
vhodně pigmentovanými oleji na dřevo,
vosky, dřevo ochraňujícími prostředky, laky
nebo barvami s ochranou proti UV záření.
Povrch lze ošetřit buď před upevněním, či
těsně po něm, a to pouze tenkou vrstvou.
Nadbytečné množství nanášené látky je
třeba odstranit. Je nutné dodržovat doporučení výrobce.

S odstupem životnosti povrch materiálu
zešedne (získá patinu) a začne drobně
praskat. Tomuto přirozenému procesu stárnutí dřeva zabráníte pouze tím, že omezíte
působení UV záření a povětrnostních vlivů.
Pokud chcete udržet jeho líbivý karamelový vzhled, opatřete výrobky z materiálu
povrchovou úpravou. Zvláštní pozornost
je potřeba věnovat koncovým plochám
(čelům).

Ošetření povrchu je vhodné podle potřeby
opakovat. Tato potřeba se mění v závislosti
na podnebí, míře použití a stupni vystavení
UV záření. U neošetřeného dřeva natřeného barvou je interval údržby přibližně 5 let.
U tepelně upraveného dřeva je interval
údržby při nátěru barvou až třikrát delší
než obvykle. Použitím těchto stabilnějších
materiálů lze proto významně ušetřit
na následné obnově i obnovovacích nátěrech fasádních obkladů a teras.

ZÁKLADNÍ PROFILY

Thermowood borovice
Pohledová strana – hladká
(oboustranně hladké)
Rozměry: 26 x 117 mm,
dl. 3 – 5,10 m po 30 cm +

Thermowood borovice – hranol
pod terasy
Rozměry: 42 x 68 mm,
dl. 3 – 4,2 m po 30 cm +

9

Thermowood borovice
Pohledová strana – hladká
(oboustranně hladké)
Rozměry: 26 x 140 mm,
dl. 3 – 5,10 m po 30 cm +

Thermowood borovice
Pohledová strana – jemná drážka
Rozměry: 26 x 140 mm,
dl. 3 – 5,10 m po 30 cm +

Rozšířená nabídka profilů: str. 9.29–9.30

Podpora: +420 702 153 740

Stavební materiály
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Terasové a bazénové profily
ThermoWood®

Základní pravidla montáže pomocí
T-klipů: Podkladní rošt může mít osovou
vzdálenost maximálně 450 mm. Krajní profil musí být přikotven do každého podkladního hranolu nerezovými vruty. Otvory pro
vruty musí být předvrtány. U okraje profilu
se doporučuje kotvení minimálně 70 mm
od čela a 20 mm od kraje. Následně se
profily kotví skrze plastový T-klip do každého podkladního hranolu. V okrajích
u obvodových zdí musí být ponechána
dilatační mezera minimálně 6 mm a 4 mm
u příčného spoje.
LUNADECK 2 26X92 S ÚCHYTY

16

5

2

R2

14

LunaDeck 2 (26 x 92 mm)
s bočními úchyty

92

LUNADECK 2 26X92 S ÚCHYTY

LUNADECK 2 26X117 S ÚCHYTY

LunaDeck 2 (26 x 117 mm)
s bočními úchyty

117

LUNADECK 2 26X117 S ÚCHYTY

ANTISLIP 26X117 S ÚCHYTY

AntiSlip (26 x 117 mm)
s bočními úchyty
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R2
117

R2

26

2

R2

11,3 4,5

26

10,5 10,5

16

R2

2

10,5

UNADECK 2 26X92 S ÚCHYTY

26

Uchycení terasových profilů
ThermoWood® pomocí T-klipů: Pro zlepšení výsledného vzhledu terasy byl vyvinut
speciální T-klip, který umožňuje provádět
montáž bez nutnosti nežádoucí perforace deckingu, která způsobuje porušení
povrchu a vnikání vlhkosti do materiálu
terasy. Montáž pomocí T-klipů umožňují

oboustranné podélné drážky, jimiž jsou
opatřeny terasové profily, určené k tomuto
typu montáže. Jsou to především profily
LunaDeck 2 s bočními úchyty a AntiSlip
zadní strana hladká s bočními úchyty.

10,5 10,5

V současné době má velkou oblibu použití
ThermoWood® pro podlahy balkónů, teras, zahradních chodníčků a přechodových lávek. Vzhledem ke svým vlastnostem, získaným tepelnou úpravou, jsou
k tomuto účelu velmi vhodné terasové
profily ThermoWood® tepelně upravené
ve třídě Thermo-D. Terasové profily jsou
rozděleny do dvou skupin, které se liší
způsobem uchycení k podkladu.

s tav e b n í m at e r i á ly

Terasové a bazénové profily
ThermoWood®

Uchycení terasových profilů
ThermoWood® pomocí vrutů:
K montáži terasových profilů, které je nutné
kotvit skrze profil pomocí vrutů, doporučujeme použití nerezových vrutů, které nezpůsobí znečištění materiálu ThermoWood®
vlivem koroze. Tímto způsobem se provádí
montáž profilů LunaDeck 2 a AntiSlip. Profil
AntiSlip je vzhledem k jeho šířce 140 mm
dodáván v provedení se zadní stranou
rýhovanou.

Základní pravidla montáže pomocí
vrutů:
Podkladní rošt může mít osovou vzdálenost maximálně 450 mm. Každý profil musí
být přikotven do každého podkladního
hranolu minimálně dvěma nerezovými
vruty. Otvory pro vruty musí být předvrtány.
U okraje profilu se doporučuje kotvení
minimálně 70 mm od čela a 20 mm
od okraje. V okrajích u obvodových zdí
musí být ponechána dilatační mezera
minimálně 6 mm a mezi profily minimálně
4 mm – podélně i příčně.

Montáž terasy pomocí T-klipů – montážní návod

LUNADECK 2 26X117 bez úchytu

LUNADECK 2 26X92 bez úchytu

2

26

R2

14

92

LunaDeck 2 (26 x 92 mm)
bez úchytu

ANTISLIP 26X140 zadní strana
rýhovaná

LUNADECK 2 26X117 bez úchytu

LUNADECK 2 26X92 bez úchytu

2

26

R2

10,5 16

117

LunaDeck 2 (26 x 117 mm)
bez úchytu

ANTISLIP 26X140 zadní strana
rýhovaná

LUNADECK 2 26X117 bez úchytu

4

R2

6 12

AntiSlip (26 x 140 mm)
zadní strana rýhovaná

26

R2

2

R2

13,8 4,5

140

Terasové profily
Thermowood

LD2 26 x 92 mm
s bočním úchytem

LD2 26 x 117 mm
s bočním úchytem

AntiSlip 26 x 117 mm
s bočním úchytem

LD2 26 x 92 mm
bez úchytu

LD2 26 x 117 mm
bez úchytu

AS 26 x 140 mm
zadní strana rýhovaná

Počet bm/m2

101)

8,21)

8,21)

102)

8,22)

6,92)

3 a 4,2

3; 3,3; 3,6; 3,9;
4,2; 4,5; 4,8

3 a 4,2

3 a 4,2

3 a 4,2

3 a 4,2

Standardní skladová
délka3): (v metrech4))

1) Počítáno s doporučenou mezerou danou šířkou plastového montážního T-klipu.
2) Počítáno s doporučenou mezerou 5–8 mm pro odtok vody a dilataci.
3) Aktuální skladové délky vám sdělíme telefonicky – všechny uvedené délky nejsou vždy skladem, neboť v průběhu sezóny nemusí být pro danou délku dostupné vstupní řezivo.
4) Tolerance uvedené délky deklarovaná výrobcem = -10 mm / + 30 mm.

Podpora: +420 702 153 740

Stavební materiály

9.30

9

s tav e b n í m at e r i á ly

Terasy WPC (dřevo plast)

TERASY NOVÉ GENERACE
Desky PERWOOD jsou výrobkem nejvyšší kvality, který si rádi vybírají projektanti.
Osvědčují se v klasickém stavebnictví,
stejně jako v moderní architektuře. Díky
příměsi dřevní hmoty a charakteristické
textuře vypadají podlahy kryté dřevoplastovými deskami mimořádně přirozeně
a stylově.
Dřevoplastová deska je výrobkem nové
generace. Spojuje vysokou trvanlivost
a odolnost technologických materiálů
s krásným vzhledem dřeva. Odolnost
novátorské hmoty WPC – Wood Plastic
Composites, která je kombinací PVC
a dřevní moučky, potvrzují certifikáty
a záruky.
Pokud hledáte způsob, jak má terasa
podtrhnout výjimečný ráz vašeho domu
a zároveň se nezničit během divokých
dětských her nebo bujaré zahradní oslavy, vyberte si desky PERWOOD.

BAREVNÉ ODSTÍNY

SLONOVÁ KOST

TMAVÝ KAŠTAN

SVĚTLÝ DUB

TŘEŠEŇ

CIHLA

ŠEDÝ KÁMEN

EBEN

GRAND MASSIVE
Plný profil s reliéfem dřeva

HOME 1 / HOME 2
Komorový profil

MASSIVE
Plný profil drážkovaný

TECHNICKÉ INFORMACE
HOME 1 / HOME 2

28

147

161

21

MASSIVE

157
161

21

GRAND MASSIVE

157
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Terasy WPC – příslušenství

Desky PERWOOD se snadno udržují
a zajišťují úplné uživatelské pohodlí.
Na rozdíl od tradičních dřevěných desek
nevyžadují impregnaci, olejování, broušení, ani jiné drahé a pracné zákroky
při údržbě.

Absence třísek a neklouzavost představují dvě velmi důležité vlastnosti desek
PERWOOD, díky kterým je chůze naboso po nich zcela bezpečná.

Díky vysoké odolnosti vůči vodě, nečistotám, poškozením a škrábancům jsou
terasové desky WPC ideálním řešením
pro terasy, okraje bazénů nebo můstky.

Skladem u výrobce – krátký
termín dodání!
 prkna v délce 4 m v odstínech
tm. kaštan, šedý kámen, třešeň
a světlý dub
 plotovky v délce 4 m v odstínech
tm. kaštan, šedý kámen, třešeň
a světlý dub
 možnost výroby různých délek prken
i plotovek dle přání zákazníka

9

Hranol
3 000 x 50 x 30 mm
4 000 x 50 x 30 mm

Krycí lišta
Plná: 4 000 x 71 x 11 mm,
krycí lišta tvar L: 4 000 x 58 x 15 x 7 mm,
v sedmi barevných odstínech

Montážní klipy
jednoduchý (vlevo): 16 x 10 x 28 mm
dvojitý (vpravo): 25 x 11 x 28 mm

Pryžová podložka

Podpora: +420 702 153 740

Stavební materiály
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Plotovky WPC

PLOTOVKY 21. STOLETÍ
SPOLEHLIVOST. TRVANLIVOST.
ODOLNOST.

Skladem u výrobce – krátký
termín dodání!

Plot tvoří velmi důležitou část domu,
která rozhoduje o jeho vzhledu a stylu
– za tímto účelem byly vytvořeny plotovky
PERWOOD. Plot vyrobený z plotovek
WPC se vyznačuje nezvyklou životností,
což zaručuje spolehlivost a hezký vzhled
po řadu let.

 prkna v délce 4 m v odstínech
tm. kaštan, šedý kámen, třešeň
a světlý dub
 plotovky v délce 4 m v odstínech
tm. kaštan, šedý kámen, třešeň
a světlý dub
 možnost výroby různých délek prken
i plotovek dle přání zákazníka

Krytka pro plotovku
120 x 15 mm, černý odstín

Kompozitní materiály z nichž se vyrábí
výrobky PERWOOD spojují přirozenost
dřeva a solidnost umělých hmot nové generace. Díky takovému spojení lze desky
a plotovky používat 365 dnů v roce bez
nutnosti pravidelné údržby.
Výrobky PERWOOD se osvědčují
za každých atmosférických podmínek,
nepodléhají rozkladu, jsou odolné vůči
dřevokaznému hmyzu, houbám
a plísním.
Plotovky PERWOOD jsou dostupné
ve stejných sedmi barvách jako terasové
desky.

HOME broušené
Šíře 120 mm

HOME emboss
Šíře 120 mm

MASSIVE broušené
Šíře 90 mm

technická specifikace
HOME

MASSIVE / GRAND
MASSIVE

PP 90

PP 120

Rozměry (mm)

147 x 28

161 x 21

90 x 15

120 x 15

Váha (kg/mb)

2,8

3,8/4,1

1,9

1,9

Složení
Druh profilu

50 % dřevní moučka, 50 % PVC
komorová

plná

plná

Barevné odstíny

9.33

www.demos‑trade.com

komorová

MASSIVE emboss
Šíře 90 mm
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Hobra

9

HOBRA
je měkká dřevovláknitá deska vyrobená z lignocelulózových
vláken (s objemovou hmotností do 350 kg/m3) lisovaných bez
lepidla – soudržnost desky je zajištěna slisováním a zplstnatěním
vláken jejich přirozenou lepivostí.
Pro své výborné izolační vlastnosti se užívá jako hluboká a kročejová izolace (podlahy, dveře), stejně jako proklady pro balení
skla apod.

Další informace najdete
na str. 3.14

Podpora: +420 596
702 223
153 462
740

Stavební materiály
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Parapety

PARAPETY
Dřevotřísková deska na bázi dřeva typu
P3 vyrobená ze tří vrstev dřevěných
třísek, lepených pryskyřicí za vysokého
tlaku a teploty opracovaná vysokotlakým
laminátem.

Klasifikace: EN 312; EN 438.
Emisní třída: E1 (EN 120).
Oblast použití: použití v privátních
i komerčních prostorách.

Vlastnosti:
 desky pro interiérové vybavení, použití
ve vlhkém prostředí
 odolnost vůči oděru, nárazu, teplotě
a poškrábání
 snadná údržba

skladová kolekce Démos
Rozměry (mm)

Kód sortimentu

101 pe bílá 4100 x 200 x 16-40 profil g

199153

101 pe bílá 4100 x 250 x 16-40 profil g

199154

101 pe bílá 4100 x 300 x 16-40 profil g

199155

101 pe bílá 4100 x 400 x 16-40 profil g

199156

Krytka oboustranná bílá 600 mm

63131
12345 Zboží je skladem
v Praze a Brně
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Parapety řezané na míru

Základem parapetní desky je nosič, který
se vyrábí z 16 mm voděodolné DTD
desky. Předností parapetu je, že základní
nosná deska je silná 16 mm, ale nos
parapetu je zesílen a vyrábí se z 25 mm
DTD. Tento profil je již řadu let osvědčen
a zlepšuje tvarovou stabilitu a tuhost
celého výrobku.
Povrch parapetní desky tvoří vysoce
oděruvzdorný laminát CPL/HPL, který
se používá běžně na pracovní desky a je
dodáván předními výrobci laminátu v Evropě. Laminát je stálobarevný a odolný
proti UV záření, běžným domácím chemikáliím, vařící vodě a vysokým teplotám.
DTD Parapety nabízíme v 16 základních
dekorech. Díky této široké kolekci, která
obsahuje UNI barvy (bílá, šedá) i imitace
kamene a masivu, se dají dobře sladit jak
s interiérem, tak s okny vašeho domova.
Na zadní straně parapetu je nalepena nažehlovací hrana. Ze spodní strany je nalisován speciální impregnovaný protitah,
který slouží k zabránění vzlínání vlhkosti,
a to především v novostavbách.

Technické informace:
ROZMĚRY
Délka:
STANDARD dekory 5 350 mm (Bílá, Šedý
mramor), 4 050 mm (ostatní dekory).
TRENDY dekory 3 650 mm.
h: 150–600 mm skladem.
h: 800–1 000 mm na objednávku
(max. hloubka 1 000 mm).
s: 17 mm nebo nově 19 mm.
v: 40 mm.
t: 25 mm.
r: 10 mm.

s

v
Profil 200
t

dlouhá životnost
mechanická odolnost vrchního laminátu
vlhkuodolné provedení
malá tepelná roztažnost
odolnost vůči chemikáliím běžně používaným v domácnosti
 díky nosu překryje spáru mezi omítkou
a parapetem
Na spodní straně parapetu je použit
velmi kvalitní vlhkuodolný impregnovaný materiál – protitah. Jeho vlastnosti
umožňují snadné a kvalitní opracování
a výrazně vyšší přilnavost k montážním
materiálům.

r

h







r

KRYTKY
K okenním parapetům v profilu L 200
nabízíme plastové (PE) boční a dilatační
krytky s UV stabilizátorem, které dodáváme standardně ve 12 barvách. Jedná
se o oboustrannou krytku o max. délce
600 mm.

VLASTNOSTI A VÝHODY:
 vynikající stálost barev jednotlivých
dekorů
 vysoká pevnost a tuhost nosného materiálu i při vyšším zatížení (např. mytí oken)

Podpora: +420 596
702 223
153 402
740

Stavební materiály
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Parapety řezané na míru

9.37

0409 Washington

5006 Condotti

7680 Ořech rustikální

0126 Bílá

0225 Aluminium

1032 Šedá UNI

3045 Olše

3052 Tmavý dub

3053 Mahagon

www.demos‑trade.com

s tav e b n í m at e r i á ly

Parapety řezané na míru

3055 Javor

3061 Třešeň

3066 Buk

3072 Světlý dub

3080 Ořech tmavý

3095 Zlatý dub

9

4109 Antracit

5024 Šedý mramor

5032 Kraket

5038 Onyx

Podpora: +420 596
702 223
153 402
740

Stavební materiály
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Materiály použitelné pro výrobu
dveří a zárubní

s tav e b n í m at e r i á ly

DveřníDveře
těsnění
katalog kování
str. 4.141–4.142

Výplňové materiály
Homalight, Lněná deska
NATURA, DTDS děrovaná

Dveřní závěsy
katalog kování
str. 4.135–4.136

str. 9.40

Nosné desky
EUROLIGHT,
DTS AIRMAXX

Zámky
katalog kování
str. 4.137–4.141

str. 9.40

Dveřní laťovka
s MDF povrchem

Kliky

katalog kování
str. 4.143–4.157

str. 9.40

Dveřní pláště s finish fólií,
s lamino povrchem, microlamináty

Bezfalcové kování
katalog kování
str. 4.127–4.134

str. 9.41–9.42

Větrací mřížky
katalog kování
str. 15.3

9.39
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Doplňky pro montáž
najdete v kapitole 14

s tav e b n í m at e r i á ly

Materiály použitelné pro výrobu
dveří a zárubní

Dodací pořádek nosné materiály
Název sortimentu

Kód sortimentu

EUROLIGHT surová 2800 x 2070 x 38 mm

01172

EUROLIGHT surová 2800 x 2070 x 40 mm

01174

EUROLIGHT surová 2800 x 2070 x 50 mm

01171

EUROLIGHT surová 2800 x 2070 x 60 mm

01173

DTDS Airmaxx 3050 x 1300 x 38 mm

256050

Laťovka MDF povrch, pětivrstvá 970 x 2050 x 40 mm

00564

Laťovka MDF povrch, pětivrstvá 1250 x 2500 x 40 mm

00580

9

Dodací pořádek výplňové materiály
Název sortimentu

Kód sortimentu
i 259700

MDFS Homalight 200 kg/m 2440 x 1220 x 31 mm
3

MDFS Homalight 200 kg/m 2440 x 1220 x 33 mm

206160

MDFS Homalight 200 kg/m 2440 x 1220 x 34 mm

i 259701

3
3

DTDS děrovaná RT7 800 x 1888 x 32 mm

223457

DTDS děrovaná RT8 800 x 1888 x 33 mm

109920

Dodací pořádek Tenké surové desky
Název sortimentu

Kód sortimentu

DTDS EGGER P2 2800 x 2100 x 3 mm

01011

DTDS EGGER P2 2800 x 2100 x 4 mm

01012

DTDS EGGER P2 2800 x 2100 x 5 mm

01013

DTDS EGGER P2 2800 x 2100 x 6 mm

165833

MDFS (HDF) 2800 x 2070 x 5 mm

00607

12345 Zboží je skladem na centrálních skladech v Praze, Brně,
Ostravě, Olomouci a Litoměřicích

Podpora: +420 596
702 223
153 450
740

12345 Zboží je skladem
v Praze a Brně

i Na objednávku

Stavební materiály
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Dveřní pláště

Dveřní pláště s finish fólií
E1 P2 FIN
Základní formát: 2800 x 2100 x 3 mm.
Balení: 50 ks.
Dveřní formáty: 2000 x 670, 770, 870
a 970 mm.
Balení: 250 ks (minimální množství
k objednání je 500 ks – je možno však
kombinovat dva formáty a tedy 500 ks
je množství na zakázku, kde konkrétní
položky může být min. 250 ks).
Dekor – je tvořen finish fólií, která je hladká a není identická s dekory DTD laminovaných desek. V tabulce uvádíme dekory,
kterým jsou tyto dekory podobné.
Dveřní pláště s lamino
povrchem
E1 P2 CE.
Možnosti formátů: 2800 x 2050 x 3 mm
pro bílé a UNI dekory.
Balení: 50 ks.
4310 x 2050 x 3 mm pro dřevodekory
a reprodukce materiálů.
Balení: 50 ks.

9.41

Dveřní přířezy: 2000 x 670, 770, 870
a 970 mm ve všech dekorech.
Balení: 250 ks (minimální množství
k objednání je 500 ks – je možno však
kombinovat dva formáty a tedy 500 ks
je množství na zakázku, kde konkrétní
položky může být min. 250 ks).

Jsou dodávány v rolích o délce 200 m
a šířce 1 300 mm nebo dle specifikace
zákazníka. Tloušťka je 0,15 mm.
Dekory – na objednávku lze vyrobit jakýkoliv dekor z nabídky EGGER.
Minimální množství u objednávkových
zakázek je 260 m2 od dekoru.

Dekor je tvořen stejně jako u DTD laminovaných dekoračním papírem impregnovaným
melaminovou pryskyřicí a na povrchy se
používají taktéž struktury, stejně jako u DTD
laminovaných. Níže jsou uvedeny dekory
skladové kolekce dveřních plášťů.

Zárubně dodáváme kusově, na zakázku.

Při objednání neskladového produktu
je nutné si nechat prověřit kombinace
dekorů a struktur a požadované minimální
množství.
Microlamináty
Microlamináty jsou určeny pro průmyslové zpracování na kontinuálních zařízeních a výrobce doporučuje vždy provést
zkoušku zpracovatelnosti.

www.demos‑trade.com

Vzorkovník – Dveřní pláště

kód: 311365
Vějíř obsahuje 90 dekorů laminátů, které jsou dostupné
ve dveřních formátech.

s tav e b n í m at e r i á ly

Dveřní pláště

Dodací pořádek – SKLADOVÁ KOLEKCE démos
Rozměry (mm)

Dekor

Struktura

Název dekoru

W980

ST2

Platinově bílá

229567

191750

W1100

ST2

Alpská bílá

296137

296136

W1100

ST22

Alpská bílá

296141

296139

H1145

ST22

Dub Bardolino přírodní

229570

229573

H1151

ST22

Dub Arizona hnědý

234897

234896

H1277

ST9

Akácie Lakeland světlá

229565

229571

H1298

ST22

Jasan Lyon pískový

234895

234894

H1521

ST15

Javor medový

222603

229574

H1582

ST15

Buk Ellmau

141745

191741

H1636

ST12

Třešeň Locarno

318174

318175

H3303

ST22

Dub Hamilton přírodní

234893

234892

H3395

ST12

Dub Corbridge přírodní

318177

318176

H3734

ST15

Ořech Dijon přírodní

224192

191744

H3702

ST10

Ořech Pacific tabákový

254240

254239

U763

ST9

Perlově šedá

252799

252797

2130 x 2050 x 3

2005 x 870 x 3

9

12345 Zboží je skladem

v Uherském Hradišti

Dodací pořádek – SKLADOVÁ KOLEKCE EGGER
Dekor

Struktura

Název dekoru

Rozměry (mm)

Nosná deska

W980

ST2

Platinově bílá

5610 x 2050 x 3

E1 P2

U763

ST2

Perlově šedá

5610 x 2050 x 3

MDF HD

H1582

ST15

Buk Ellmau

4310 x 2050 x 3

E1 P2

H3734

ST15

Ořech Dijon přírodní

4310 x 2050 x 3

E1 P2

H1298

ST22

Jasan Lyon pískový

4310 x 2050 x 3

E1 P2

H3389

ST24

Dub přírodně světlý

4310 x 2050 x 3

E1 P2

H1145

ST10

Dub Bardolino přírodní

4310 x 2050 x 3

E1 P2

H3309

ST28

Dub Gladstone pískový

5610 x 2050 x 3

MDF HD

H3325

ST28

Dub Gladstone tabákový

5610 x 2050 x 3

MDF HD

H1180

ST37

Dub Halifax přírodní

5610 x 2050 x 3

MDF HD

H1181

ST37

Dub Halifax tabákový

5610 x 2050 x 3

MDF HD

Minimální objednací množství 25 ks celodesek, maximální 50 ks celodesek nebo odpovídající množství přířezů.

Podpora: +420 596
702 223
153 450
740

Stavební materiály
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Dveře

Levé nebo pravé?

Když se postavíte před dveře, abyste viděli
panty a dveře se otevíraly směrem k vám, tak
panty na levé straně značí, že se jedná o dveře LEVÉ a panty na pravé straně znamenají,
že dveře jsou PRAVÉ.
Jednoduché, že?

Do skladového sortimentu jsme pro vás zařadili dveře
v plném či proskleném provedení v dekorech bílá a dub.

É
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OV

D

V Démosu se setkáte s širokou nabídkou tuzemských
i zahraničních výrobců interiérových dveří. Ať už se jedná
o bezpečnostní dveře či protipožární, v povrchu CPL, HPL,
s dýhou nebo ve fólii, obraťte se na naše prodejce, kteří vám
s výběrem ochotně pomohou.

Ř

E

HOT

HOTOVÉ D
V

Dveře jsou nedílnou součástí každého interiéru. Při jejich
výběru může být zásadním rozhodnutím design, funkčnost
nebo materiály použité při výrobě. Stejně jako u nábytku platí,
že volba materiálu a povrchu dveří by měla splňovat nároky
na odolnost, stálost barev a údržbu, jelikož dveře patří
k nejvíce namáhaným prvkům v interiéru.

E

Dveře

9

Na zpracování
plošných materiálů?
Pilové kotouče, plátky, bity, vrtáky, sukovníky
aku šroubováky, vrtačky, pily, hoblíky, brusky
vysavače a měřicí technika

VE
ŘE

Kompletní nabídku nářadí a nástrojů najdete
v katalogu kování 2016 v kapitole 14.

www.demos-trade.com

10
+420 596 223 455

help@demos-trade.com

Další sortiment

Potřebovali byste informace o jiných
variantách, formátech nebo máte dotaz
na zpracování a užití materiálů?
Zavolejte naši technickou podporu.

Sháníte podobný sortiment,
který v katalogu není uveden?
Umíme nabídnout téměř cokoliv
z plošných materiálů, hran
a příslušenství.

U nás najdete tisíce dalších
položek včetně kování, které ke své
práci potřebujete. Nechte se inspirovat
specializovanými brožurami
nebo časopisy plnými nápadů,
které vám usnadní vaši práci.

10.1

www.demos‑trade.com

Masivní
materiály

Masivní materiály
Spárovky
Zábradlí a madla
Palubky
Biodesky
Biodesky AGROP
Biodesky ALFA
Řezivo truhlářské

10.3–10.4
10.5–10.9
10.10
10.12
10.13
10.14–10.16
10.17–10.19
10.20–10.22

Ke stažení na
www.demos-trade.com
Prohlížejte si stále aktuální katalog
v elektronické verzi, stáhněte si
certiﬁkáty, produktové informace
nebo technické listy. Informujte se
o dostupnosti materiálů,
základních cenách aj.

Masivní materiály

10.2
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Masivní materiály

Přenesení zeleně, dřeva či jiné formy
přírody do interiéru je trendem posledních
let. Takto pojatý prostor krásně voní,
příjemně se v něm dýchá, dobře se
v něm myslí a pracuje. Přírodní materiály
přirozeně lámou světlo a lépe pohlcují
zvuk. Samotný pohled na dřevo v nás
vyvolává pozitivní emoce, pocit uvolnění.
I my vám umíme nabídnout materiály,
které vám pomohou takový interiér
vytvořit.
Dřevo je živý materiál, který mění své
vlastnosti při změně vlhkosti nebo teploty.
Z požadavku na zachování co největší

10.3

tvarové stability a dlouhodobé trvanlivosti
hotových výrobků na bázi dřeva vznikly
spárovky, biodesky, laťovky nebo
překližky.

se hlavně při výrobě stolových desek,
kuchyňských dvířek, postelí a skříněk,
ale také jako obklady stěn a stropů
nebo jako podlahy.

Spárovky byly známy již ve starověkém
Egyptě. Také u nás se v minulosti
spárovka používala při výrobě nábytku:
na desky stolů, postelí, skříní, truhel
apod. Dodnes je oblíbeným materiálem
pro výrobu dětského a studentského,
případně ložnicového nábytku.

Současnému trendu volby materiálů
s minimálním obsahem lepidel vyhovují
léty osvědčené laťovky. Jsou vhodné
pro výrobu nábytku, dveřních zárubní,
stavebně-truhlářskou výrobu apod.
Laťovky je možno dále upravovat
dýhováním, lakováním, nátěry.

Biodesky neboli třívrstvé masivní desky
se vyznačují tvarovou stabilitou. Uplatňují

www.demos‑trade.com
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Masivní materiály
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Spárovky

SPÁROVKY
jsou masivní jednovrstvé desky, vyrobené slepením hranolků dřeva. Obecně
spárovky můžeme rozdělit na:
Průběžné – hranolek je jeden průběžný
po celé délce spárovky, někdy označované jako FIX tzn. fixní, jednotlivé lamely jsou
od šířky slepeny natupo a od délky lamela
probíhá přes celou délku spárovky
v jednom kuse.

průběžná

Napojované – označuje spárovku napojovanou, někdy označovanou jako CINK
tzn. cinkovanou, jsou vyrobeny z různě
dlouhých hranolků, napojených
do nekonečného vlysu, jednotlivé lamely
jsou spojeny od délky na ozubový spoj
a od šířky jsou slepeny natupo.

napojovaná

Spárovky jehličnaté
tyto spárovky jsou určené především
k výrobě dětského nábytku, nábytku s přírodním designem a lze je použít pro různé
konstrukční prvky. Standardně skladem
vedeme spárovky smrkové a borové
a to v průběžné variantě.
Spárovky listnaté
jsou podstatně odolnější než jehličnaté
(mají větší hustotu) a proto jsou především
určené pro výrobu masivních dřevěných

10.5

schodišť, masivního interiérového nábytku,
pro výrobu stolů a taktéž i kuchyňských
pracovních desek. Skladem v naší skladové nabídce najdete spárovky bukové,
dubové, nově i jasanové a to jak v průběžném, tak i napojovaném provedení.
Spárovky exotické
Z exotických dřevin vedeme skladem
spárovku HEVEA, a to v napojovaném
provedení. Využití této spárovky je především pro výrobu schodišť a masivního
interiérového nábytku. Tato dřevina se
velmi dobře přimořuje do různých odstínů
a svým vzhledem připomíná spárovku
dubovou.
SKLADOVÁNÍ SPÁROVEK
Jelikož jsou tedy všechny spárovky
velmi náchylné jak na změnu teploty,
tak i na změnu vlhkosti, uvádíme níže
základní informace o jejich skladování.
Desky je nutné skladovat zabalené
v ochranné fólii v uzavřených a suchých
prostorech. Je potřebné je chránit před
přímým slunečním zářením. Doporučené klima v místnosti, kde budou
výrobky užívány, je teplota okolo 20 °C,
relativní vlhkost vzduchu 60 %. Desky
při skladování nesmí být skladovány
v přímé blízkosti topení (topných těles), v
blízkosti studených a vlhkých stěn, dveří
nebo oken.
Balík desek, ale i jednotlivé desky, je
potřebné skladovat naležato a dostatečně podložené – alespoň dvěma stejnými podložkami na jeden běžný metr,
umístěny příčně vůči podélnému směru
desky. Je potřebné zabránit mechanickému poškození, vzniklému např. při
házení, deformování apod. a posouvání
desek proti sobě (stopy po smýkání,
poškrábání apod.).

www.demos‑trade.com

ZPŮSOB AKLIMATIZACE PŘED
DALŠÍM ZPRACOVÁNÍM
Před zpracováním je nutné desky zkontrolovat. Reklamace zjevných viditelných
jakostních a technických vad musí být
uplatněny před zpracováním. Reklamovat
lze jen desku, která je v původním formátu.
Desky je nutné před zpracováním aklimatizovat min. 48 hodin při pokojové teplotě
(20–22 °C). Délka aklimatizace může
být delší, záleží na prostředí, kde byla
skladována před výrobou.
Pokud deska před aklimatizací prodělala
delší převoz nebo byla skladována
za výrazně odlišných podmínek od klimatu, v kterém bude užívána nebo zpracovávána, je třeba aklimatizaci dostatečně
prodloužit, a to i případně o proces,
kdy nejprve bude aklimatizována deska
v obalu (pro mírnější přechod mezi
prostředími) a až následně bude deska
rozbalena a aklimatizována bez obalu.
Desku, kterou jste vyndali z fólie, je nutné
uložit ve vodorovné poloze. Z obou stran
musí být desky volně přístupné působení vzduchu, podložené podkladovými
prokládky. Nespotřebovaný polotovar,
zbytkový formát skladujte taktéž dle výše
uvedených zásad skladování.

Při správné aklimatizaci a užití v definovaných klimatických podmínkách (teplota
v rozsahu 15–30 °C, při relativní vlhkosti
vzduchu 35 % až 50 %) nám pak
spárovky přináší příjemný pocit z užívání
přírodního materiálu.

M A S I V N Í M AT E R I Á LY

Spárovky

Je nutné dbát na klimatické podmínky
zpracovávaných desek, zabránit extrémním klimatickým podmínkám (např. velmi
suchý nebo velmi vlhký vzduch apod.)
nebo výrazným změnám prostředí při
zpracování a zabudování do staveb.
Materiál masivní dřevo reaguje na změnu
teploty i vlhkosti a neustále ,,žije“ i po
zpracování ve výrobku. Pohlcuje nebo
uvolňuje vzdušnou vlhkost ze svého
okolí a na tu reaguje tvarovými změnami. Mění rozměr, deformuje se, sesychá nebo bobtná. Z tohoto důvodu je
nutné dbát na to, aby i po zabudování
mohla deska dilatovat a měla možnost
tvarových změn. Při správném klimatu

v místnosti a dobré povrchové úpravě
jsou rozměrové změny malé. Přesto i tak
může vzniknout malá deformace a jemné
povrchové trhliny. U masivních materiálů
je to přirozené a nepatří to k výrobním
vadám.
Výrobce polotovaru ani prodejce
nezodpovídá za chyby na materiálu,
které se projeví na výrobku při porušení dříve uvedených zásad aklimatizace
polotovaru před zpracováním nebo
užitím výrobku v nevhodném klimatu.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Desky je potřebné ošetřit a povrchově
upravit, vždy z obou stran a na všech
hranách stejným způsobem a materiálem (lak, olej, vosk apod.). Pro každé
konečné použití je nevyhnutelná kvalitní
povrchová úprava celého povrchu desek,
která brání prudkým změnám vlhkosti
v materiálu.
K ošetření doporučujeme
Osmo Top olej spojující
výhody přírodního oleje
i vosku. Více k tomuto
oleji najdete na str. 14.52.
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Buk průběžný

Dub průběžný

Jasan průběžný

Buk napojovaný

Dub napojovaný

Jasan napojovaný

Hevea napojovaná

Smrk průběžný

Borovice průběžná

Podpora: +420 596 223 462

Masivní materiály
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Spárovky – dodací pořádek

spárovky listnaté
Název sortimentu

Rozměry (mm)

2000 x 630
Napojované a/b

Bukové

Průběžné a/b podstupeň
Průběžné a/b stupeň
(Nebalené)

Tloušťka (mm)
18

Název sortimentu

Napojované a/b

Přůběžné a/b podstupeň
Dubové

Přůběžné a/b stupeň r9

Přůběžné a/b

10.7

26

27

28

113571

40

113573

2500 x 630

113572

4000 x 610

160544

160546

76262

4000 x 800

76252

76340

76251

1100 x 200

113575

1200 x 200

113576

1100 x 300

113577

1200 x 300

113578
214980

2100 x 1250
Průběžné a/b

20

2250 x 1250

179314

179363

179365

2450 x 1250

179362

179364

179366

28

40

Rozměry (mm)

Tloušťka (mm)
18

20

26

27

2000 x 630

113579

2500 x 630

113581

113583

4000 x 610

160545

160547

76263

4000 x 800

76255

76256

76229

1100 x 200

113587

1200 x 200

113588

1100 x 300

113589

1200 x 300

113590

1200 x 650

214997

1600 x 650

214998

1800 x 650

214999

2100 x 1100

298433

2250 x 1100

298428

298434

298431

2450 x 1100

298429

298435

298432

www.demos‑trade.com
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Spárovky – dodací pořádek

Název sortimentu

Rozměry (mm)

Napojované a/b

Průběžné a/b podstupeň
Jasanové

Průběžné a/b stupeň r9

Průběžné a/b

Tloušťka (mm)
18

20

26

27

28

40

2000 x 630

i 311503

i 311532

2500 x 630

i 311504

4000 x 610

311495

311496

311499

4000 x 800

311500

311501

311502

1100 x 200

311506

1200 x 200

311508

1100 x 300

311509

1200 x 300

311511

1200 x 650

i 311515

1600 x 650

i 311516

1800 x 650

i 311517

2100 x 1100

i 311514

2250 x 1100

311512

311519

311520

2450 x 1100

311513

311518

311521
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R9 – v názvu spárovky značí, že jedna podélná hrana je opracována, zaoblena rádiusem R9 mm (převážně u schodových stupňů).
Spárovky BUK, DUB a JASAN lze dodat na objednávku i v jiné kvalitě (B/C apod.), v různých formátech a tloušťkách.
Kusové dodávky spárovek: na objednávku lze dodat i kusově spárovky v dalších dřevinách (např. JV, TŘ, OŘ) a to i v jiném rozměru, tloušťce a kvalitě,
např. s konečnou povrchovou úpravou olejováním, úpravou zaoblených anebo sražených hran aj. - konkrétní poptávky je nutno dořešit s prodejcem či OM.

12345 Zboží je skladem

ve všech skladech

12345 Zboží je skladem na centrálních skladech v Praze, Brně,
Ostravě, Olomouci a Litoměřicích

Podpora: +420 596 223 462

12345 Zboží je skladem
v Praze a Brně

Baleno jednotlivě
po kusech

Masivní materiály
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Spárovky – dodací pořádek

spárovky jehličnaté
Název sortimentu

Tloušťka (mm)

Rozměry (mm)

11

15

2500 x 610
Smrkové

Borovicové

214989

214990

18

27

76309

76300

71349

76259

113611

214977

214988

Průběžné a/b

2500 x 1220
3000 x 1220

113607

Rema průběžné a/b

2520 x 1220

175566

2500 x 610

76314

76307

Průběžné b/b

2500 x 1220

02822

02823

3000 x 1220

113568

Rema průběžné a/b

2520 x 1220

214830

40

113570

spárovky exotické
Název sortimentu

Rozměry (mm)

Napojovaná a/a
Hevea

Tloušťka (mm)
20

40

2100 x 670

113596

2100 x 910

113597

2500 x 910

113599

2500 x 1000

113595

Napojovaná a/b podstupeň

1100 x 200

113601

Napojovaná a/b stupeň r7

1100 x 300

113602

R7 – v názvu spárovky značí, že jedna podélná hrana je opracována, zaoblena rádiusem R7 mm (převážně u schodových stupňů).
Exotická spárovka HEVEA je vyráběna z různě širokých vlysů. Na objednávku možno zajistit vzorkovou sadu spárovek HEVEA (180944).
Kusové dodávky spárovek: na objednávku lze dodat spárovky i v jiném rozměru, tloušťce a kvalitě – konkrétní poptávky je nutno dořešit s prodejcem či OM.

12345 Zboží je skladem

ve všech skladech

10.9

12345 Zboží je skladem na centrálních skladech v Praze, Brně,
Ostravě, Olomouci a Litoměřicích

www.demos‑trade.com

12345 Zboží je skladem
v Praze a Brně

Baleno jednotlivě
po kusech

M A S I V N Í M AT E R I Á LY

Zábradlí a madla

10

Zábradlí a madla
Schodišťová madla a zábradlí jsou důležitým funkčním
a estetickým prvkem interiéru. Vždyť co jiného může dělat
obyčejné schodiště designovým a přesto bezpečným, než
právě madlo? Jeho správným výběrem můžeme doladit styl
celého interiéru.
S tímto vám umíme pomoci a nabídnout řešení, které vám
bude vyhovovat.
Náš sortiment zahrnuje nespočet profilů z různých dřevin
a k nim vhodné příslušenství, jako jsou sloupky, koncovky,
úchytky a jiné.
Pro bližší informace se obraťte na naše prodejce.

Podpora: +420 596 223 450
462

Masivní materiály
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2 desky = 3 barvy
Z nabídky 16 mm desek
doporučujeme desky, které mají z každé
strany jinou barvu: šedá/bílá (kód 282098)
nebo šedá/antracit (kód 245318).
Tím vzniká výhoda úspory místa
na dílně, protože postačí mít
skladem pouze jednu desku
a dle potřeby použít barvu.

Maximální prostor v zásuvkách – LEGRABOX
LEGRABOX je typ výsuvu značky Blum, ideální
nejen do kuchyně, ale dokáže se harmonicky začlenit
i v obývacím pokoji, ložnici či koupelně – zkrátka
všude tam, kde je třeba maximálně využít každý
kousek místa v zásuvce. Síla bočnic pouhých
12,8 mm budí v tomto směru nadšení a emoce.

Pro dno a záda je sice vyžadována tloušťka materiálu
16 mm, ale není to limit, který by měl uživatele nebo
zpracovatele omezit. Naopak –fréza pro výrobu
polodrážek dna otvírá možnost zpracovat i bohatou
nabídku materiálů v tloušťce 18 mm pro kombinaci
se systémem LEGRABOX.

Podrobnosti k nabídce LEGRABOX najdete
v katalogu kování 2016 v kapitole 2.
Díky naší službě – zpracování dna a zad na zakázku včetně olepení horních
hran a frézování polodrážek – mohou být přání zákazníka na kombinaci
LEGRABOXU a typu plošného materiálu téměř neomezená.

www.demos-trade.com
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Palubky
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PALUBKY
Masivní dřevo a další přírodní materiály
na bázi dřeva mají i přes nástup moderních
trendů své stálé místo v interiéru i exteriéru
(nejen) našich domů, chat či bytů. Kromě
klasického nábytku z masivního dřeva jsou
stále v oblibě dřevěné obklady neboli
palubky.

VLASTNOSTI PALUBEK:
 tlumí hluk
 zateplují prostor
 působí jako estetický doplněk
 chrání stěny proti vlhkosti a poškození
 umožňují několikerou renovaci
 hygienické a vhodné pro alergiky

Kompletní sortiment palubek včetně dodacího pořádku
najdete na str. 9.21–9.22.

Podpora: +420 596
702 223
153 462
740

Masivní materiály
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Biodesky (třívrstvé lepené
masivní desky)

Biodeska (třívrstvá lepená masivní
deska) je vyrobená z listnatých nebo
jehličnatých dřevin. Vrstvy jsou vzájemně
na sebe lepeny pod úhlem 90°, kdy vnější
vrstvy jsou složeny z průběžných lamel
lepených po délce a tloušťka krycí vrstvy
zpravidla bývá min. 5 mm. Díky příčnému
lepení se u biodesky (v porovnání s masivní spárovkou) docílí větší stálosti proti
průhybu a kroucení.
Listnaté biodesky se používají především
k výrobě masivního nábytku. Jehličnaté
biodesky (zejména smrkové) se používají
hlavně při výstavbě dřevostaveb.
V naší skladové nabídce naleznete kvalitní smrkovou biodesku tl. 19 mm.
Biodesky (stejně tak jako spárovky) nám
při správné aklimatizaci a užití v definovaných klimatických podmínkách (teplota
v rozsahu 15–30 °C při relativní vlhkosti
vzduchu 35–50 %) pak taktéž přináší
příjemný pocit z užívání tohoto přírodního materiálu.

třívrstvé masivní desky
Název sortimentu

Smrk b-uni 2520 x 2050 x 19 mm

Kód sortimentu

76290

Smrk agrop ab/b 2500 x 2100 x 19 mm

i 317453

Smrk agrop b/c 2500 x 2100 x 19 mm

i 317454

V průběhu roku může dojít k náhradě skladové položky tl. 19 mm za „i” (alternativní) položku.

12345 Zboží je skladem na centrálních skladech v Praze, Brně,
Ostravě, Olomouci a Litoměřicích

10.13

i Na objednávku

www.demos‑trade.com

M A S I V N Í M AT E R I Á LY

Biodesky
AGROP

VÍCEVRSTVÁ MASIVNÍ DESKA
AGROP SWP
Vícevrstvé desky AGROP se vyrábí
z jehličnatého řeziva sušeného na 8 %
(modřín 12 %). Každou vrstvu desky tvoří
lamely z masivního rostlého dřeva. Třívrstvá deska se skládá z jedné středové
vrstvy otočené o 90° k vnějším vrstvám.
Pětivrstvá deska má jednu středovou
vrstvu otočenou o 90° ke dvěma rovnoběžným povrchovým vrstvám na každé
straně. Tloušťka vrstev může být různá
a určuje konečnou tloušťku desky. Lamely
středové vrstvy jsou lepeny podélně
k sobě a délkově jsou napojovány natupo
anebo mohou být průběžné. Jejich tloušťka je maximálně 42 mm. Vnější vrstvy
se vyrábí z průběžných lamel o tloušťce
6 nebo 9 mm a šířce 93–143 mm.

Na jedné desce je vždy stejná šířka povrchových lamel a lamely jsou obrácené
pravou stranou k povrchu. Podélné spoje
lamel v každé vrstvě jsou slepeny mezi
sebou. Použité lepidlo je voděodolné
a povrchové lamely jsou lepené podle
AW 100, případně D4 dle EN 204.
Kvalita broušení odpovídá zrnitosti 100
(hrubší broušení na objednávku).
PŘÍKLADY POUŽITÍ
Vícevrstvé desky AGROP lze obrábět
všemi běžnými dřevoobráběcími nástroji
a stroji jako masivní dřevo. Pro povrchovou úpravu jsou vhodné všechny
způsoby používané pro masivní dřevo.
Při použití desek ve venkovním prostředí
je třeba brát na zřetel přirozené vlastnosti
rostlého dřeva.

Ve stavebnictví
Stropní a podlahové konstrukce, nosný
plášť šikmých střech, přesahy střech,
opláštění, fasády, nadstavby, vestavby,
konstrukce hal, tesařské konstrukce aj.
Preferovaná kvalita B/C, C/C, C/D.
Ve stolařství
Obklady stěn, stropů a příček, podlahy,
schodišťové stupně, výroba nábytku
a vnitřního vybavení, zárubně, dveře,
okenice, výroba obalů, beden aj.
Preferovaná kvalita A/B, AB/B, B/B, B/C.
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Podpora: +420 596 223 462

Masivní materiály
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Biodesky AGROP

STRUKTUROVANÝ POVRCH
– RUSTIKÁLNÍ VZHLED
Typy povrchů:
kartáčování jemné a hrubé, sekání.
Dřeviny: smrk.
Standardní tloušťky (mm): 14, 16, 19, 21,
27, 32, 42, 50, 60.
Standardní formáty (mm):
do 2 100 x 6 000, min. délka 1 000.
MOŽNOSTI OBRÁBĚNÍ
Standardní: pero a drážka, drážky
z boku.
Nestardardní a přesné formátování:
dle individuální poptávky.

SMRK – kartáčování hrubé

SMRK – kartáčování jemné

PŘÍKLADY POUŽITÍ
Výroba nábytku a vnitřního vybavení,
obklady stěn a stropů.

STARÉ DŘEVO – JEDINEČNÉ
A ORIGINÁLNÍ POVRCHY
Typy povrchů: 1A, 4A, 4B, 4C, 5AC, 5BC,
5BA, 5CA.
Dřeviny: smrk.
Standardní tloušťka (mm): 19.
Standardní formáty (mm):
do 1 250 x 4 000, min. délka 1 000.

MOŽNOSTI OBRÁBĚNÍ
Standardní: pero a drážka, drážky
z boku.
Nestandardní a přesné formátování:
dle individuální poptávky.

PŘÍKLADY POUŽITÍ
Výroba nábytku a vnitřního vybavení,
obklady stěn a stropů.

Typ desek:
4 – staré sluncem opálené desky, ručně
kartáčováno.
1 – trámy a desky z krovu, ručně kartáčováno.
5 – staré dřevo z desek a trámů vnitřních.

1A

10.15

www.demos‑trade.com
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Biodesky AGROP

4B

4C

5AC

5BC

5BA

5CA

10

PODLAHOVÉ A OBKLADOVÉ PANELY
Podlahové a obkladové panely jsou vyrobeny z třívrstvých desek AGROP, po obvodu jsou opatřeny perem a drážkou.
Dřeviny: smrk.
Standardní tloušťka (mm): 19 (6-7-6).
Standardní formát (mm): 400 x 2 470.
VÝHODY
Tvarová stálost i při změnách teploty
a vlhkosti prostředí, charakter přírodního
masivního dřeva, jednoduchá manipulace a montáž, široké možnosti použití
a povrchových úprav, snadná renovace.
PŘÍKLADY POUŽITÍ
Podlahy, obklady stěn a stropů, schodišťové stupně aj.
Technická dokumentace a certifikáty
ke stažení na www.agrop.cz
Podpora: +420 596 223 462

Masivní materiály
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Biodesky Alfa

Objevte rozmanitost našich
listnatých dřevin – od světlých až po tmavé. Široký svět
barev pravého dřeva umožní
přirozeným způsobem vaši
individuální tvorbu.

VÍCEVRSTVÉ MASIVNÍ DESKY ALFA
(listnaté biodesky)
Listnaté biodesky (třívrstvé lepené masivní desky) od firmy ALFA jsou nejkvalitnějším přírodním deskovým materiálem
na evropském trhu.
Tento čistě přírodní produkt z neošetřovaného masivního dřeva – bez použití
chemických látek, bezformaldehydové
lepení, je dále zpracovatelný bez použití
imitací dřeva nebo fólií.
Skládá se ze tří vrstev vzájemně na sebe
lepených. Krycí vrstvy se skládají z průběžných lamel, středová vrstva je lepena
napříč proti krycím vrstvám. U běžných
dřevin je ve stejné dřevině jako krycí,
s výjimkou některých ovocnanů. Tím je
dána větší stabilita desky.
Biodesky ALFA svými 289 variacemi
desek dovolí výrobu té správné desky
pro správné užití.

Nejprodávanější na českém trhu jsou
biodesky Standard. Na objednávku možnost dodání ve standardních formátech
(na dotázání), případně lze využít
i tzv. Systému „14“ = u 14 dřevin může
ALFA vyrobit přesné formáty dle kusovníku, přirážka 20 % k cenám za Standard,
dle příslušné délkové skupiny, sladěno
na zakázku. Při požadavku návazností lamel u menších formátů je nutno formáty
sdružit. Termín po dohodě.
Kromě běžné biodesky Standard lze
dodat i odlehčenou biodesku ALFA „G3“
v extra tloušťkách 40, 50, 60, 70, 80 mm.
I pro ni platí možnost standardních formátů anebo přesných formátů Systému
„14“. Používá se pro výrobu stolových
desek, dělících příček, regálů, možno
i se zapracovanou vloženou lištou jako
přesný formát. Krycí vrstva (5 mm stejná
jako u běžných biodesek) může být
z javoru evropského, břízy, buku pařeného, buku jádrového pařeného, dubu,
dubu rustikal, divokého dubu, olše,

jasanu, jádrového jasanu pařeného,
javoru (hard maple), třešně evropské
pařené, ořechu pařeného s bělí, ořechu
pařeného bez běli, divokého ořechu či
strukturovaného ořechu pařeného s bělí.
U ALFA „G3“ je speciální středová vrstva
ze smrku „BionicDelta“ (kdy hmotnost
u buku standard se středovou vrstvou
z buku je ca. 600 kg/m3, ALFA „G3“
s krycí vrstvou buku a středovou vrstvou
„BionicDelta“ tloušťka 70 mm je
cca. 285 kg/m3) – je využívána pro svou
stabilitu zejména pro velké stolové desky.
Trendové dřeviny biodesky jsou zastoupeny běžným dubem, dubem rustikal
a dubem divokým, které stejně jako běžný dub lze dodat také s kartáčovaným
nebo pískovaným povrchem.

PŘEHLED DŘEVIN

Javor evropský (Rakousko)

10.17

Bříza (Pobaltské země)

www.demos‑trade.com

Hard Maple (USA)

M A S I V N Í M AT E R I Á LY

Biodesky Alfa

Jasan (jihovýchodní Evropa)

Jasan jádrový pařený (jihovýchodní Evropa)

Olše (Maďarsko, Polsko)

Dub (jihovýchodní Evropa)

Dub rustikal (jihovýchodní Evropa)

Dub divoký (jihovýchodní Evropa)
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Buk pařený (Rakousko, Německo)

Buk jádrový pařený (Rakousko, Německo)

Jabloň (Rakousko, Německo)

Švestka (Rakousko, Německo)

Hrušeň pařená (Rakousko, Německo)

Třešeň evropská pařená
(jihovýchodní Evropa)

Podpora: +420 596 223 462

Masivní materiály
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Biodesky Alfa

Ořech strukturovaný pařený s bělem
(jihovýchodní Evropa)

Ořech pařený s bělem
(jihovýchodní Evropa)

Ořech divoký pařený s bělem
(jihovýchodní Evropa)

Akát pařený (Maďarsko)

10.19

www.demos‑trade.com

Ořech pařený bez běli
(jihovýchodní Evropa)
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Řezivo truhlářské

VYSVĚTLENÍ KVALIT– pro truhlářské
listnaté a jehličnaté řezivo (třídění platí
pro veškeré řezivo, mimo dubu slavonského, buku chorvatského).

1F:
Jednostranně čistý materiál, max. zabíhající
běl max. do 2 cm plochy (řezivo má minimální barevné rozdíly).

Třída A:
Řezivo prakticky oboustranně čisté, povoleny suky středem. Vhodné na výrobu
lišt, nákližků nebo švarten.

PRIME:
Je omítaný a kapovaný, minimální šíře 12 cm
(min. podíl 10/11 cm, nadmíra 10–30 mm)
materiál z 80 % plochy čistý, z 20 % plochy
materiálu může mít běl, očko nebo neprocházející suk. Možno vybírat s délek cca po
50–100 mm v délkách 2050–3650 mm,
delší jsou v kategorii PRIME xl (řezivo má
minimální barevné rozdíly).

Třída „0 - I“ ;
Prakticky jednostranně čisté řezivo
s minimálním počtem vad. Vždy se měří
pouze levá strana fošny nebo prkna.
Vhodné na výrobu lišt, nákližků, švarten
a nábytku.
Třída „Comon 1“ – americké třídění, lze
přirovnat k mixu našich kvalit „O-I“ a II.
Třída II;
Řezivo s větším počtem vad. Měřena
jen levá strana. Vhodné na cink. Řezivo
může mít diskoloraci.
Třída „Comon 2“ – americké třídění, lze
přirovnat k mixu našich kvalit II. a III.
Třída III:
Řezivo s větším počtem vad, popraskané. Vlhkost až 8–16 %. Měřena jen levá
strana. Řezivo může mít diskoloraci.
VYSVĚTLENÍ KVALIT – pro truhlářské
řezivo (Slavonský dub, Buk Chorvatsko
pařený a nepařený).
DUB SLAVONSKÝ
4F:
Čtyřstranně čistý materiál, max. zabíhající
běl max. do 2 cm plochy (řezivo má minimální barevné rozdíly).

PRIME Kratina:
Je omítaný materiál vhodný na lepení
spárovky – schody či nábytkové díly – šířka
random je 60–120 mm a v balíku je jedna
délka 1000–2050 mm (řezivo má minimální
barevné rozdíly).
CHARACTER:
Je omítaný a kapovaný materiál (nadmíra
cca 20 mm), kde je přiznán charakter zdravého dřeva – na A straně bez běle, očka
povolena, zdravý suk do 45 mm nevypadavý povolen cca 1–2 ks na 1 m délky, možno
nakupovat přesné délky 2100–3500 mm.

lehce předhoblováno, účtovaná tloušťka
před hoblováním.
A/B:
Čisté omítané řezivo bez suků a rozpraskání, napadavé šířky, barevnost mírně
rozdílná, zabíhající jádro. Cenu určuje
délka, odstupňováno po 5 cm.
POPIS MĚŘENÍ
Veškeré řezivo je měřeno v suchém stavu
(včetně exotického řeziva), rozměry jsou
napsány na čele fošen – délka/šíře.
Bonifikace jsou případně vypsány na ploše dřeviny.
Měření prkna: do tl. 35 mm, měřeno
na levé straně prkna bez oblin – průměrová šíře prkna.
Měření fošny: od tl. 40 mm měřeno
na levé straně fošny, měří se půloblina –
půloblina na levé straně.
Fošny a prkna omítaná – šířka se měří
od hrany ke hraně.

XL:
Je materiál extradlouhý – 3650 mm+.
BUK CHORVATSKO PAŘENÝ
A NEPAŘENÝ
A TOP:
Čisté omítané řezivo bez suků a rozpraskání, napadavé šířky, barevnost mírně
rozdílná.
SPECIÁL:
Čisté omítané řezivo bez suků a rozpraskání, napadavé šířky, barevnost stejná,

Podpora: +420 596
702 223
153 462
740

Masivní materiály
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Řezivo truhlářské

JEHLIČNATÉ TRUHLÁŘSKÉ ŘEZIVO – sušené
Název

Kvalita

Tloušťky (mm)
25

30

40

50

60

A

i

i

i

i

i

Borovice

I.

S+

S+

S+

S+

S+

i

Borovice

II.; III.

i

S+

i

S+

S+

i

Borovice omítaná

II.

i

i

i

Smrk

A

Borovice

i

i

i

i

70

80

Smrk

I.

S+

S+

S+

S+

S+

i

i

Smrk

II.

i

S+

S+

S+

S+

i

i

Smrk omítaný

II.

60

70

80

S+

i

LISTNATÉ TRUHLÁŘSKÉ ŘEZIVO – sušené
Tloušťky (mm)

Název

Kvalita

Dub

A

i

i

i

i

i

Dub

I.

i

S+

S+

S+

S+

Dub

II.; III.

i

S+

i

S+

i

i

i

III.

i

i

i

S+

i

i

i

Buk

I.

i

S+

S+

S+

i

Buk

II.; III.

i

S+

i

S+

i

i

Dub omítaný

25

30

40

50

Jasan

I.

S+

S+

S+

Jasan

II.; III.

i

S+

i

Javor

I.

S+

S+

i

Ořech evropský šedý

I.

i

S+

Akát

I.

i

S+

Lípa, olše

I.

Topol

I.

i

Modřín

I.

S+

i

i

S+

i

i

S+

i

i

i

S+

i

Kompletní nabídka TRUHLÁŘSKÉHO ŘEZIVA je z důvodu komplikací při převozech omezena jen pro zákazníky skladu (prodejny)
PRAHA. V případě zájmu „vzdálenějších“ zákazníků je nutno každou poptávku řešit individuálně s obchodním manažerem (dle regionu).
S+ Zboží je skladem v Praze
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Řezivo truhlářské

TRUHLÁŘSKÉ ŘEZIVO – DOVOZ ITÁLIE, SLAVONSKÝ DUB A BUK
Název

Kvalita

Tloušťky (mm)
25

30

40

50

60–65

Dub hranolek

4F

i

i

i

i

i

Dub omítaný Praim

A

i

i

i

S+

i

Dub charakter

I.

i

i

i

i

i

Dub slavonský

I.

i

i

i

i

i

Buk pařený omítaný

A TOP

i

S+

S+

S+

i

Buk pařený omítaný

I.

i

i

i

i

i

i

i

i

i

Buk pařený omítaný speciál

A TOP

70

i

TRUHLÁŘSKÉ ŘEZIVO – DOVOZ ITÁLIE, NĚMECKO, EXOTIKA
Název

Kvalita

Ořech americký omítaný

A TOP

Ořech americký omítaný

A

Ořech americký omítaný

I.

Ořech americký omítaný

II.; III.

Tloušťky (mm)
25

30

40

50

60–65

i

i

i

i

i

i

S+

i

i

i

S+

S+

S+

S+

i

S+

i

Třešeň evropská

I.

i

S+

i

S+

i

Třešeň americká

I.

i

S+

i

S+

i

Bříza Bělorusko

I.

i

i

S+

i

Iroko

I.

i

i

i

i

i

Abachi samba

I.

i

i

i

i

i

Abachi ayos

I.

i

i

i

i

i
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LEPENÉ EUROHRANOLY
Název

DUO HRANOL (CINK - FIX)

TRIO HRANOL (CINK - FIX)

42 x 125 mm

EURODECK
72 x 145 mm

DLE POPTÁVKY

DLE POPTÁVKY

i

i

i

i

Dub; Borovice; Smrk

EUROHRANOLY – SMRK CINK
72 x 86 x 6000 mm (300+)

S+

72 x 86 x 6000 mm (300+ B)

S+

72 x 115 x 6000 mm (300+ A)

S+

72 x 125 x 6000 mm (B)

i

72 x 145 x 6000 mm (C zam.)
82 x 145 x 6100 mm (A 300+, C zam.)

S+

Kompletní nabídka TRUHLÁŘSKÉHO ŘEZIVA je z důvodu komplikací při převozech omezena jen pro zákazníky
skladu (prodejny) PRAHA. V případě zájmu „vzdálenějších“ zákazníků je nutno každou poptávku řešit individuálně s obchodním manažerem (dle regionu).

S+, i

S+ Zboží je skladem v Praze

Podpora: +420 596
702 223
153 462
740
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help@demos-trade.com

Další sortiment

Potřebovali byste informace o jiných
variantách, formátech nebo máte dotaz
na zpracování a užití materiálů?
Zavolejte naši technickou podporu.

Sháníte podobný sortiment,
který v katalogu není uveden?
Umíme nabídnout téměř cokoliv
z plošných materiálů, hran
a příslušenství.

U nás najdete tisíce dalších
položek včetně kování, které ke své
práci potřebujete. Nechte se inspirovat
specializovanými brožurami
nebo časopisy plnými nápadů,
které vám usnadní vaši práci.

11.1

www.demos‑trade.com

Překližky

Překližky
Rozdělení překližek
Skladová kolekce Démos

11.3–11.5
11.6–11.7
11.8–11.11
11

Ke stažení na
www.demos-trade.com
Prohlížejte si stále aktuální katalog
v elektronické verzi, stáhněte si
certiﬁkáty, produktové informace
nebo technické listy. Informujte se
o dostupnosti materiálů,
základních cenách aj.

Překližky

11.2

Překližky

Dávno je tomu, kdy člověk zjistil, že několik
slabších vrstev dřeva spojených dohromady
je pevnější než masivní dřevo stejné tloušťky,
a zrodila se překližka. Pro své vynikající
vlastnosti (vysoká pevnost, houževnatost
a pružnost při nízké objemové hmotnosti) je
důležitým materiálem nejen v nábytkářství,
ale používá se třeba i pro zhotovení bednění
pro betonáž, v modelářství nebo k výrobě
pochůzných ploch nákladních automobilů.

11.3

Truhlářské překližky architekti používají také
jako materiál, kterým netradičně dotvoří
interiér. Mohou originálně doplnit i moderně
zařízený byt nebo dům, třeba v ohybatelné
variantě pro vytvoření netradičních
designových kusů nábytku nebo obložení.

www.demos‑trade.com
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Podpora: +420 596 223 462

Překližky

11.4

Překližky

Překližky

PŘEKLIŽKA
je velkoplošný materiál na bázi dřeva tvořený svazkem navzájem slepených vrstev dýh
různé kvality. Obsahuje tři nebo více vrstev
(počet je většinou lichý) přičemž směr
vláken jednotlivých vrstev dýh je zpravidla
kolmý k následující vrstvě a typ použitého
lepidla je dle určení desky (do exteriéru či
interiéru). Tloušťka, počet vrstev a dřevina
jednotlivých dýh se můžou lišit, ale skladba
musí být vždy souměrná od středové dýhy
nebo pomyslného středu desky (důležité
pro rozměrovou stabilitu). Jako surovou
označujeme desku bez další povrchové
úpravy (u obalové překližky broušenou či
nebroušenou), v případě úpravy povrchu
fólií pak desky označujeme jako fóliované
(hladce) či protiskluzové (jedna strana má
zalisovanou „mřížkovou“ strukturu). Má-li
být surová překližka dále předýhována,
musí vlákna nových krycích dýh probíhat kolmo k průběhu vláken původních
vnějších vrstev desky, aby se zamezilo
tvorbě trhlin na nové krycí vrstvě. Výhodou
překližek (oproti masivnímu dřevu) je lepší
tvarová a rozměrová stálost a možnost
produkce velkých formátů (v naší skladové
nabídce najdete břízové překližky až do
rozměru 1 500 × 3 000 mm).

11.5

Pro své vynikající vlastnosti (vysoká pevnost, houževnatost a pružnost při nízké
objemové hmotnosti) je překližka důležitým materiálem především:
 v nábytkářství (pro výplně a opláštění
rámů, zad skříní, dna a boků zásuvek,
pracovních desek stolů, schodišť...)
 v dřevoobalové výrobě (palety, bedny,
obaly)
 ve stavebně truhlářské výrobě
(pro nenosné konstrukce)
 v modelářské výrobě (výroba slévárenských modelů)
 v automobilovém průmyslu (pro pochůzné plochy)
 pro betonování (k výrobě a tvorbě bednění)
Všeobecně překližky (bez hliníkové rámové
konstrukce) nedoporučujeme pro výrobu
nábytkových dvířek – mohou se různě
prohýbat!
KONSTRUKCE A NÁZVOSLOVÍ
U PŘEKLIŽKY
Dýha – tenký list dřeva tloušťkou nepřesahující 7 mm, vyroben loupáním nebo
krájením.

www.demos‑trade.com

Vrstva – jeden, dva nebo i více slepených
dýhových listů s navzájem rovnoběžným
průběhem vláken.
Povrchová (krycí) vrstva – vnější krycí
vrstvy z kvalitnější dýhy.
Poddýžka – vnitřní vrstva, jejíž směr vláken
je kolmý ke směru vláken krycí vrstvy.
Středová vrstva – jedna nebo více
vnitřních konstrukčních vrstev (jádrových),
viditelných na boku hotové desky, většinou
jsou tlustší a složeny z méně kvalitních dýh.

Překližky

Rozdělení překližek

PŘEKLIŽKY ROZDĚLUJEME
PŘEDEVŠÍM:
1)	podle třídy lepení – použitého
lepidla dle ČSN EN 314-2 rozlišujeme
překližky:
Třída lepení 1 (IF 20) pro vnitřní použití
dle ČSN EN 636 (interiér).
Označení: PT, lepení močovino-formaldehydovým (bílým) lepidlem.
Použití: nábytkářská a truhlářská výroba,
výroba obalů, hraček a hudebních nástrojů.
Třída lepení 2 (A 100) pro chráněné venkovní prostředí dle ČSN EN 636.
Označení: PT LEP-2, lepení melamin-formaldehydovým (bílým) lepidlem.
Použití: nábytkářská a truhlářská výroba,
výroba obalů.
Třída lepení 3 (AW 100) pro nechráněné
venkovní prostředí dle ČSN EN 636.
Označení: PV SUR, lepení fenol-formaldehydovým (červeným) lepidlem.

Použití: nosné či nenosné desky
do vlhkého a nechráněného venkovního
prostředí (jednotlivé vrstvy se působením
vlhka nebo vody sice od sebe nerozlepí,
ale dlouhodobé působení vody zapříčiní
nadměrné bobtnání dýh a tím může dojít
až k mechanické destrukci lepeného
spoje – proto je nutná kvalitní povrchová
úprava nátěrovými hmotami a její pravidelná údržba). Do této skupiny patří i překližky fóliované hladké a protiskluzové (ozn.
PV FOLI a PV PROTI), u kterých je jako
povrchová úprava tmavě hnědý nebo černý papír (barva není garantována), který
je impregnovaný fenol-formaldehydovou
pryskyřicí (ve standardní gramáži
±120 g/m2). Tyto překližky jsou vhodné
pro použití do vlhkého a venkovního prostředí (zejména pro betonářské účely,
na bočnice přívěsných vozíků, dětská
hřiště apod.), kdy hrany jsou již z výroby
zatřeny barvou. V případě formátování
těchto překližek je nutno řezanou hranu
opět zatřít (stejně tak jako jiná místa desky
narušená otvory a vruty).

Podpora: +420 596 223 462

2)	podle kvality povrchové
(krycí) vrstvy
Označení kvality – jakosti (v názvu uvedeno za dřevinou) vyjadřuje stručně, jaké
vady a v jakém rozměru nebo počtu jsou
povoleny anebo se naopak nedovolují.
Stanovení vzhledové třídy vychází
z ČSN EN 635, kdy se zvlášť rozlišuje
kategorie charakteristik pro dřeviny listnaté
(ČSN EN 635 – 2) a jehličnaté
(ČSN EN 635 – 3) a to třídou kvalit
E / I / II / III / IV.
Běžně se ale více používá označení dle
země původu překližky (Rusko, Ukrajina,
Rumunsko, Bulharsko, Lotyšsko, Finsko,
apod.), kde označení třídění je dle norem:
 u listnatých překližek: A / B (S) / BB / CP
(WG) / C (D)
 u jehličnatých překližek: A / B / C+ nebo C
Kvalita A (E) pro povrchovou úpravu
transparentními laky
V případě surových překližek je velice těžce dostupná, obzvláště u listnatých dřevin.
Spíš než surovými překližkami s povrchem

Překližky

11.6
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Překližky

Rozdělení překližek

z loupané dýhy je dosažitelná překližkou
dodatečně dýhovanou krájenou sesazenou dýhou. U listnatých dřevin plocha
v podstatě bez vad (loupáním nereálné),
jehličnaté obsahují dle specifikace výrobce
na straně A max. 3 vysprávky/m2.

Kvalita BB (II nebo III) pro povrchovou
úpravu pigmentovými laky
Opravy – zátky – dovolují se v příslušném
počtu na m2 (buk 3 ks, bříza 10 ks).
Trhliny vytmelené až do max. šířky 5 mm
a délky 250 mm v počtu 3 na metr šířky
desky. Tmavé zbarvení způsobené záběhy
jádra – jsou povoleny mírné záběhy
jádra. Sesazení dýh, čistě sesazené listy
– paralelní dýhové pásy barevně sladěné
se dovolují.

2500 mm

Příčná 1250 / 2500 / tl.

Podélná 2500 / 1250 / tl.

1250 mm

Kvalita B (I); S (I nebo II) pro povrchovou úpravu transparentními laky
Opravy – zátky se dovolují jen velice
minimálně. Kvalita B u listnatých je bez
vysprávek, S do 1 ks/m2, u jehličnatých
truhlářských do 6 vysprávek/m2. Trhliny
vytmelené a barevně sladěné do 3 mm
šířky v počtu 3 ks na šířku desky. Tmavé
zbarvení způsobené záběhy jádra
se nedovoluje (u jehličnanu do 1/3).

Délka desky – rozměr ve směru vláken
krycí vrstvy.
Příklad rozlišení provedení (podélná/příčná) podle délky desky.

4) podle formátu překližky
Ty jsou především omezeny technologií výrobních závodů. Maximální délka
loupané dýhy a tedy i vnější krycí vrstvy je
převážně 2 500 mm, proto formáty větší
než 2 500 mm jsou dostupné jen příčné.
Např. příčný rozměr 1 500/3 000 mm
(u nás skladem).

Kvalita CP (III nebo IV) konstrukční určená pro skryté plochy nebo k dalšímu
přelisování
Opravy – zátky – dovolují se bez omezení.
Trhliny otevřené se dovolují správně vytmelené až do max. šířky 10 mm, nejvíce v počtu 5 na metr šířky desky. Tmavé zbarvení
způsobené záběhy jádra – dovoluje se.
Kvalita C+ (IV) obalová
Obalová kvalita, díry po vypadlých sucích
tmeleny, deska je broušená.
Kvalita C nebo D (IV) obalová
Obalová kvalita netmelená broušená nebo
nebroušená, v povrchu díry po vypadlých
sucích.
3) podle směru vláken povrchových dýh (v názvu uveden za kvalitou
a to prvním uvedeným rozměrem formátu)
 směr vláken povrchových dýh shodný
s delší stranou desky
– podélná 2 500/1 250 mm
 směr vláken povrchových dýh rovnoběžný s kratší stranou desky
– příčná 1 250/2 500 mm
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Běžné formáty (dostupné v Démosu):
1 525 x 1 525 mm (skladem BŘÍZA),
2 200 x 1 250 mm (skladem BUK),
2 440 x 1 220 mm, 1 220/2 440 mm,
2 500 x 1 220 mm a 1 220/2 500 mm
(skladem OHYBATELNÝ ROLIFLEX),
2 500 x 1 250 mm a 1 250/2 500 mm
(skladem BŘÍZA, BUK, TOPOL „EVROPA“,
TOPOL „ASIE“, BOROVICE JÁDRO, BOROVICE ELLIOTIS, SMRK/BOROVICE),
2 500 x 1 500 mm, 1 500/2 500 mm,
2 500 x 1 800 mm, 1 500/3 000 mm
(skladem BŘÍZA).
Na zakázku lze (po balení) dodat formát
až 2 150 x 3 850 mm.
5) podle obsahu formaldehydu
Všechny námi nabízené překližky splňují
emisní třídu E1. Na zakázku lze dodat i lepení bez formaldehydu E0 (nejdostupnější
v tomto provedení jsou překližky bukové).

Překližky

Skladová kolekce Démos

SKLADOVÁ KOLEKCE DÉMOS
(všeobecné rozdělení)
PŘEKLIŽKY TRUHLÁŘSKÉ (ozn. PT)
jsou určeny jen do interiéru, lepeny
interiérovým bílým, resp. bezbarvým
lepidlem, které mezi vrstvami dýh není
rozeznatelné.
 borovice ozn. pt Borovice jádro
 bříza „1525“ ozn. pt Bříza
 buk ozn. pt Buk
OHYBATELNÉ (ozn. PT ROLIFLEX
ohybatelná)
Ohyb je možný buď v podélném, nebo
příčném směru podle varianty provedení překližky. Použité pro tvarové dílce
pro výrobu nábytku a stavebně truhlářskou výrobu. Běžně by mělo jít ohnout
až do rádiusu 100 mm, ale může se lišit
v závislosti na hustotě dřeva. Maximální
délka oblouku je dle orientace:
 příčnou překližku lze ohýbat v delším
směru – oblouk délky až 2 500 mm
 podélnou překližku lze ohýbat
v kratším směru – oblouk délky jen
1 220 mm

PŘEKLIŽKY VODOVZDORNÉ SUROVÉ
(ozn. PV SUR)
jsou určeny i do vlhkého a nechráněného prostředí (lepeny vodovzdorným
červeným lepidlem – jasně viditelná červenohnědá lepená spára mezi dýhami).
 bříza ozn. pv sur Bříza
 smrk/borovice ozn. pv sur smrk/bor
 borovice Elliotis ozn. pv sur bor
elliot

PŘEKLIŽKY VODOVZDORNÉ PROTISKLUZOVÉ (ozn. PV PROTI)
určeny i do vlhkého a nechráněného prostředí (lepeny vodovzdorným červeným
lepidlem – jasně viditelná červenohnědá
lepená spára mezi dýhami).
 bříza ozn. pv proti bříza
 topol (evropský) ozn. pv proti topol
„Evropa“
 topol (asie) ozn. pv proti topol „Asie“

PŘEKLIŽKY VODOVZDORNÉ FólioVANÉ HLADKÉ (ozn. PV FOLI)
jsou určeny i do vlhkého a nechráněného prostředí (lepeny vodovzdorným
červeným lepidlem – jasně viditelná červenohnědá lepená spára mezi dýhami).
 bříza ozn. pv foli bříza
 topol (evropský) ozn. pv foli topol
„Evropa“
 topol (asie) ozn. pv foli topol „Asie“
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Překližky
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Překližky

Dodací pořádek

Překližky truhlářské

Překližky truhlářské

(lepeno interiérovým lepidlem)

(lepeno interiérovým lepidlem)

BUK

BOROVICE
Název sortimentu

Borovice jádro A/B

Tloušťka
(mm)

Rozměry (mm)

Název sortimentu

2500 x 1250

Tloušťka
(mm)

4

113248

4

165795

113249

5

165796

6

113250

6

165797

8

113251

10

113252

Buk B/BB

8

165798

10

165799

12

113253

12

165800

15

113254

15

113111

18

113255

Buk multifine B/BB

Překližky truhlářské

BŘÍZA „1525“

(lepeno interiérovým lepidlem)

Bříza BB/BB

2500 x 1250

5

113117

18
3

Název sortimentu

Rozměry (mm)
2200 x 1250

00819

4

01964

5

02452

6

00795

8

01965

Tloušťka
(mm)

Rozměry (mm)

10

02150

3

00766

12

02155

4

02163

15

00912

6

00767

18

02157

8

00768

4

223426

10

00769

5

223427

12

00771

8

223428

15

00772

10

223429

18

00763

15

223430

18

223431

Buk BB/CP

1525 x 1525

Buk CP/CP

Překližky truhlářské

OHYBATELNÉ

(lepeno interiérovým lepidlem)
Název sortimentu

Roliflex (třívrstvé)

Tloušťka
(mm)

Rozměry (mm)
1220 x 2500

113282

7 podélná
7 příčná

2500 x 1220

113283

12345 Zboží je skladem

ve všech skladech

Podélnou překližku lze ohýbat v kratším směru (na šířku 1220 mm).
Příčnou překližku lze ohýbat v delším směru (na délku 2500 mm).
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12345 Zboží je skladem na cen-

trálních skladech v Praze,
Brně, Ostravě, Olomouci
a Litoměřicích

12345 Zboží je skladem
v Praze a Brně

Překližky

Dodací pořádek

Překližky vodovzdorné surové

Překližky vodovzdorné surové

(lepeno exteriérovým lepidlem)

(lepeno exteriérovým lepidlem)

BŘÍZA

BŘÍZA

Rozměry (mm)
Název sortimentu

Bříza multi S/BB

Bříza multi BB/BB

Bříza multi BB/CP

Bříza multi CP/CP
Bříza multi BB/CP

Bříza CP/C broušená

Tloušťka
(mm)

1250 x 2500
příčné

Rozměry (mm)

2500 x 1250
podélné

18

106372

6,5
9

Název sortimentu

ve všech skladech

1500 x 3000
příčné

18

175818

02260

24

216333

02261

27

217238

30

216630

40

217240

12

02262

15

02263

18

02264

21

02184

4

113083

6,5

113085

9

113088

12

113090

15

Bříza multi BB/CP

Bříza multi CP/CP

Překližky vodovzdorné

SMRK/BOROVICE

(lepeno exteriérovým lepidlem)
Tloušťka
(mm)

Rozměry (mm)

6

113092

113366

9

113094

205845

18

12

113096

113373

21

15

113097

113375

24

18

27

113098

113377

21

113379

24

205846

15

113700

18

113093

18

210712

21

210704

24

210705

27

210710

30

237497

35

305500

40

210713

Název sortimentu

Smrk/borovice C/C

12345 Zboží je skladem na cen-

trálních skladech v Praze,
Brně, Ostravě, Olomouci
a Litoměřicích

2500 x 1250
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Překližky vodovzdorné

BOROVICE ELLIOTIS

(lepeno exteriérovým lepidlem)
Název sortimentu

Bor-elliot C+/C

12345 Zboží je skladem

Tloušťka
(mm)

12345 Zboží je skladem
v Praze a Brně

Podpora: +420 596 223 462

Tloušťka
(mm)

Rozměry (mm)

6

161038

2500 x 1250

9

161039

12

161040

15

161041

18

161042

20

161043

Překližky

11.10

Překližky

Dodací pořádek

Překližky fóliované

Překližky fóliované

(lepeno exteriérovým lepidlem)

(lepeno exteriérovým lepidlem)

Hladké

Název sortimentu

Bříza

Tloušťka
(mm)

PROTISKLUZOVÉ

Rozměry (mm)
2500 x1250

Rozměry (mm)
1250 x 2500

2500 x 1250

113312

9

113347

9

113313

12

113349

12

132359

15

113350

15

124146

18

113352

18

113320

21

113354

24

113356

27

113358

30

113360

21

113321
113322
165348

24

Bříza

113326

9

113348

161015

12

113337

15

161016

15

113351

18

161017

18

113353

21

161018

21

113355

8

113334

27

113359

12

113329

30

113361

15

113331

12

02280

18

113332

15

02281

21

113333

Topol „Evropa“

Topol „Asie“

18

02285

21

02283

24

02284

12

161020

15

161021

18

161022

21

161023

12345 Zboží je skladem na centrálních skladech v Praze, Brně,
Ostravě, Olomouci a Litoměřicích

11.11

3000 x 1500

12

27

Topol „Asie“

Tloušťka
(mm)

6,5

18

Topol „Evropa“

3000 x 1500

Název sortimentu

www.demos‑trade.com

12345 Zboží je skladem
v Praze a Brně

Vytvořte pevné spojení
Vruty, konfirmáty, excentry, krytky, hmoždinky,
policové podpěry, spojovací kování na:
pracovní desky, kompaktní desky
a ostatní plošné materiály

Kompletní nabídku spojovacího kování
najdete v katalogu kování 2016 v kapitole 7.

www.demos-trade.com
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+420 596 223 455

help@demos-trade.com

Další sortiment

Potřebovali byste informace o jiných
variantách, formátech nebo máte dotaz
na zpracování a užití materiálů?
Zavolejte naši technickou podporu.

Sháníte podobný sortiment,
který v katalogu není uveden?
Umíme nabídnout téměř cokoliv
z plošných materiálů, hran
a příslušenství.

U nás najdete tisíce dalších
položek včetně kování, které ke své
práci potřebujete. Nechte se inspirovat
specializovanými brožurami
nebo časopisy plnými nápadů,
které vám usnadní vaši práci.

12.1
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Hrany

Hrany
Nábytkové hrany
Nábytkové hrany Hranipex
Kontrastní hrany EGGER
Nábytkové hrany REHAU

12.3–12.4
12.5
12.6
12.7–12.8
12.9–12.13
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Ke stažení na
www.demos-trade.com
Prohlížejte si stále aktuální katalog
v elektronické verzi, stáhněte si
certiﬁkáty, produktové informace
nebo technické listy. Informujte se
o dostupnosti materiálů,
základních cenách aj.

Hrany

12.2

Hrany

Nábytková hrana je praktická i estetická
záležitost. Nejenže hranu chrání, ale dotváří i celkový dojem z nábytku. Technologický vývoj v olepování hran se posunul
směrem k poloautomatickému nebo plně
automatickému procesu a v dnešní době
není problém vytvořit pevný spoj, který je
voděodolný a minimálně viditelný.

máme hrany dokonale sladěné s deskou
i hrany kontrastní, které se používají
k oživení designu. Příslušnou hranu dodáváme ke každému materiálu – jde o hrany
dýhované, hrany k pracovním deskám,
hrany k lesklým materiálům, případně hrany imitující skleněný povrch. Každá vaše
realizace tak najde hranu, která dokáže
nábytek pozvednout a ozvláštnit.

Nejčastěji používaným zakončením nábytkových dílců je ABS hrana, v nabídce

12.3
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Hrany

12.4

Hrany

Nábytkové hrany

NÁBYTKOVÉ HRANY
Nábytková hrana je nedílnou součástí
při výrobě nábytku. Používá se k dekorativnímu ukončení neboli tzv. olepení
či ohranění řezu nábytkových dílců. Pouze dobře zvolená hrana (barvou a svou
povrchovou strukturou) dodá nábytku
dokonalý vzhled a design. Hrana má
ale i funkci ochrannou a také praktickou, protože chrání nejnáchylnější část
nábytku.
Nejrozšířenějšími hranami v nábytkářském
průmyslu jsou hrany plastové ABS a hrany
z přírodních materiálů jako je dýha.
Laminované desky převážně olepujeme
ABS hranami, případně lamino hranami
(HRL), dýhované desky olepujeme dýhovými hranami (HRD).
Způsoby olepení:
 strojně s použitím k tomu určených
lepidel na bázi EVA, PO, PUR nebo
APAO, pro ABS hrana bez lepidla
 na strojích s laserovým systémem,
kde je na ABS hraně nanesena speciální funkční vrstva na bázi EVA nebo
PO, která zaručí potřebnou adhezi
mezi hranou a deskou
 ručním olepovacím strojem s horkovzdušnou pistolí – ta se používá
u laminátových a ABS hran s nánosem
tavného lepidla na bázi EVA
 ručně s použitím kontaktního lepidla,
které se nanese štětcem nebo sprejem
na dílec i hranu, nechá se odvětrat,
poté se nanese ještě jednou a nechá
se znovu odvětrat (cca 2–5 minut)
a dále se hrana postupně ručně přitlačuje na dílec. Následné opracování
probíhá ořezáním nebo ofrézováním

12.5

ZÁKLADNÍ TYPY HRAN:
ABS hrany
 jako standardní produkt nabízíme ABS
hrany
 jsou vyráběny s nánosem lepidla i bez
lepidla, případně s funkční vrstvou
 tyto hrany vynikají svou vysokou odolností a možností následné recyklace
 použití těchto hran je v podstatě
neomezené, vhodné pro všechny typy
nábytku, zejména na namáhaná místa,
vystavovaná velké míře opotřebení
 jsou vhodné pro olepení nejen rovných
ploch, ale také pro všechny možné
tvary křivek
Lamino hrany
 lamino hrany jsou vyráběny z impregnovaného lakovaného dekoračního
papíru
 mají využití na olepení hran málo
namáhaných míst nábytku
 v nabídce máme lamino hrany s lepidlem i bez lepidla
• lamino hrany jsou ale na ústupu,
protože je nahrazují mnohem odolnější
a pevnější ABS hrany
3D Akrylové hrany k lesklým deskám
Thermopal
 hrany 3D jsou kombinací ABS hran
a průhledné vrstvy akrylu, která vytváří na hraně tzv. 3D efekt, ten má
za následek plastičnost podkladového
dekoru

www.demos‑trade.com

Dýhové hrany
 dýhové hrany jsou vyráběny z krájených přírodních dýh, které se napojují
pomocí prstového spoje do nekonečné role
 dýha je ze zadní strany podlepena flísem nebo zpevněna tenkým nánosem
tavného lepidla
 dýha je standardně přebrušována
a hrany jsou řezány od šíře 15 do 300 mm
 tloušťka 0,6 mm
Vrstvené dýhové hrany
 jsou vyráběny slisováním více vrstev až
do tloušťky 4 mm
 ve srovnání s běžnou dýhovou hranou
přináší již použití dvouvrstvé, tj. 1 mm
silné hrany významný nárůst kvality při
nepatrném rozdílu v nákladech
 tloušťka 2 mm
ABS s Alu povrchem
 velmi oblíbenými hranami zejména pro
kuchyňská dvířka jsou hrany
v dekorech Hliník a Nerez
 další možností je použití hran ABS,
které jsou potaženy ALU fólií v několika
různých dekorových provedeních
(Hliník hladký, Hliník broušený, Ocel
– Nerez)

Hrany

Nábytkové hrany

Hranipex,
český výrobce hran.

Typy hran
ABS hrany, lamino hrany, dýhované hrany, vrstvené dýhované hrany, ABS hrany
s ALU fólií.

Jumbo role (neboli bloky)
Hranipex nabízí kromě standardních
formátů také tzv. Jumbo role – tedy role
v širších návinech.

ABS hrany
 ABS hrany EXPRES – standardní
hrany
 ABS hrany GOLD – hrany nejprodávanějších dekorů
Unibarvy a dřevodekory – v nabídce
s lepidlem, bez lepidla a jumbo role.
Povrchová úprava – hladká (HL), perlička
(PE), gravír (PR).

Ty je možné využít dvěma způsoby:
1. Zákazník si může již od délky 1 m
objednat jumbo roli a tu si dále sám
nařezat na požadovanou šíři – za toto
“odmotání“ se platí příplatek.

Formáty:
 ABS hrany 0,45; 0,7 a 0,8 mm – návin
bez lepidla 200 m, s lepidlem 50 m
 UNI barvy 1 mm - návin 150 m
 Dřevodekory 1 mm – návin 200 m
 ABS hrany 2 mm – návin 100 m
Pro hrany, které Démos nedrží skladem,
je minimální objednávkové množství
10 m (pokud má dodavatel skladem, je
dodání do druhého dne).

2. V Hranipexu je možné si nechat hranu
v tl. 0,45–2 mm nařezat na požadovanou
šířku (od 5–115 mm) – minimální odběr je
100 bm a navíc je zde nutno počítat s tím,
že Hranipex kupříkladu 100 bm rozpočítá
tak, že šířku Jumbo role rozdělí na požadovanou šířku zákazníkem a vznikne tedy „několik“ proužků hrany (za řezání hran se platí
příplatek podle objednaného množství).
Termín dodání 1–2 týdny.
Dýhové hrany 0,6 mm (HRD)
 s lepidlem – skladem vybrané druhy
dýhových hran v rozměrech 23 x 0,6

a 43 x 0,6 – odběr od 1 metru, objednávkový sortiment možno objednat
po celých návinech – 50 metrů
– neroztáčí se
 s flísem - skladem vybrané druhy dýhových hran v rozměrech 23 x 0,6
a 43 x 0,6 – odběr od 1 metru, objednávkový sortiment možno objednat
po celých návinech – 200 metrů
– neroztáčí se
Vrstvené dýhové hrany 2 mm (HRD)
 skladem vybrané druhy dýhových hran
v rozměrech 24 x 2 a 42 x 2 – odběr
od 1 metru, objednávkový sortiment
možno objednat po celých návinech
– 50 metrů – neroztáčí se
HRANY ABS s Alu fólií
Velmi oblíbenými hranami zejména pro
kuchyňská dvířka jsou hrany v dekorech
Hliník a Nerez. Další je použití hran ABS,
které jsou potaženy Alu fólií v několika
různých dekorových provedeních (Hliník
hladký, Hliník broušený, Ocel – Nerez).

ABS hrany s ALU fólií (šíře 22 a 45 mm)
Označení

HD 29782

Rozměr š. x tl. (mm)

Provedení

Kód sortimentu

22 x 0,5

bez lepidla

45 x 2

bez lepidla

22 x 2

bez lepidla

74409
74431
62057
i 62481
76006
76007
62634
i 62956
80493
80134
216591

ABSB HD29661 ALU 1
broušená

22 x 0,5

s lepidlem

22 x 0,5

bez lepidla

22 x 2

bez lepidla

45 x 2

bez lepidla

22 x 0,5

s lepidlem

ABSB HD29782 ALU
hladká

HD 29661

ABSB HD29929
ocel broušená

HD 29929
12345 Zboží je skladem

ve všech skladech

22 x 0,5

s lepidlem

22 x 0,5

bez lepidla

23 x 2

bez lepidla

12345 Zboží je skladem na centrálních skladech v Praze, Brně,
Ostravě, Olomouci a Litoměřicích

Podpora: +420 596 223 447

12345 Zboží je skladem
v Praze a Brně
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i Na objednávku

Hrany

12.6

Hrany

Nábytkové hrany

Typy hran EGGER
ABS hrany (unibarvy, dřevodekory
a bílé), čelní hrany, kontrastní hrany (třívrstvá optika, kontrastní hrana, Multiplex/
Linea, Doppia)
Formáty
 23 x 0,4 mm – návin 200 m
 23 x 0,8 mm – návin 75 m
 43 x 0,8 mm – návin 75 m
 23 x 2 mm – návin 75 m
 28 x 2 mm – návin 75 m
 43 x 2 mm – návin 25 m
 nově v nabídce mini-jumbo role
(100 mm)

Pro hrany, které Démos nedrží skladem
(objednávkové) je minimální množství
pro objednání celý návin (termín dodání
2–3 týdny).

23 x 1,3 mm. Z toho 7 dekorů ABS hran
a 6 dekorů hran PMMA.

EGGER – ABS čelní hrany
K dispozici 17 dekorů v rozměru
23 x 0,8 mm, v nové struktuře RO (návin
75 bm).
Na objednávku lze objednat rozměr
42 x 0,8 mm (pouze celé náviny 25 m).
Nové EGGER kontrastní ABS a PMMA
hrany
Nabídka obsahuje 13 dekorů v rozměru

dodací pořádek abs čelní hrany
Název sortimentu

H3766 RO čelní hrana 23 x 0,8 mm

Kód sortimentu

313966

H1181 RO čelní hrana 23 x 0,8 mm

313974

H1176 RO čelní hrana 23 x 0,8 mm

313972

H3406 RO čelní hrana 23 x 0,8 mm

313970

H3154 RO čelní hrana 23 x 0,8 mm

313975

H3309 RO čelní hrana 23 x 0,8 mm

313980

H3403 RO čelní hrana 23 x 0,8 mm

313968

H3335 RO čelní hrana 23 x 0,8 mm

313976

H3326 RO čelní hrana 23 x 0,8 mm

313977

H1486 RO čelní hrana 23 x 0,8 mm

313971

H3325 RO čelní hrana 23 x 0,8 mm

313978

H3342 RO čelní hrana 23 x 0,8 mm

313979

H1400 RO čelní hrana 23 x 0,8 mm

313967

H3404 RO čelní hrana 23 x 0,8 mm

313969

H1250 RO čelní hrana 23 x 0,8 mm

313964

H1180 RO čelní hrana 23 x 0,8 mm

313973

H3760 RO čelní hrana 23 x 0,8 mm

313965
12345 Zboží je skladem v Praze
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Hrany

Kontrastní hrany

Druhy kontrastních hran
Třívrstvá optika

H8956 ST10 Bílošedá

H8957 ST10 Přírodní

H8958 ST10 Antracitová

U8981 ST9 Onyxově šedá/bílý základ

U8982 ST9 Lávově šedá/bílý základ

Kontrastní hrana

U8980 ST9 Kosmicky šedá/bílý základ
Multiplex / Linea

H8955 SM Multiplex/černý základ

F8980 Li Linea černá

Doppia

H8959 AC Černá – Dub přírodní

H8960 AC Bílá – Dub přírodní

H8981 AC Černá – měděná

F8982 AC Černá – zlatá

H8961 AC Onyxově šedá – Dub přírodní

12

dodací pořádek kontrastní hrany
Název sortimentu

Kód sortimentu

Název sortimentu

Kód sortimentu

H8956 ST10 23 x 1,3 mm

313981

F8980 LI 23 x 1,3 mm

313988

H8957 ST10 23 x 1,3 mm

313982

H8959 AC 23 x 1,3 mm

313989

H8958 ST10 23 x 1,3 mm

313983

H8961 AC 23 x 1,3 mm

313990

U8980 ST9 23 x 1,3 mm

313984

H8960AC 23 x 1,3 mm

313991

U8981 ST9 23 x 1,3 mm

313985

F8981 AC 23 x 1,3 mm

313992

U8982 ST9 23 x 1,3 mm

313986

F8982 AC 23 x 1,3 mm

313993

H8955 SM 23 x 1,3 mm

313987

Podpora: +420 596 223 447
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Hrany

Nábytkové hrany

Typy hran
ABS hrany
Formáty:
 22 x 0,4 mm – návin 300 m
 23 x 0,8 mm – návin 150 m
 23 x 2 mm – návin 100 m
 28 x 2 mm – návin 100 m
 45 x 2 mm – návin 100 m
 54 x 2 mm – návin 100 m
Hrany s vysokým leskem
Materiál: ABS.
Povrch: hladký.
Typ laku: lak s velmi vysokým leskem.

Hrany s 3D efektem
Hrany 3D jsou kombinací ABS
a průhledné vrstvy akrylu, které vytváří
tzv. 3D efekt, ten má za následek plastičnost podkladového dekoru.
Formáty:
 23 x 2 mm – návin 100 m
 45 x 2 mm – návin 100 m
 54 x 2 mm – návin 100 m

Formáty:
 23 x 1,3 mm – návin 100 m
 35 x 1,3 mm – návin 100 m
 45 x 1,3 mm – návin 100 m
rehau 3d
Hrany 3D jsou kombinací ABS a průhledné vrstvy akrylu, která vytváří tzv. 3D
efekt, ten má za následek plastičnost
podkladového dekoru.

rehau 3d

8830

741E

dodací pořádek rehau 3d
Dekor

Název

Rozměr š. x tl. (mm)

Kód sortimentu

8830

Fine line

23 x 2

62845

741E

Černá

23 x 2

91549

 Aktuální dostupnost najdete na Démos portálu.
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Hrany

Nábytkové hrany

Hrany VISION ALU/sklo
Hrany jsou dokonalou imitací skleněného povrchu, v kombinaci s hliníkem.
Při kombinaci materiálů Senosan a ABS
Vision je zajištěn exkluzivní a originální
vzhled finálního výrobku, který připomíná
skleněnou plochu s hliníkovým rámečkem.

Formáty:
 23 x 1,3 mm – návin 100 m
 45 x 1,3 mm – návin 100 m

Rehau Visione ALU/sklo

1522E

1521E

1638E

1639E

1636E

DODACÍ POŘÁDEK Rehau Visione ALU/sklo
Dekor

Název

Rozměr š. x tl. (mm)

12

Kód sortimentu

Vhodné pro dekor
Senosan

EGGER st30

1522E

Bílá zářivá

23 x 1,3

62245

801

W1000

1521E

Černá

23 x 1,3

62340

803

U999

1636E

Bílá krémová

23 x 1,3

62284

802

U108

1638E

Červená světlá

23 x 1,3

62259

808

–

1639E

Červená tmavá

23 x 1,3

62270

807

U311

 Aktuální dostupnost najdete na Démos portálu.
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Nábytkové hrany

Rehau Visione

1392E

1389E

1315E

1312E

dodací pořádek Rehau Visione
Dekor

Název

Rozměr š. x tl. (mm)

Kód sortimentu

1392E
1392E

Bílá 3D

45 x 2

92672

Bílá 3D

23 x 2

76847

1389E

Světle zelená 3D

23 x 2

91084

1389E

Světle zelená 3D

45 x 2

92646

1315E

Modrá 3D

23 x 2

74470

1312E

Zelená 3D

23 x 2

74427
12345 Zboží je skladem v Praze a Brně

 Aktuální dostupnost najdete na Démos portálu.
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Nábytkové hrany

Hrany podsvětlené
Formáty:
 45 x 2 mm – návin 50 m
 54 x 2 mm – návin 50 m

dodací pořádek Rehau podsvětlitelná
Dekor

Rozměr š. x tl. (mm)

Kód sortimentu

2231E

45 x 2

229564

2235E

45 x 2

229563

2238E

45 x 2

229562
 Aktuální dostupnost najdete na Démos portálu.

Rehau podsvětlitelná

2231E

Hrany Inspiration
Jsou vyráběny metodou digitálního tisku.
Díky této technologii je možné vyrábět
dekory, které dokáží zvýraznit zejména
silné desky.
Formát:
 54 x 1,5 mm – návin 100 m

2235E

2238E

dodací pořádek Rehau inspiration
Dekor

Název

Rozměr š. x tl. (mm)

Kód sortimentu

1626E

Bubles

54 x 1,5

90857

1538E

Stripes grün

54 x 1,5

90806

1441E

Viva blau

54 x 1,5

90802

1427E

Wood Zebrano

54 x 1,5

90800

 Aktuální dostupnost najdete na Démos portálu.

Rehau Inspiration
12

1626E

1538E

1427E

1441E
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REHAU hrany pro laserové
olepování
Díky použití laserové technologie lze
vytvořit spojení desky a hrany zcela
bez použití lepidla.
Polymerní hrana je pro laserové nanášení konstruována jako dvouvrstvá. Funkční
vrstva, která je nanesená na zadní straně,
se skládá ze speciálního polymeru, který
je sladěn se základní barvou nábytkové
hrany.
Pomocí vysoce výkonného laseru, který
nahrazuje agregát pro nanášení lepidla,
se funkční vrstva roztaví. Polymer, který
je nyní tekutý, se spojí s nosnou deskou.
Výsledkem je trvalé spojení beze spár.
Pro hrany REHAU, které Démos nedrží
skladem (objednávkové), je minimální
množství pro objednání celý návin (termín dodání 2–3 týdny).

12.13

Dvě varianty:
1. RAUKANTEX PRO (polymerní funkční
vrstva).
 hrana s vrstvou PRO – nosič (hrana) je
spojený s vrstvou PP 4900, nejedná se
o lepidlo
 vrstva PP má vždy barvu jako hrana,
tedy cca 80 barev, např. červená hrana
má červenou vrstvu atd.
 teplota nastavení olepovačky je vždy
vyšší než u vrstvy PLUS, minimální
objednací množství je 1 návin
2. RAUKANTEX PLUS (funkční vrstva
lepidlo).
 hrana s vrstvou PLUS – na nosič (hranu) různé materiály (ABS, PP, PMMA)
je nanesena vrstva lepidla na bázi
Polyolefinu
 k dispozici jsou 3 barvy – bílá, černá
a transparentní
 teplota nastavení olepovačky je vždy
nižší než u vrstvy PRO, minimální
objednací množství je 1 m

www.demos‑trade.com

Naše akce mají říz!
Několikrát ročně pořádáme nabité akce, na nichž můžete zjistit co je nového,
nebo se jen pobavit s lidmi z oboru. Ať jsou to naše specializované
produktové dny, dny otevřených dveří, prezentační akce nebo semináře
na novinky, nudit se nebudete.

Nenechejte si je ujít, rádi vás uvidíme!
12

www.demos-trade.com
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+420 596 223 455

help@demos-trade.com

Další sortiment

Potřebovali byste informace o jiných
variantách, formátech nebo máte dotaz
na zpracování a užití materiálů?
Zavolejte naši technickou podporu.

Sháníte podobný sortiment,
který v katalogu není uveden?
Umíme nabídnout téměř cokoliv
z plošných materiálů, hran
a příslušenství.

U nás najdete tisíce dalších
položek včetně kování, které ke své
práci potřebujete. Nechte se inspirovat
specializovanými brožurami
nebo časopisy plnými nápadů,
které vám usnadní vaši práci.

13.1

www.demos‑trade.com

Lišty, sokly,
okopové plechy

Lišty, sokly, okopové plechy
Těsnicí lišty k pracovním deskám
Soklové systémy REHAU
Rektifikační nožky
Okopové plechy

13.3–13.4
13.5–13.6
13.7
13.8–13.9
13.10

Ke stažení na
www.demos-trade.com

13

Prohlížejte si stále aktuální katalog
v elektronické verzi, stáhněte si
certiﬁkáty, produktové informace
nebo technické listy. Informujte se
o dostupnosti materiálů,
základních cenách aj.

Lišt y, sokly, okopové plechy

13.2

Lišty, sokly, okopové plechy

Aby nová kuchyň dlouho sloužila, tak se
musí líbit, musí být praktická, a hlavně: její
údržba musí být nanejvýš jednoduchá.
Těsnicí lišta zamezí průniku vody za linku
a chrání samotnou pracovní desku před
poškozením. Záleží na konkrétní představě zákazníka o dekoru lišty a jejím tvaru.
Může si vybrat takovou, která bude funkční, a přitom nenaruší vyladěný design celé
kuchyně – na výběr jsou lišty v dekoru
pracovní či zádové desky, z hliníku nebo
imitace nerezu.

vnikaly pod linku. Efektním řešením je
sokl potažený fólií z hliníku nebo nerezového plechu, který designově naváže
na vybavení kuchyně nerezovými spotřebiči. Pokud je vybaven i těsnicím profilem,
je údržba kuchyně zase o něco jednodušší.
K ochraně spodní části dveří před mechanickým poškozením a poškrábáním
doporučujeme použít okopové plechy
z broušeného hliníku nebo nerezu. Jsou
samolepicí a jejich aplikaci tak hravě
zvládne každý.

Upevněním soklu na nožky kuchyňské
linky zabráníte vodě a nečistotám, aby

13.3

www.demos‑trade.com
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Těsnicí lišty k pracovním
deskám

Těsnicí LIŠTY
K PRACOVNÍM DESKÁM
Těsnicí lišta je důležitou součástí kuchyňské
linky. Její funkce spočívá ve znemožnění průniku vody za kuchyňskou linku. Tím chrání
samotnou pracovní desku před poškozením.
Podle použitého materiálu se lišty dají rozdělit
do několika kategorií, ale dá se říci, že hlavně
záleží na konkrétním požadavku zákazníka
a jeho představě o dekoru těsnicí lišty, její
ceně a tvaru.

27
10
27

Těsnicí lišta 8 nasouvací
Univerzální těsnicí lišta k našroubování,
kombinace hlíník/plast. Lze do ní nasunout hranu šířky 34 mm do tl. cca 0,8 mm.

16

24
24

Těsnicí lišta (EGGER, KRONOSPAN)
Těsnicí lišta k našroubování. Dostupné ke
všem dekorům PD EGGER a KRONOSPAN.

24

Těsnicí lišta 113 Magic
Těsnicí lišta k našroubování, plastová,
s hliníkovou fólií v dekoru hliník broušený
nebo imitující nerez.

22

20

30

36

Těsnicí lišta 6 obdélníková
Těsnicí lišta k našroubování, kombinace
hliník/plast.

24

21

Těsnicí lišta 7 čtvercová
Těsnicí lišta k našroubování, kombinace
hliník/plast.

27

11
20

16
11

Těsnicí lišta Compact line
Samolepicí plastová těsnicí lišta s hliníkovou fólií v dekoru hliník broušený nebo
imitující nerez.

10

14

31

Těsnicí lišta L15/B/01
Samolepicí plastová těsnicí lišta – provedení bílý lesk, černý lesk.

www.demos‑trade.com

001

001

13.5

Těsnicí lišta KRONOSPAN
je první těsnící lišta s neviditelným těsnícím
systémem k pracovním deskám, která
zároveň vytváří naprosto plynulý přechod mezi
deskou a stěnou. Těsnící lišta k našroubování.
Dostupná ke všem dekorům PD Kronospan.

l I Š T Y, S O K LY, O KO P O V É P L E C H Y

Těsnicí lišty k pracovním
deskám

dodací pořádek – koncovky a rohové prvky
Název

Těsnicí lišta

Těsnicí lišty v identických
dekorech pracovních desek
skladem ke všem dekorům
skladové kolekce Démos
EGGER

Těsnicí lišty v identických
dekorech pracovních desek
skladem ke všem dekorům
skladové kolekce Démos
KRONOSPAN

Barva koncovky

Levá

Pravá

Vnitřní roh 90°

Vnější roh 90°

Vnitřní roh 135°

87905

87920

87928

87936

bílá

87904

béžová

87906

87907

87921

87929

87937

antracit

87908

87909

87922

87930

87938

tmavě šedá

87910

87911

87923

87931

87939

tlumeně béžová

87924

87932

87940

87912

87913

béžová přírodní

87914

87915

87925

87933

87941

hnědá

87916

87917

87926

87934

87942

tmavě hnědá

114770

114766

114768

114765

114767

šedá

87918

87919

87927

87935

87943

bílá

353976

353977

353978

353980

353979

světle šedá

353981

353982

353983

353985

353984

šedá

353986

353987

353988

353990

353989

tmavě šedá

353991

353992

353993

353995

353994

světle hnědá

353996

353997

353998

354000

353999

béžová

354001

354002

354003

354005

354004

černá

354006

354007

354008

354010

354009

šedobéžová

354011

354012

354013

354015

354014

žlutobéžová

354016

354017

354018

354020

354019

antracit

354021

354022

354023

354025

354024

hnědá

354027

354028

354029

354031

354030

Těsnicí lišta 6 obdélníková

82100

hliník

Těsnicí lišta 7 čtvercová

82102

hliník

Těsnicí lišta 8 nasouvací

82106

hliník

83239

hliník

83241 (levopravá)

83240

nerez

83245 (levopravá)

Těsnicí lišta 113 Magic
Těsnicí lišta Compact line
Těsnicí lišta L15/B/01

82101 (sada)
82103 (sada)

–

82104

82105

–

–

–

83242

83244

83243

83246

83248

83247

82107 (sada)

82114

hliník

82116 (levopravá)

82117

82118

82119

82115

nerez

82133 (levopravá)

82134

82135

82136

83513

černá lesk

83514 (levopravá)

132106

83515

–

83530

bílá lesk

83532 (levopravá)

83535

83516

–

12345 Zboží je skladem

ve všech skladech

Podpora: +420 596 223 402

12345 Zboží je skladem na centrálních skladech v Praze, Brně,
Ostravě, Hradci, Plzni, Litoměřicích a Olomouci
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Soklové systémy REHAU

Soklové systémy
REHAU – základ
moderní kuchyně.

101,5

Těsnicí PROFIL SOKLOVÉ DESKY
13
17,2

5,2

10

Soklové systémy REHAU se skládají
ze soklových desek, tvarovek k soklovým
deskám (vnější a vnitřní rohy 90° a 135°,
spojky a koncovky), soklových rektifikačních nohou a soklových těsnicích profilů.
Kromě vysoké funkčnosti jsou zároveň
výraznými dekorativními prvky. Soklové
desky REHAU s měkkým, neviditelným
těsněním poskytují spolehlivou ochranu
proti vlhkosti a nečistotám.

21
126,5

Kód sortimentu

Délka (m)

77045

3

82113

3

i

4

13

Rozbalitelnost (ks)

Barva

Poznámka

1

transparentní

REHAU

transparentní

–

transparentní

–

1

101,5

1
13

151,5

SOKLOVÉ PROFILY
13

126,5
13

101,5

13

151,5

Hliník broušený

Nerez broušený

13

Název

Soklový profil

Barva tvarovek

Levá + pravá

Vnitřní roh 90°
+ vnější roh 90°

Vnitřní roh 135°
+ vnější roh 135°

13

Soklový profil
100 mm
Soklový profil
125 mm
Soklový profil
150 mm

126,5

Flexi roh
vnější 90–135°

Spojka

83249

hliník broušený

83253

134611

134616

203842

83255

83250

nerez broušený

83254

134614

134618

203845

83256

169494

hliník broušený

169496

169498

169500

203843

169502

169495

nerez broušený

169497

169499

169501

203846

169503

83251

hliník broušený

83263

134612

134615

203844

83265

134617

203847

83266

83252

nerez broušený

83264

134613

13
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l I Š T Y, S O K LY, O KO P O V É P L E C H Y

Rektifikační nožky FENNEL

Rektifikační nožky
FENNEL – vysoká
stabilita a pevnost
v zatíženém stavu.

REKTIFIKAČNÍ NOŽKY FENNEL NA VRUT

Výška h včetně příruby (mm)

REKTIFIKAČNÍ NOŽKY FENNEL S KOLÍKY

Rektifikace (mm)

Kód sortimentu

90–160

70

284299

140–210

70

284300

Výška h včetně příruby (mm)

Rektifikace (mm)

Kód sortimentu

90–160

70

284297

140–210

70

284298

 celkem 3 otvory pro vrut

 celkem 3 kolíky – 2x standardní 10 mm, 1x expandivní 12 mm
 velmi rychlá instalace díky expandivnímu kolíku – po naražení se kolík roztáhne a zafixuje
nohu na korpusu.

UPEVŇOVACÍ ELEMENT NALEPOVACÍ

UPEVŇOVACÍ ELEMENT PŘÍTLAČNÝ

Název sortimentu

Nalepovací

Kód sortimentu

284296

Unikátní, jednoduchá a rychlá instalace soklu.
Instalace:
 na již instalovanou nožku se nacvakne příchyt a sejme se ochranná fólie pro nalepení
 sokl se přiloží a v místě nožky se natlačí na upevňovací element
 nalepený spoj je ihned pevný a je možné sokl i s upevňovacím elementem demontovat
a kdykoliv naklapnout zpět
 pokud je potřeba, je možné pojistit upevňovací element šroubem

Název sortimentu

13

Kód sortimentu

284294

Přítlačný
Uchycení soklu o tloušťce 18–19 mm
Jednoduchá montáž a demontáž
Instalace:
 na již instalovanou nožku se nacvakne příchyt co nejvýše
 přiloží se sokl
 pomocí plochého šroubováku se příchyt přitlačí k soklu

12345 Zboží je skladem

ve všech skladech

Podpora: +420 596 223 455
402

12345 Zboží je skladem na centrálním skladě v Ostravě
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Rektifikační nožky

STRONG BIG

STRONG

Název sortimentu

Kód sortimentu

Název sortimentu

Kód sortimentu

Nožka výšky 80 mm

223781

Nožka výšky 100 mm

146993

Nožka výšky 100 mm

82560

Nožka výšky 150 mm

146994

Nožka výšky 120 mm

82561

Nožka výšky 150 mm

146995

Nožka výšky 150 mm

82562

Příchyt soklu šroubovací

146997

Příchyt soklu šroubovací

82564

Příchyt soklu násuvný

146996

Příchyt soklu násuvný

159927

REHAU

Název sortimentu

SCILM

Kód sortimentu

Název sortimentu

Kód sortimentu

Nožka výšky 100 mm

83341

Nožka výšky 100 mm

82750

Nožka výšky 124 mm

83342

Nožka výšky 120 mm

82756

Nožka výšky 150 mm

83343

Nožka výšky 150 mm

82757

Příruba bez kolíků a bez podpěry

83346

Nožka pro šatní skříně

231495

Příruba s kolíky a bez podpěry

127736

Příchyt soklu šroubovací

132206

Příchyt soklu šroubovací

83344

Příchyt soklu rohový šroubovací

82760

Příchyt soklu násuvný

83273

Příchyt soklu násuvný rohový

159925

12345 Zboží je skladem

ve všech skladech
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Okopové plechy

OKOPOVÉ PLECHY
Jedná se o samolepicí okopové plechy
Stillemans, které nahrazují klasické
nerezové a mosazné materiály. Svými
přednostmi podstatně zvyšují produktivitu práce a umožňují také pokrytí náročně
tvarovaných ploch. Okopové plechy jsou
vyrobeny na bázi hliníku upravovaného
do příslušných odstínů, stupňů lesku
a struktury povrchu. Jejich rubová strana
je pokryta vysoce adhesivní samolepicí
vrstvou odolávající teplotám - 30 °C
až + 70 °C a lícová strana je chráněna
ochrannou fólií, která se snímá až po konečné aplikaci.

Přednosti a výhody:
 díky anodizačnímu zpracování je povrch
hliníkové fólie prakticky nezničitelný
(za běžných podmínek) neboť oxidová
vrstva je tvrdší než sklo, neloupe se, nekoroduje, nešpiní se a nepokrývá se
bublinami
 25 m návin zvyšuje výtěž a minimalizuje
počet spár
 výrazně urychluje práci
 odpadá lepení chemoprenem a znečištění nábytku a ovzduší
 jednoduchá aplikace i na oblých plochách přímo při montáži interiéru
 snadné stříhání

Na objednávku
Tloušťky: 0,30; 0,45 a 0,60 mm.
Šířky:
 samolepicí: 5–160 mm
 bez samolepicí vrstvy: 5–250 mm
Dekory:
 zlatá – lesk, zlatá broušená, stříbrná
lesk/matná, stříbrná broušená, červená měď broušená, nerez broušený
Aplikace: na uzavřený, hladký a rovný povrch, který musí být suchý, zbaven prachu
a řádně odmaštěný technickým benzinem.

Samolepicí vrstva

Zlatá – lesk

Samolepicí vrstva

50

Zlatá broušená

45

0,45

Eloxovaný povrch

100
Eloxovaný povrch

Stříbrná matná

Samolepicí vrstva

70

0,45

Samolepicí vrstva

Stříbrná – lesk

70
150

Název sortimentu

Stříbrná broušená

Červená měď broušená

13

Kód sortimentu

Hliník broušený 100 mm x 25 m

82013

Hliník broušený 150 mm x 25 m

82016

Nerez broušený 100 mm x 25 m

82017

Nerez broušený150 mm x 25 m

64678
12345 Zboží je skladem

Nerez broušený

ve všech skladech
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Další sortiment

Potřebovali byste informace o jiných
variantách, formátech nebo máte dotaz
na zpracování a užití materiálů?
Zavolejte naši technickou podporu.

Sháníte podobný sortiment,
který v katalogu není uveden?
Umíme nabídnout téměř cokoliv
z plošných materiálů, hran
a příslušenství.

U nás najdete tisíce dalších
položek včetně kování, které ke své
práci potřebujete. Nechte se inspirovat
specializovanými brožurami
nebo časopisy plnými nápadů,
které vám usnadní vaši práci.

14.1

www.demos‑trade.com

Chemie

Ke stažení na
www.demos-trade.com
Prohlížejte si stále aktuální katalog
v elektronické verzi, stáhněte si
certiﬁkáty, produktové informace
nebo technické listy. Informujte se
o dostupnosti materiálů,
základních cenách aj.

Chemie
Přehledová tabulka
Lepidla PONAL
Lepidla PATTEX
Montážní lepidla PATTEX, CERESIT
Silikony, tmely a pěny CERESIT
Chemické kotvy PATTEX
Den Braven
Lepidla 3M
Tlakové lahve, příslušenství
Pásky 3M
Lepidla Rakoll
Hranipex
Lepení pracovních desek
Opravné vosky a fixy
Aplikační pistole, příslušenství
Čističe
Tavná lepidla pro olepovačky

14.3–14.4
14.5
14.6–14.10
14.11–14.13
14.14–14.18
14.19–14.25
14.26–14.27
14.28–14.33
14.34–14.35
14.36–14.37
14.38–14.40
14.41–14.43
14.44
14.45
14.46–14.49
14.50–14.52
14.53–14.54
14.55–14.60

Chemie

14.2

14

Nabídka ověřených lepidel,
jistota pevných spojů

Lepidla nemůžou samozřejmě v nabídce
materiálů pro výrobu nábytku chybět, a to
jak lepidla do interiérů, tak do exteriérů.
V této kapitole vás seznámíme s výběrem
disperzních, polyuretanových a kontakt-

14.3

ních lepidel. Doporučíme vám rovněž
vhodné tavné lepidlo a čistič do olepovačky a určitě oceníte i bohatý sortiment akrylů, pěn či silikonů. Myslíme i na opravy
a korekce: řadu opravných vosků a fixů
najdete v závěru tohoto oddílu.

www.demos‑trade.com

14
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CHEMIE

Přehledová tabulka

Cílem je pevný spoj
Lepidla jsou vyvíjena na různé typy
spojů se širokým rozsahem pevnosti. Připravili jsme pro vás tabulku
doporučení lepidel dle lepeného
materiálu a typu spoje.

Doporučení pro použití lepidel dle typu lepeného spoje

Lepení masivu

Lepení kolíků
a lamel

Konstrukční spoje

Strana

Plošné lepení

Strana

Ponal Express

14.6

Ponal Standard

14.6

Ponal Standard (tvrdé dřeviny)

14.6

Ponal Super 3

14.7

Ponal Super 3

14.7

Ponal Flächenleim

14.8

Ponal Super 3 + Tužidlo

14.7

Ponal Construct

14.7–14.8

Ponal Construct

14.7–14.8

Pattex Chemoprén

14.11–14.13

Pattex Power Spray

14.9

Ponal Flächenleim

14.8

Pattex Chemoprén

14.11–14.13

Ponal Super 3

14.7

Ponal Construct

14.7–14.8

Pattex Power Spray

14.9

Ponal Express

14.6

Ponal Standard

14.6

Ponal Super 3

14.7

Lepení lamina

Ponal Construct

14.7–14.8

Lepení laminátů

Pracovní desky

Konstrukční lepení

Pattex 100%

14.9

Ponal Construct

14.7–14.8

ColorJoint

14.45

Pattex Fix Extreme Total

14.18

One For All

14.15–14.16

Pattex Express Fix

14.18

za tepla

za studena

Ponal FU 400
Dýhování

14.5

www.demos‑trade.com

14.9

Ponal Flächenleim

14.8

Ponal Standard

14.6

Ponal Construct

14.7–14.8

Pattex Chemoprén

14.11–14.13

CHEMIE

Lepidla PONAL

Třídy odolnosti lepidel na dřevo vůči působení vody dle DIN EN 204
Lepidla na dřevo se dělí do čtyř kategorií odolnosti
podle typu materiálu a vystavení lepeného spoje
vlhkosti

Vnitřní prostředí

Venkovní prostředí

D1 vnitřní

Maximální obsah vlhkosti ve dřevě 15 %

D2 vnitřní

Příležitostné krátkodobé vystavení tekoucí nebo kondenzované vodě a přechodně vysoké vlhkosti za předpokladu, že obsah vlhkosti ve dřevě nepřesahuje 18 %

D3 vnitřní a venkovní

S častým krátkodobým vystavením tekoucí nebo kondenzované vodě a silné expozici vysoké vlhkosti

Bez kontaktu s povětrnostními vlivy

D4 vnitřní a venkovní

S častým dlouhodobým vystavením tekoucí nebo kondenzované vodě.

Při vystavení povětrnostním vlivům, ale s řádnou povrchovou ochranou.

PONAL EXPRESS
PVAC rychlé lepidlo
Rychle tvrdnoucí disperzní lepidlo. Ihned použitelné, určené pro rychlé lepení dřeva
a příbuzných materiálů. Vhodné pro montážní lepení, k lepení čepových a kolíkových spojů, pera a drážky, spárovek, dýh, hran z umělé hmoty, nákližků, ploch.
Spoj je po vytvrzení průhledný, elastický a odolává stárnutí. Vyznačuje se vysokou
stabilitou při vyšších teplotách. Odolává vodě dle DIN EN 204/D2.
Nezpůsobuje zabarvení dřeva.
Technické údaje:
Báze: polyvinylacetát.
Hodnota pH: cca 7.
Barva: bílá, vytvrzený spoj transparentní.
Hustota: 1,1 g/cm3.
Otevřená doba: max. 8 minut.
Lisovací čas: cca 12 min. při teplotě +20 °C.
Teplotní odolnost: max. +70 °C, krátkodobě i +95 °C.
Spotřeba: cca 150 g/m2.
Balení: plastová láhev 750 g, kbelík 5 kg, 10 kg, 30 kg.

Láhev 750 g

40145

Kbelík 5 kg

40139

Kbelík 10 kg

40150

Kbelík 30 kg

40155

Láhev 750 g

40115

Kbelík 5 kg

40120

PONAL STANDARD
PVAC lepidlo na tvrdé dřevo
Univerzální disperzní lepidlo do interiéru. Vhodné k lepení všech druhů dřeva
včetně tvrdého dřeva. Ideální na lepení čepových a kolíkových spojů, pera
a drážky, spárovek, velkoplošných materiálů, HPL desek a dřevovláknitých desek.
Vyznačuje se vysokou pevností lepeného spoje. Spoj je po vytvrzení průhledný,
elastický, odolává vodě dle DIN EN 204/D2. Nezpůsobuje zabarvení dřeva.
Technické údaje:
Báze: polyvinylacetát.
Hodnota pH: cca 6,5.
Barva: bílá, vytvrzený spoj transparentní.
Hustota: 1,1 g/cm3.
Otevřená doba: cca 10–15 minut.
Lisovací čas: cca 45 minut při teplotě +20 °C.
Teplotní odolnost: max. +70 °C.
Spotřeba: cca 150 g/m2.
Balení: plastová láhev 750 g, kbelík 5 kg, 30 kg.

12345 Zboží je skladem na všech skladech kromě Litoměřic a Uherského Hradiště
Podpora: +420 596 223 450
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CHEMIE

Lepidla PONAL

PONAL SUPER 3
PVAC vodovzdorné lepidlo
Vodovzdorné disperzní lepidlo k lepení dřeva a příbuzných materiálů, které jsou
vystaveny vyšší vlhkosti nebo krátkodobému působení vody. Vhodné pro montážní a konstrukční lepení v interiéru i exteriéru, např. lepení oken, dveří (rámy, křídla)
a schodů, pro velkoplošné lepení, lepení nábytku atd. Vyznačuje se vysokou
pevností lepeného spoje a odolností vůči teplu dle Watt 91>7 N/mm2. Spoj je po
vytvrzení průhledný, elastický a odolává stárnutí. Odolnost vůči vodě dle DIN EN
204/D3.Přidáním Ponalu tužidla D4 lze na 8 hodin dosáhnout odolnosti proti
vodě dle DIN EN 204/D4.

Technické údaje:
Báze: polyvinylacetát.
Barva: bílá, vytvrzený spoj transparentní.
Otevřená doba: cca 12 minut (D3), cca 10 minut (D4).
Lisovací čas: cca 15–20 minut při teplotě +20 °C (dřevo).

Láhev 750 g

40130

Sáček 5 kg

40136

Kbelík 5 kg

40135

Kbelík 10 kg

i 40138

Kbelík 30 kg

40140

Lahvička 250 g/6 ks

40293

Láhev 420 g

40175

PONAL D4 TUŽIDLO
Tužidlo
Tužidlo určené k přípravě disperzního lepidla na dřevo s odolností vůči vodě dle
DIN EN 204/D4 z Ponalu Super 3. Finální produkt je vhodný pro montážní a konstrukční lepení v interiéru i exteriéru (např. lepení oken, dveří), velkoplošné lepení
(např. lepení vrstvených lisovaných desek na dřevotřískové desky na parapetech),
lepení spár (např. kuchyňské pracovní desky), na všechny druhy lepení ve vnitřních prostorách se silným klimatickým kolísáním a vlhkostním zatížením. Vyznačuje se vysokou pevností lepeného spoje a odolností proti vysokým teplotám. Spoj
je po vytvrzení průhledný, elastický a odolává stárnutí a vodě dle DIN EN 204/D4.
Natužené nezpracované lepidlo se po 8 hodinách vrací na kvalitu D3.
Technické údaje:
Báze: isokyanát.
Barva: bílá, vytvrzený spoj transparentní.
Hustota: 1,14–1,18 g/cm3.
Spotřeba: 50 ml/l.

PONAL CONSTRUCT PUR LEIM
PUR transparentní konstrukční lepidlo
Polyuretanové konstrukční lepidlo pro lepení různých materiálů ke dřevu. Vhodné
k lepení při montážních pracích, lepení korpusů, plošné lepení, renovace dřeva,
slepování dřevěných a savých materiálů s kovy a umělými hmotami. Vyznačuje se
mimořádnou pevností lepeného spoje (obsahuje skelná vlákna pro vyšší pevnost),
odolností vůči teplu dle Watt 91>8 N/mm2 a vynikající odolností vůči vodě dle DIN
EN 204/D4. Vytvrzuje vzdušnou vlhkostí. Spoj je po vytvrzení elastický
a transparentní.

Technické údaje:
Báze: polyuretan.
Barva: transparentní – matová.
Otevřená doba: 8–10 minut.
Lisovací čas: cca 45–60 minut.
12345 Zboží je skladem na všech skladech kromě Litoměřic a Uherského Hradiště
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CHEMIE

Lepidla PONAL

PONAL CONSTRUCT PUR EXPRESS
PUR rychlé montážní lepidlo
Polyuretanové konstrukční lepidlo s extrémně krátkým časem stlačení. Vhodné
k lepení masivního dřeva, slepování dřeva a plastů nebo dřeva a kovu. Ideální
na lepení okenních rámů ze dřeva, schodů a výplní venkovních dveří, izolačních
materiálů a natřených povrchů, lepení parket, laminátových podlah a podlažních
desek (vlysů), lepení na omítku, sádrokartonové desky, beton a další anorganické
podklady. Vyznačuje se mimořádnou pevností lepeného spoje, odolností vůči
teplu dle Watt 91>8 N/mm2 a vynikající odolností vůči vodě dle DIN EN204/D4.
Vytvrzuje vzdušnou vlhkostí.

Technické údaje:
Báze: polyuretan.
Barva: perlově bílá.
Otevřená doba: cca 5 minut.
Lisovací čas: cca 9 minut.

Kartuše 440 g

40187

165 g

40166

PONAL STATIK
Speciální 2K PUR pěna pro lepení schodů
Dvoukomponentní polyuretanová pěna určená pro montáž schodů, parapetů
a prahů. Vytvrzuje chemickou reakcí nezávisle na vzdušné vlhkosti. Napěňuje
do 2 cm. Vytvrzená pěna se vyznačuje vysokou tuhostí a stabilitou. Nepodléhá stárnutí. Řezatelnost po 8 min., možnost zatížení po 20 min. Objemová ztráta méně
než 2 %. Výtěžnost kartuše je cca 3 l. Protipožární odolnost B2 dle DIN EN 4102.

Technické údaje:
Báze: polyuretan.
Barva: šedá.
Spotřeba: cca 150–250 g/m2.
Balení: kartuše 165 g.

PONAL FLÄCHENLEIM
PVAC lepidlo na plošné lepení za studena
Disperzní lepidlo na plošné i montážní lepení dřeva. Vhodné na lepení dýh,
plošných dřevěných materiálů, laminátu HPL, dřevotřísky, dřevěné překližky apod.
Lepí velké plochy za tepla (do 60 °C) i za studena. Vyznačuje se dlouhou otevřenou dobou, vysokou pevností lepeného spoje a odolností vůči teplu dle Watt
91>7 N/mm2. Spoj je po vytvrzení elastický, transparentní, odolává stárnutí a vodě
dle DIN EN 204/D2.

Technické údaje:
Báze: polyvinylacetát.
Barva: bílá, vytvrzený spoj transparentní.
Otevřená doba: max. 18 min. při pokojové teplotě (20 °C).
Lisovací čas: cca 20 min. při pokojové teplotě.

14
Kbelík 30 kg

40196
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CHEMIE

Lepidla PONAL, PATTEX

PONAL FU 400
Práškové lepidlo na plošné aplikace
Lepidlo na bázi močovinoformaldehydu pro dýhování za tepla ve formě prášku.
Vhodné k lepení velkých ploch dřevěných materiálů, laminátu HPL, překližkování
a dýhování v lisech za horka, dýhování s použitím materiálu s nízkým obsahem
formaldehydu podle E1. Namíchaná směs lepidla a vody má dlouhou životnost
– cca 8 hodin při 20 °C. Nízký obsah formaldehydu. Dlouhá skladovatelnost
prášku. Odolnost vůči vodě dle DIN EN 204/D2.

Technické údaje:
Báze: močovinoformaldehydová kondenzační pryskyřice.
Barva: po zaschnutí matová.
Otevřená doba: cca 6 minut (při aplikaci 100 g/m2).
Lisovací čas: dle teploty (od 2 min při 110 °C).

25 kg

40236

PATTEX 100%
Univerzální transparentní montážní lepidlo
Univerzální lepidlo na bázi FLEXTEC® polymeru bez obsahu rozpouštědel a vody.
Jednoduchá aplikace na vlhké i mokré materiály. Vhodné pro lepení savých i nesavých materiálů, pro interiér i exteriér. Spolehlivě lepí široké spektrum materiálů: hliník,
beton, ocel, obklady, sklo, keramika, dřevo, korek, měď, kůže, plátno, papír, kartón,
tvrzené PVC, pěnový polystyren, kámen, zinek, zrcadla a jiné. Díky své průhlednosti jej
doporučujeme pro lepení pantů na sklo. Nevhodné k lepení PE, PP a PTFE. Konečné
pevnosti je dosaženo po cca 24 hodinách. Spoj je mimořádně pevný, transparentní,
pružný, odolává vodě, otřesům, UV záření a teplotám od -50 °C do +80 °C. Jednoduchá
aplikace. Bez zápachu. Vyplňuje mezery a trhliny, nesmršťuje se.
Technické údaje:
Báze: polymer FLEXTEC®.
Barva: transparentní.
Otevřená doba: cca 10–15 min. (při +23 °C a vlhkosti 50 %).

50 ml, transparentní
100 ml, transparentní/12 ks

181837
i 181838

PATTEX POWER SPRAY
Univerzální disperzní montážní lepidlo
Kontaktní sprejové lepidlo obsahující rozpouštědlo, bez obsahu CFS a chlorovaných uhlovodíků. Lepí různé druhy materiálů: dřevo, plast, kov, lamináty,
MDF, polystyren, sololaky, molitan, látky apod. Vhodné na lepení hran nábytku,
plošných materiálů, v čalounictví, pro opravy poškozených materiálů, montážní
lepení. Velmi jednoduchá a čistá aplikace při montážích, v dílně i v domácnosti
díky speciální trysce (3 různé stupně intenzity).

Technické údaje:
Báze: butadien-styrenový kaučuk.
Barva: transparentní až světle béžová.
Doba odvětrání: cca 10–15 minut.

400 ml
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Kompletní řada produktů
pro lepení dřeva
DISPERZNÍ (PVAC) LEPIDLA
Vhodná pro lepení savých materiálů, vytvrzují odpařením
vlhkosti do lepených materiálů.
POLYURETANOVÁ LEPIDLA (PU)
Vhodná pro lepení savých i nesavých materiálů, vytvrzují
pomocí vzdušné vlhkosti.
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Kvalita pro profesionály

KVALITA
PROVĚŘENÁ

ČASEM

Pattex

ChEMOPRéN
• odolává vlhkosti
a vysokým teplotám
• extrémní pevnost spoje
• vhodný pro většinu
materiálů

+110°C

WWW.PATTEX.CZ

CHEMIE

Lepidla PATTEX

PATTEX CHEMOPRÉN UNIVERZÁL
Univerzální kontaktní lepidlo
Univerzální kontaktní lepidlo bez obsahu zdraví škodlivého cyklohexanu a toluenu. Lepí různé materiály, savé i nesavé, např.: dřevo, plasty, gumu, kůži, plech,
sklo, korek, karton a mnohé další. Nedoporučuje se k lepení polystyrenu, teflonu,
měkčeného PVC, PE a PP. Lepidlo se nanáší na obě plochy a nechá se odvětrat
cca 15 minut. Poté je nutno k sobě díly přiložit a krátce co největší silou stisknout
(zalisovat). Na lepení nesavý – nesavý materiál doporučujeme ředit Pattex Chemoprén ředidlem.

Technické údaje:
Báze: polychlorbutadien.
Barva: matně žlutá.
Otevřená doba: max. do 2 hodin po odvětrání je nutno spoje zalisovat.

Tuba 50 ml

40080

Tuba 120 ml

40083

Plechovka 300 ml

71078

Plechovka 1 l

133125

Plechovka 4,5 l

133126

Plechovka 10 l

40088

PATTEX CHEMOPRÉN UNIVERZÁL PROFI
Univerzální kontaktní lepidlo
Univerzální kontaktní lepidlo bez obsahu zdraví škodlivého toluenu. Lepí různé
materiály, savé i nesavé, např.: dřevo, plasty, gumu, kůži, plech, sklo, korek, karton
a mnohé další. Nedoporučuje se k lepení polystyrenu, teflonu, měkčeného PVC,
PE a PP. Lepidlo se nanáší na obě plochy a nechá se odvětrat cca 15 minut. Poté
je nutno k sobě díly přiložit a krátce co největší silou stisknout (zalisovat).
Na lepení nesavý – nesavý materiál doporučujeme ředit Pattex Chemoprén ředidlem PROFI.
Určeno pro profesionální použití.

Technické údaje:
Báze: polychloroprén.
Barva: světle béžová.
Otevřená doba: max. do 2 hodin po odvětrání je nutno spoje zalisovat.

PATTEX CHEMOPRÉN EXTRÉM
Speciální kontaktní lepidlo
Speciální kontaktní lepidlo bez obsahu zdraví škodlivého cyklohexanu a toluenu.
Určeno pro extrémně namáhané spoje. Odolává vodě, tlaku i teplotám až do
+120 °C. Univerzálně využitelné – lepí širokou škálu materiálů: kůži, dřevo, gumu,
textilie, kovy, překližku, karton, různé materiály z tvrdých umělých hmot apod. Nedoporučuje se na lepení polystyrenu, teflonu, měkčeného PVC, PE a PP. Lepidlo
se nanáší na obě plochy a nechá se odvětrat cca 15 minut. Poté je nutno k sobě
díly přiložit a krátce co největší silou stisknout (zalisovat). Na lepení
nesavý – nesavý materiál doporučujeme ředit Pattex Chemoprén ředidlem.

Technické údaje:
Báze: polychlorbutadien.
Barva: matně žlutá.
Otevřená doba: max. do 2 hodin po odvětrání je nutno spoje zalisovat.
12345 Zboží je skladem na všech skladech kromě Litoměřic a Uherského Hradiště
Podpora: +420 596 223 450

Tuba 50 ml

40095
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Tuba 120 ml/20 ks

i 40091

Plechovka 300 ml

71081
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PATTEX CHEMOPRÉN EXTRÉM PROFI
Speciální kontaktní lepidlo pro PROFI použití
Speciální kontaktní lepidlo bez obsahu zdraví škodlivého toluenu. Určeno pro
extrémně namáhané spoje. Odolává vodě, tlaku i teplotám až do +110 °C. Univerzálně využitelné – lepí širokou škálu materiálů: kůži, dřevo, gumu, textilie, kovy,
překližku, karton, různé materiály z tvrdých umělých hmot apod. Nedoporučuje
se na lepení polystyrenu, teflonu, měkčeného PVC, PE a PP. Lepidlo se nanáší
na obě plochy a nechá se odvětrat cca 15 minut. Poté je nutno k sobě díly přiložit
a krátce co největší silou stisknout (zalisovat). Na lepení nesavý–nesavý materiál
doporučujeme ředit Pattex Chemoprén ředidlem PROFI.
Určeno pro profesionální použití.

Technické údaje:
Báze: polychloroprén.
Barva: světle béžová.
Otevřená doba: max. do 2 hodin po odvětrání je nutno spoje zalisovat.

Plechovka 1 l

133127

Plechovka 4,5 l

133128

PATTEX CHEMOPRÉN ŘEDIDLO
Prostředek na ředění a čištění
Prostředek na ředění kontaktních lepidel Pattex Chemoprén, pokud odvětráním
zhoustla. Pro lepší roztíratelnost lepidel při lepení nesavých materiálů navzájem.
K čištění nářadí. Pro předčištění lepených míst. Po smíchání s lepidly Pattex Chemoprén použitelné jako penetrační nátěr na velmi savé materiály.

Technické údaje:
Báze: směs organických rozpouštědel.
Barva: transparentní.

Plechovka 250 ml/12 ks
PROFI plechovka 1000 ml

12345 Zboží je skladem ve všech skladech
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Montážní lepidla
PATTEX, CERESIT

Název

UNIVERSAL

HIGH TACK

CRYSTAL
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Extrémní počáteční
přilnavost

Křišťálově čirý

Rychleschnoucí

Rozdíly

Lepidlo a tmel

Tmel s lepicími vlastnostmi

PATTEX ONE FOR ALL HIGH TACK
Montážní lepidlo v bílé barvě s nejvyšší počáteční přilnavostí z řady One For All
Pattex ONE FOR ALL je jednosložkové flexibilní univerzální montážní lepidlo
pro interiér i exteriér s recepturou FlexTec®. Je určeno k lepení většiny savých
i nesavých materiálů. Nedoporučujeme použití na PE, PP, PTFE, akrylové sklo,
měď, mosaz a měkčené PVC. Lepí zrcadla, senzitivní materiály, dřevo, kov, cihly,
beton, kámen, na mokrý podklad.

Technické údaje:
Počáteční přilnavost: 350 kg/m².
Konečná pevnost: 230 t/m² (23 kg/cm²).
Hustota: 1,65 g/ml.

ONE FOR ALL HIGH TACK 440 g

237869

PATTEX ONE FOR ALL CRYSTAL
Montážní lepidlo a tmel v křišťálově čiré barvě
Pattex ONE FOR ALL CRYSTAL je transparentní montážní lepidlo a tmel vhodný
pro lepení většiny savých i nesavých materiálů jako jsou cihla, keramika, beton,
sololit, sádrokarton, překližka, kámen, MDF, dřevo, kov, UPVC, sklo, plasty, natřené povrchy, zrcadla. Vysoká barevná stálost, odolnost vůči UV záření, možnost
přetírání. Vysoká konečná pevnost (50 kg/cm2). Vhodný v kombinaci kov/sklo
– vytváří neviditelný spoj. Lepí i vlhké předměty. Vhodný na citlivé a senzitivní
materiály. Minimální úbytek objemu při vytvrzování. Dobře se aplikuje i při nízkých
teplotách.
Technické údaje:
Počáteční přilnavost: 100 kg/m².
Konečná pevnost: 300 t/m² (30 kg/cm²).
Tmelení: do 20 mm.
Hustota: 1,04 g/ml.

ONE FOR ALL CRYSTAL 290 g
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Montážní lepidla
PATTEX, CERESIT

PATTEX ONE FOR ALL UNIVERSAL
NOVINKA – montážní lepidlo a tmel v bílé barvě s nejvyšší konečnou pevností
z řady One For All
Elastické montážní lepidlo a tmel na bázi FlexTec polymeru s okamžitou přilnavostí, která umožňuje lepení bez fixace. Určené k lepení, tmelení a fixování. Nahrazuje
hřebíky, šrouby a hmoždinky. Využitelné pro savé i nesavé materiály, v interiéru
i exteriéru. Přilne ke všem povrchům včetně mokrého. Vhodné k lepení zejména
těchto materiálů: cihla, keramika, beton, dřevovláknité a dřevotřískové desky,
překližka, hliník, kamenina, MDF, dřevo, PVC, sklo, plasty, zrcadla, polykarbonáty
a jiné. Není vhodné k lepení PE, PP, PT FE a akrylátového skla. Lepí i pod vodou.
Vytváří ohebné a odolné spoje. Trvale flexibilní.
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Počáteční přilnavost: 140 kg/m².
Konečná pevnost: 500 t/m² (50 kg/cm²).
Tmelení: do 20mm (FT do 35 mm).
Hustota: 1,5 g/ml.
Lepí a tmelí téměř všechny materiály, i na mokrý podklad.
Rychlost vytvrzení: 2 mm/24 hod.

ONE FOR ALL UNIVERSAL 420 g

311786

ONE FOR ALL EXPRESS 390 g

311787

PATTEX ONE FOR ALL EXPRESS
NOVINKA – rychleschnoucí montážní lepidlo a tmel v bílé barvě
Při pevném spojení (zalisování) je dosažena vysoká konečná pevnost 30 kg/cm2
již po 2 hodinách. Možnost manipulace s lepenými předměty již po 20 minutách!
Lepí a tmelí téměř všechny materiály, i na mokrý podklad.

Technické údaje:
Počáteční přilnavost: 100 kg/m².
Pevnost po 20 min.: 120 t/m² (12 kg/cm²).
Pevnost po 2 hod: 300 t/m² (30 kg/cm²).
Konečná pevnost: 350 t/m² (35 kg/cm²).
Tmelení: do 20 mm.
Hustota: 1,4 g/ml (FT 1,4 g/ml).

CERESIT FT 101
Tmel a lepidlo s vysokým modulem
Víceúčelový, jednosložkový tmel, založený na technologii MS polymeru Flextec®,
vytvrzující absorbováním vzdušné vlhkosti. Pro elastické spoje a utěsňování
v konstrukcích v interiéru i exteriéru, montáž okenních parapetů, podlahových
lišt, schodů, dlaždic, spojování kovů, rozvody ventilace a klimatizace, spoje mezi
okenními rámy a zdivem, dilatační spáry v podlahách a stěnách na balkonech,
terasách a bazénech, spojování kovových a dřevěných konstrukcí. Vhodný pro
tmelení i lepení. Odolává ozónu a UV záření.

Technické údaje:
Báze: Flextec-Polymer.
Barva: šedá, bílá, transparent.
Vytvrzování: cca 2,5 mm za 24 h.
Okamžitá přilnavost: 20 g/m2.

Víceúčelový tmel – barva bílá

40289

Víceúčelový tmel – barva šedá

i 214314

Víceúčelový tmel – barva transparentní

i 260931

12345 Zboží je skladem v Ostravě a Praze
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ONE FOR ALL

Power fix PL 50

Power fix PL 60
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PATTEX SUPER FIX PL50
Univerzální disperzní montážní lepidlo
Univerzální disperzní lepidlo nahrazující hřebíky, šrouby a hmoždinky v interiéru.
Lepí stěnové i soklové lišty, dekorační a izolační panely, dlaždice a nástěnné štíty,
kabelové kanály z PVC apod. Vhodné k lepení zejména těchto materiálů: polystyren, dřevo, kov, PVC, keramika, sklo, dřevotříska, korek. Není vhodné k lepení PE,
PP, teflonu apod. Alespoň jeden lepený povrch musí být savý. Vyhlazuje nerovnosti. Neobsahuje rozpouštědla. Po vytvrzení přetíratelný.
Technické údaje:
Báze: disperze.
Barva: bílá.
Otevřená doba: cca 15 minut.

50 g/20 ks

i 40205

250 g/12 ks

i 40210

400 g/12 ks

i 40200

PATTEX PROFI FIX PL60
Rozpouštědlové montážní lepidlo
Silné a voděodolné montážní lepidlo na bázi rozpouštědel. Nahrazuje hřebíky,
šrouby a hmoždinky. Zajišťuje rychlou přilnavost a vysokou konečnou pevnost při
použití v interiéru i exteriéru. Vhodné pro savé i nesavé materiály. Navrženo k účinnému spojení běžných stavebních materiálů: beton, dřevo, kov, PVC, suché zdivo,
obklady atd. Lepí soklové lišty, dřevotřískové a dřevovláknité desky, sádrokarton,
korkové desky, dřevěné, kobercové nebo kovové lišty a polystyren k betonu, zdivu
a dalším běžným stavebním materiálům. Není vhodný pro lepení zrcadel, PE, PP.
Nutno odvětrat.

Technické údaje:
Báze: syntetický kaučuk, rozpouštědlo.
Barva: béžová.
Otevřená doba: cca 10 minut.

14.17
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Montážní lepidla
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PATTEX EXPRESS FIX PL600
Neoprénové montážní lepidlo s okamžitou pevností
Neoprénové montážní lepidlo s okamžitou přilnavostí umožňující lepení bez fixace. Nahrazuje hřebíky, šrouby a hmoždinky. Využitelné pro savé i nesavé materiály, pro exteriér i interiér. Vhodné k lepení zejména těchto materiálů: dřevo, cihla,
kamenina, beton, tvrzené desky, sádrokarton, dřevotřískové a dřevovláknité desky,
překližka, kámen, MDF, PVC a ostatní plasty. Není vhodné k lepení zrcadel, PE,
PP, PT FE a polystyrenu. Odolává vodě i teplotním výkyvům. Lepí bez odvětrání.

Technické údaje:
Báze: kaučuk, rozpouštědlo.
Barva: béžová.
Otevřená doba: cca 10 minut.

375 g

71176

440 g

i 203036

PATTEX FIX EXTREME TOTAL
Pl 70 polymerové montážní lepidlo s vysokou pevností
Pattex Fix Extreme Total je profesionální montážní lepidlo na bázi polymeru
s mimořádně silnou počáteční přilnavostí (až 350 kg/m²). Je vhodné k lepení
a ﬁxování širokého spektra stavebních materiálů v interiéru i exteriéru. Pattex FIX
Extreme Total je odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření. Pattex Fix Extreme
Total spolehlivě lepí a ﬁxuje těžké savé i nesavé materiály – kovové a skleněné panely, cihly, zrcadla, keramiku, kámen, sádrokartonové desky, lakované a natírané
povrchy. Je vhodný i na lepení vlhkých materiálů a umožňuje i lepení pod vodou.
Díky své vysoké počáteční přilnavosti je vhodný k lepení podlahových a soklových
lišt.
Technické údaje:
Báze: syntetický kaučuk, rozpouštědlo.
Barva: bílá.
Otevřená doba: cca 15 minut.
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Silikony, tmely
a pěny CERESIT

CERESIT CS 7 AKRYLÁTOVÝ TMEL STANDARD
Akrylový tmel
Disperzní těsnicí tmel k vyplnění spár a prasklin v interiéru i exteriéru. Pro vyplnění
prasklin a trhlin ve zdivu, omítkách, k vyplňování spár mezi prvky ze dřeva, plastu
i hliníku a zdivem nebo omítkou tam, kde běžné spárovací hmoty vykazují trhliny
a praskliny. Má vysokou přídržnost ke všem vyzrálým, pórovitým a nasákavým
materiálům. Použití se doporučuje k vyplnění spár mezi rámy a izolačními deskami při zateplování budov. Zaschlý tmel je možno přetírat barvami, přelepit nebo
přestěrkovat. Nepoužívejte k vyplnění dilatačních spár a v místech trvale zatížených vlhkostí.

Technické údaje:
Báze: akrylová disperze.
Barva: bílý.
Max. roztažnost: 10 %.

Bílý 280 ml

i 180473

Bílý 300 ml

131298

CERESIT CS 11 ACRYL
Akrylový tmel
Disperzní těsnicí tmel k vyplnění spár a prasklin v interiéru i exteriéru. Vysoce
kvalitní. Pro vyplnění prasklin a trhlin ve zdivu, omítkách, k vyplňování spár mezi
prvky ze dřeva, plastu i hliníku a zdivem nebo omítkou tam, kde běžné spárovací hmoty vykazují trhliny a praskliny. Má vysokou přídržnost ke všem vyzrálým,
pórovitým a nasákavým materiálům, jako jsou např. pórobeton, sádra, pískovec,
dřevotřísky, sádrokarton případně malířské nátěry a barvy, keramické obklady
a polystyrén. Zaschlý tmel je možno přetírat barvami, přelepit nebo přestěrkovat.
Nepoužívejte k vyplnění dilatačních spár a v místech trvale zatížených vlhkostí.

Technické údaje:
Báze: akrylová disperze.
Barva: bílý.
Max. roztažnost: 40 %.

CERESIT CS 9 SANITÁRNÍ SILIKON STANDARD
Těsnicí acetátový tmel
Ceresit CS 9 je jednosložkový acetoxy silikonový tmel pro univerzální použití
v interiéru i exteriéru. Ceresit CS 9 je zejména vhodný na místa se zvýšenou vlhkostí, jako jsou koupelny, kuchyně apod. Ceresit CS 9 má dobrou přídržnost ke
sklu, keramickým obkladům, glazovaným povrchům, eloxovanému hliníku
a to bez nutnosti penetrace. Nepoužívejte CS 9 na tmelení spár obkladů a dlažby
z přírodního kamene (např. mramor, granit). V tomto případě zvolte speciální
silikon na přírodní kámen.

Technické údaje:
Báze: acetoxy silikon.
Barva: bílý, transparentní.
Max. roztažnost: 170 %.

Transparentní 280 ml
Bílá 280 ml
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CERESIT CS 25 SANITARY
Sanitární silikon
Těsnicí acetátový tmel k vyplnění dilatačních spár mezi obklady a dlažbami v interiéru
i exteriéru. Je určen k vyplňování spár tam, kde běžné spárovací hmoty vykazují trhliny
a praskliny. Díky trvalé elasticitě a odolnosti proti vodě je vhodný do oblastí trvale
zatížených vlhkostí, jako např.: kuchyně, sprchy, koupelny, toalety, balkóny, terasy apod.
Nová receptura sanitárního silikonu CS 25 MicroProtect obsahuje trojnásobné množství
protiplísňových přísad a zaručuje v místech, kde se na povrchu spár nemůže držet
voda, dlouhodobou ochranu proti vzniku plísní a jejich působení. Materiál má vynikající
přídržnost k suchým i nesavým podkladům jako: sklo, keramika, porcelán, pórovina,
email apod. Není vhodný pro použití v nádržích na pitnou vodu a pro lepení akvárií,
zrcadel a kovů podléhajících korozi.
Technické údaje:
Báze: acetoxy silikon.
Barva: 22, viz vzorník spárovacích hmot a silikonů.
Max roztažnost: 70 %.

Transparentní 280 ml

131311

Bílý 280 ml

132207

Transparentní 300 ml

131572

CERESIT CS 16 NEUTRAL
Neutrální silikon
Jednosložkový neutrální alcoxy silikonový tmel. Pro utěsňování spojovacích a dilatačních spojů ve stavebním průmyslu, utěsňování spojů mezi sklem a nosnou
konstrukcí průmyslové aplikace jako utěsňovací materiál, v automobilovém a lodním
průmyslu, jako utěsňovací materiál v elektrickém a elektronickém průmyslu, tmelení
izolačních dvojskel, tmelení všech kritických materiálů. Produkt je mimořádně odolný vůči povětrnostním vlivům. Jednosložkový, neutrální alkoxy silikon s vynikající
přilnavostí k různým materiálům, jako jsou sklo, dlaždice, keramika, smalt, kovy
(hliník, zinek, měď atd.), impregnované, glazované nebo natřené dřevo, plasty (PVC,
epoxidy, polyester, polyakrylát) a alkalické materiály (beton, omítka).
Technické údaje:
Báze: alcoxy silikon.
Barva: transparentní.
Max. roztažnost: cca 200 %.

CERESIT CS 26 NEUTRAL
Neutrální silikon pro vysoce namáhané spoje
Jednosložkový, neutrální alkoxy silikon pro lepení zrcadel. Pro utěsňování spojovacích, dilatačních spár a utěsňování spojů vystavených vysoké vlhkosti. Má vynikající
přilnavost k různým materiálům, jako jsou sklo, dlaždice, keramika, smalt, kovy
(hliník, zinek, měď atd.), impregnované nebo natřené dřevo, plasty (PVC, epoxidy,
polyester, polyakrylát) a alkalické materiály (beton, omítka). Pro profesionální použití. Produkt je mimořádně odolný vůči povětrnostním vlivům.
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Technické údaje:
Báze: alcoxy.
Barva: transparentní.
Max. roztažnost: 250 %.

Transparentní 300 ml

131574
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CERESIT FUSION
NOVINKA – neutrální silikon nové generace
Jednosložkový neutrální silikon Ceresit Fusion je vhodný pro interiér i exteriér,
k utěsňování připojovacích a dilatačních spár ve stavebnictví a průmyslu.
Vhodný také zejména při výrobě oken, dveří.
VLASTNOSTI:
 velmi dobrá přilnavost na většinu (i kritických) materiálů
 vynikající odolnost vůči uv záření
 rychlé vytvrzení 2–3 mm/24 h
 není zdraví škodlivý
 výborná zpracovatelnost
 po vytvrzení je odolný vůči znečištění (nelepivý povrch)
Transparentní

Technické údaje:
Barva: bílá, šedá, transparentní.

i 311790

Bílý

311788

Šedá

i 311791

CERESIT CS 8 UNIVERZÁLNÍ SILIKON STANDARD
Jednosložkový acetoxy silikonový těsnicí tmel pro univerzální použití
Ceresit CS 8 je jednosložkový acetoxy silikonový tmel k univerzálnímu použití
v interiéru i exteriéru. CS 8 má dobrou přídržnost ke sklu, keramickým obkladům,
glazovaným a lakovaným povrchům, smaltu, eloxovanému hliníku apod. a to bez
nutnosti penetrace. Vytvrzený tmel je odolný vůči běžným čisticím prostředkům
a mnoha chemikáliím a má výbornou dlouhodobou ochranu proti povětrnostním
vlivům (UV záření, déšť, ozón, sůl apod.). Nepoužívejte CS 8 pro lepení zrcadel
a akvárií a k tmelení spár obkladů a dlažby z přírodního kamene (např. mramor,
granit). V tomto případě zvolte speciální silikon na přírodní kámen. Nepoužívejte
CS 8 na polyethylen a PTFE (Teflon®).
Technické údaje:
Báze: acetoxy silikon.
Barva: bílá, transparentní.
Max. roztažnost: cca 170 %.

Transparentní 280 ml

214286

Bílý 280 ml

204702

CERESIT CS 23 GLASS
Silikon na sklo a akvária
Silikonový polymerový, jednosložkový acetátový silikonový tmel. Pro široké spektrum aplikací. Tento produkt v sobě spojuje vynikající odolnost vůči stárnutí, smršťování a praskání s barevnou stálostí. Je vhodný pro osazování skla v hliníkových
rámech, konstrukční a stavební spáry, utěsňování oken a dveří, všestranné použití
pro sklenáře, utěsňování akvárií, dobrá přilnavost k různým nesavým materiálům,
jako jsou sklo, glazované keramické dlaždice, hliník a kov. Produkt neobsahuje
fungicidy.

Technické údaje:
Báze: acetát.
Barva: transparentní.
Max. roztažnost: cca 170 %.

Transparentní 300 ml
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CERESIT CS 28 THERMO RESISTANT
Tepelně odolný tmel
Jednosložkový acetátový stabilní a elastický tmel v rozsahu teplot od –65 °C
do +260 °C. Pro těsnicí a lepicí aplikace vystavené vysokým teplotám, těsnění
mezi kovovými díly, těsnění v čerpadlech a motorech, utěsňování spojů vystavených dlouhodobě zvýšeným teplotám, jako je tomu u pecí a komínových konstrukcí. Produkt je krátkodobě odolný až do teploty +315 °C a vykazuje dobrou
přilnavost vůči čistému kovu, sklu, většině neolejovitých dřevin, silikonové pryskyřici, vytvrzené silikonové pryži, keramice, přírodním a syntetickým vláknům a vůči
mnoha lakovaným a plastovým povrchům.

Technické údaje:
Báze: modifikovaný bitumen.
Barva: červená.
Max. roztažnost: cca 115 %.

Červená 300 ml

i 154030

Černý 300 ml

i 154028

CERESIT CS 38 HEAT RESISTANT
Kamnářský tmel
Jednosložkový tmel na anorganické bázi se speciálními zahušťovacími přísadami,
odolávající teplotám až do 1 200 °C. Pro opravy prasklin v kamnech, utěsnění
spár vystavených přímému plameni, utěsnění a uložení žáruvzdorných cihel, upevnění ohnivzdorných panelů, odtahy kouře a kouřovody, zatmelení
a spoje pro: kamna, varné kotle, pece, komíny a grily, výfukové roury.

Technické údaje:
Báze: anorganická.
Barva: černá.

CERESIT CS 27 BITUMEN
Bitumenový střešní tmel
Plastoelastická těsnicí hmota na bázi polymerů a bitumenu. Pro lepení a opravy
různých povrchů, jako jsou bitumenové povrchy, izolační desky, plast, beton
atd. Přilnavost produktu je dobrá i při nízkých teplotách a na vlhkých plochách.
Produkt je mimořádně vhodný pro opravy střech, drenážních prvků, komínů atd.
Těsnicí hmotu je možno použít také při stavbě skleníků, pro utěsňování základů
a pro jiné podzemní izolace. Vytvrzená těsnicí hmota je odolná vůči UV záření,
trvalé vlhkosti a povrchovému tření a tlaku.
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Technické údaje:
Báze: modifikovaný bitumen.
Barva: černá.
Doba zavadnutí: 30 min.

Černý 300 ml

i 154029
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MEGA 64, MEGA 70
Polyuretanová pěna s vysokou výtěžností
Jednosložková polyuretanová pěna s vysokou výtěžností. Pro montáž okenních
a dveřních rámů, vyplňování dutin, utěsňování otvorů ve střešních konstrukcích
a izolačních materiálech, vytváření zvukotěsných stěn, vyplňování dutin okolo
potrubí, vyplňování a izolování stěnových panelů, střešních krytin – tašek atd.
Je snadno použitelná a snadno se nanáší. Speciální receptura a speciální tryska
aplikátoru zvyšují využitelnost pěny.

Technické údaje:
Doba zavadnutí: 5–9 minut.
Vydatnost balení (Mega 64): až 50 l dle teploty a podmínek při zpracování.
Vydatnost balení (Mega 70): až 57 l dle teploty a podmínek při zpracování.
Možnost řezání: cca po 1 hodině dle teploty a podmínek při zpracování.

Trubičková MEGA 64, 750 ml
Pistolová MEGA 70, 870 ml

131312
i 294457

WHITE TEQ TRUBIČKOVÁ A PISTOLOVÁ
Jednosložková pěna WhiteTeq
WhiteTeq je nová generace bílé polymerní pěny na bázi purifikovaných a koncentrovaných složek. WhiteTeq Technologie umožňuje nejvyšší efektivitu vytvrzení
pěny a dává pěně její charakteristickou ledově bílou barvu, extra jemnou buněčnou strukturu a až 10krát vyšší odolnost vůči UV záření. Vytvrzená pěna vyniká
vysokou tepelnou vodivostí (až do 0,032 W/mK) a zvukovou izolací (63 dB). WhiteTeq Technologie podporuje nízkoexpanzní parametry pro maximální ochranu
před deformací a o 25 % vyšší flexibilitu. Tyto parametry zajišťují dlouhodobou
izolaci i při maximálním namáhání v důsledku změny teploty. Kvalitní struktura
a mechanická odolnost z ní činí ideální produkt pro náročné izolace v interiéru
i exteriériu. Pěna má vynikající přilnavost k většině stavebních materiálů, jako je
dřevo, beton, kámen, kov atd. Výtěžnost vytvrzené pěny značně závisí na pracovních podmínkách – teplotě, vlhkosti vzduchu, velikosti prostoru na expanzi atd.
Při mínusových teplotách je expanze pěny nižší a doba vytvrzování delší.
VLASTNOSTI:
 vynikající struktura
 o 25 % vyšší flexibilita*
 až dvakrát nižší expanze*
 o 20 % vyšší tepelná izolace*
 o 50 % vyšší zvuková izolace*
 montáž okenních a dveřních rámů
 montáž vnitřních zárubní
 utěsňování otvorů ve střešních konstrukcích a v izolačních materiálech
 vytváření protihlukových zábran
 izolování stěnových panelů a střešních tašek
 vyplňování dutin a mnoho dalších
* vs. standardní konvenční technologie Henkel PU pěny

Jednotná buněčná struktura

Technické údaje:
Hustota: 19–21 kg/m3
Nelepivý povrch: 7–10 min.
Doba vytvrzení: 35–45 min.
Expanze: < 50 %
Vyvíjený tlak: < 3 kPa
Rozměrová stabilita: < +/- 5 %
Maximální šířka spáry: 5 cm
Pevnost v tahu: 80 kPa
Schopnost dilatace: > 25 %
Třída odolnosti vůči ohni: F
Zvuková izolace: 63 dB
Výtěžnost balení: 750 ml: cca 40 l

Vysoká odolnost vůči UV záření
Ledově bílá barva
Indikátor teploty

12345 Zboží je skladem na všech skladech kromě Litoměřic a Uherského Hradiště

14.23

www.demos‑trade.com

Trubičková

237877

Pistolová

237878

12345 Zboží je skladem v Ostravě a Praze

i Na objednávku

CHEMIE

Silikony, tmely
a pěny CERESIT

CERESIT TS 100
Čistič PUR pěny
Pro odstranění čerstvých pěnových skvrn a k čištění aplikační pistole. Čištění aplikační pistole je nezbytné, pokud se během použití pistole vyskytly potíže, pistole
nebyla použita více než 1 měsíc nebo po odstranění nádoby z pistole bez nahrazení novou nádobou. Je doporučeno pistoli pravidelně čistit každé 2–3 měsíce
používání. Tak bude zaručena dlouhodobá životnost a výkon pistole.

Technické údaje:
Balení: 500 ml dóza.
Skladování: 12 měsíců v suchém prostředí při teplotě od +5 °C do +25 °C.

Ceresit PU – profi čistič 500 ml

41105

Trubičková 500 ml

i 41150

Trubičková 750 ml

131575

Pistolová 750 ml

154026

Trubičková 750 ml

i 154024

Pistolová 750 ml

i 154027

CERESIT TS 61, CERESIT TS 62 PRO
Jednosložková polyuretanová „letní“ pěna

Pro montáž okenních a dveřních rámů, vyplňování dutin, utěsňování otvorů
ve střešních konstrukcích a v izolačních materiálech, vytváření zvuku odolných
clon, vyplňování mezer okolo potrubí, fixace a izolování stěnových panelů, střešních tašek apod.

Technické údaje:
Vydatnost balení: až 45 l dle teploty a podmínek při zpracování.
Možnost řezání: cca po 1 hodině dle teploty a podmínek při zpracování.

CERESIT TS 51, CERESIT TS 52 PRO
Jednosložková polyuretanová „zimní“ pěna

Pro montáž okenních a dveřních rámů, vyplňování dutin, utěsňování otvorů
ve střešních konstrukcích a v izolačních materiálech, vytváření zvuku odolných
clon, vyplňování mezer okolo potrubí, fixace a izolování stěnových panelů, střešních tašek, atd. Při minusových teplotách se doba vytvrzování prodlužuje
v závislosti na teplotách.
Technické údaje:
Vydatnost balení: až 45 l dle teploty.
Aplikační teplota: od -10 °C do +20 °C.
Doba vytvrzování CERESIT TS 51:
cca 1,5–12 hod dle teploty a vlhkosti při aplikaci.
Doba vytvrzování CERESIT TS 52 PRO:
cca 1,5–10 hod. dle teploty a vlhkosti při aplikaci.
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CERESIT TS 63 LOW EXPANSION
Nízkoexpanzní pistolová PUR pěna
Jednosložková nízkoexpanzní pistolová montážní PUR pěna. Určená pro montáž
zárubní, parapetů, prahů a okenních rámů. Vysoká tepelná a akustická izolace
a skvělá přilnavost k většině typů materiálů. Přesné dávkování a velmi dobré plnící
schopnosti.

Technické údaje:
Doba zavadnutí: 7–16 minut.
Vydatnost balení: až 45 l dle teploty.
Možnost řezání: cca po 1 hodině dle teploty a podmínek při zpracování.

Pistolová 750 ml

41153
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Pattex chemické kotvy

Beton
Kámen
Dutá cihla
Certifikace
Aplikace pod vodou
Mokré a vodou zaplněné otvory
Možná zátěž
Chemická odolnost
Smršťování
Styren
Doba vytvrzení
Metoda vrtání
Maximální mezera vrtané díry

Počátek vytvrzování/doba zpracovatelnosti

CF850

CF920

ano
ano
ano
ETA
ne
ne
+
+
přibližně 1 %
ne
rychlá
příklep / bez příklepu
až do 2 mm

ano
ano
ano
ETA
ano
ano
++
+++
přibližně 0,6 %
ne
rychlá
příklep / bez příklepu
až do 2 mm

Teplota
-5 °C
0 °C
5 °C
10 °C
20 °C
30 °C
35 °C

CF850

25 minut
15 minut
6 minut
4 minuty
2 minuty

CF900
90 minut
45 minut
25 minut
15 minut
6 minut
4 minuty
2 minuty

Konec vytvrzování/minimální doba před zatížením

Teplota
0 °C
5 °C
10 °C
20 °C
30 °C
35 °C

CF850
120 minut
80 minut
45 minut
25 minut
20 minut

CF900
180 minut
120 minut
80 minut
45 minut
25 minut
20 minut

PATTEX CF 850
Chemická kotva polyester
Dvousložková chemická malta na rychlé a bezpečné kotvení. Funguje u plných i dutých
materiálů a všude tam, kde není možné použít hmoždinky. Určena k ukotvení v kameni,
betonu, pórobetonu a lehčeném betonu, do plných i děrovaných cihel. Nedoporučuje
se na mokré a vodou zaplněné otvory. Nevhodná pro polystyren. Aplikace od +5 °C.

UKOTVENÍ K BETONU / PEVNÉ ZDI (mm)
ø tyče /
šroubu

ø otvoru

hloubka otvoru

UKOTVENÍ K DUTÝM CIHLÁM (mm)
ø tyče /
šroubu

ø otvoru

hloubka
otvoru

ø síťka

M8

10

80

M8

10

80

13 x 100

M10

12

90

M10

12

90

15 x 100

Kartuše 165 ml

113033

M12

14

100

M12

14

100

15 x 100

Kartuše 300 ml

41170

PATTEX CF 920
Chemická kotva
Dvousložková chemická malta na rychlé a bezpečné kotvení. Funguje u plných i dutých
materiálů a všude tam, kde není možné použít hmoždinky. Určena k ukotvení v kameni,
betonu, plných i děrovaných cihlách, pórobetonu a lehčeném betonu, do plných i děrovaných cihel. Použitelná také jako zapravovací nebo lepicí malta na betonové komponenty.
Vhodná i na mokré povrchy, trvale vodotěsná (tvrdne pod vodou). Aplikace od -5 °C.
UKOTVENÍ K BETONU / PEVNÉ ZDI (mm)
ø tyče / šroubu

ø otvoru

hloubka otvoru

M8
M10
M12

10
12
14

90
110
125

UKOTVENÍ K DUTÝM CIHLÁM (mm)
ø tyče /
hloubka
ø síťka
ø otvoru
šroubu
otvoru

M8
M10

14
16

105
105

13 x 100
13 x 100

12345 Zboží je skladem na všech skladech kromě Litoměřic a Uherského Hradiště
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Kartuše 280 ml
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Příslušenství k chemickým
kotvám PATTEX

Příslušenství k chemickým kotvám
Návod k použití – dělovaný materiál

1. Vyvrtejte otvor
(bez pomoci příklepu!!!).

2. Otvor řádně vyčistěte
3. Vložte do otvoru sítko
pomocí kartáčku a pumpičky pro chemickou kotvu.
(minimálně dvakrát opakujte).

4. Po odšroubování uzávěru
odřízněte vršek a našroubujte
statický směšovač.

6. Vyplňte otvor směrem
ode dna nahoru kotvicí
maltou.

7. Otáčivým pohybem
natočte kotvicí prvek
(závitovou tyč, svorník atd.).

9. Upevněte kotvený prvek
a dotáhněte utahovacím
momentem.

8. Nechte maltu vytvrdit
min. 45 min.

5. Vytlačte prvních
cca 10–15 cm neprobarvené
směsi (spravná barva je šedá).

Návod k použití – plný materiál

1. Vyvrtejte otvor
(bez pomoci příklepu!!!).

2. Otvor řádně vyčistěte
3. Po odšroubování uzávěru 4. Vytlačte prvních
5. Vyplňte otvor směrem
pomocí kartáčku a pumpičky odřízněte vršek a našroubujte cca 10–15 cm neprobarvené ode dna nahoru kotvicí
(minimálně čtyřikrát opakujte). statický směšovač.
směsi (správná barva je šedá). maltou.

6. Otáčivým pohybem
natočte kotvicí prvek
(závitovou tyč, svorník atd.).

7. Zkontrolujte správnou
polohu kotvicího prvku
v otvoru.

8. Nechte maltu vytvrdit
min. 45 min.

9. Upevněte kotvený prvek
a dotáhněte utahovacím
momentem.

Směšovač

71175

Sítko pro aplikaci do děrovaného
materiálu 13 x 100 mm

71208

Sítko pro aplikaci do děrovaného
materiálu 15 x 100 mm

71207

12345 Zboží je skladem na všech skladech kromě Litoměřic a Uherského Hradiště
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Lepidla
DEN BRAVEN

MAMUT GLUE
Jednosložkové lepidlo, na bázi MS polymeru s okamžitou fixací a mimořádně
vysokou počáteční přídržností až 500 kg/m2. Speciálně vyvinuté pro lepení bez
nutné fixace spojů – drží okamžitě. Vytvrzuje vulkanizací vzdušné vlhkosti, vytváří
vysokopevnostní, elastický spoj.
VLASTNOSTI:
 okamžitá a vynikající přilnavost k podkladu
 bez obsahu silikonu, izokyanátů, rozpouštědel a ftalátů
 rychle vytvrzující, bez zápachu
 trvale pružný, odolný vlhku a vodě (vodotěsný spoj), povětrnostním vlivům
 odolný vůči plísním, slané vodě (moře), chlóru, čisticím prostředkům

technické údaje:
Báze: MS polymer.
Barva: bílá.

Mamut Glue 290 ml

113030

MAMUT GLUE CRYSTAL
Moderní lepidlo na bázi MS polymerů vhodné všude tam, kde je vyžadováno
transparentního spoje. Vhodné pro lepení mnoha stavebních materiálů, jako je
nerez, ocel, hliník, eloxovaný hliník, zinek, různé slitiny, PU, PVC, PC, EPS, XPS,
PUR, sklo, zrcadlo, beton, přírodní kámen, sádra, smalt, keramika aj. Lepidlo je
trvale pružné, voděodolné, neobsahuje rozpouštědla.

technické údaje:
Báze: MS polymer.
Barva: transparentní.

Mamut Glue CRYSTAL 290 ml

249783

POWER KLEBER (PU LEPIDLO D4)
Pro lepení dřeva, skla, kovu, plastu, keramiky, umělého a přírodního kamene, betonu, sádrokartonu, koberců (plsť, textil apod.) Po vytvrzení lze brousit a přetírat.
Tlumí hluk a vibrace, lehce napěňuje a vyplňuje nerovnosti. Není agresivní k podkladu, odolává běžným chemikáliím a povětrnostním vlivům. Rovněž je vhodné
k lepení konstrukčních vodotěsných spojů v interiéru a exteriéru (altány, ploty,
obložení, čluny, podlahy aj.). Lepení lakovaných a nesavých povrchů. K fixaci
polic, desek, schodnic nebo parapetů. Nahrazuje hřebíky, šrouby a nýty.

Technické údaje:
Báze: polyuretan.
Barva: krémová.

POWER KLEBER (PU lepidlo D4) 300 ml

12345 Zboží je skladem ve všech skladech

14.29

www.demos‑trade.com

113032

12345 Zboží je skladem na všech skladech kromě Litoměřic a Uherského Hradiště

CHEMIE

Chemická kotva a pěny
DEN BRAVEN

CHEMICKÁ KOTVA
Vinylester SF
Kotva na bázi vinylesterové pryskyřice s malým zápachem je vysoce výkonný,
rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvicí systém. Kotva pracuje na základě
vysoké reaktivity nenasycených vinylesterových pryskyřic v metakrylátových
monomerech. Při aplikaci v jediném okamžiku vytvoří tato hybridní pryskyřice
efektivní, pevný a chemicky odolný spoj.
Vlastnosti:
 okamžitě použitelná, snadno aplikovatelná
 zkrácený vytvrzovací čas – krátká doba tuhnutí
 nehořlavá
 velmi slabý zápach

Chemická kotva 280 ml

262851

2K pěna 400 ml

262030

Rychlomontážní 2K PĚNA
Pro rychlé kotvení velkých těžkých rámů, např. výloh. Vynikající také při montáži
obložkových zárubní, díky rychlosti tuhnutí je mimořádně efektivní. Vytvrzuje
chemickou reakcí dvou složek – plechovku pěny je nutné nejpozději do 8 minut
vypěnit!
Řezatelná je již po cca 20 minutách od aplikace. Má pravidelnou strukturu bez
defektů a děr. Třída reakce na oheň F dle ČSN EN 13501-1.
Vlastnosti:
 extrémně rychlé vytvrzení bez ohledu na velikost vyplňované dutiny
 vysoká přilnavost a lepivost k různým stavebním podkladům
 výborné tepelné a zvukové izolační vlastnosti
 bez druhé expanze

NÍZKOEXPANZNÍ PĚNA
Trubičková pěna: Jednosložková, multipoziční, montážní a konstrukční polyuretanová pěna, speciálně vyvinutá pro požadavek maximální výtěžnosti při malé
expanzi s možností použití za teplot až do +35 °C. Pro vyplňování spár, montáž
okenních a dveřních rámů, obložkových zárubní.
Pistolová pěna: Pro speciální montáže, kde je nutná minimální expanze
a vyšší hustota vytvrzující pěny (obložkové zárubně, parapetní desky, schodišťové
podstupnice, prahy apod.). Je vhodná i pro běžné vyplňování spár při montáži
okenních rámů a dveřních zárubní aj.

EXPANSION

14
Trubičková pěna 750 ml

262845

Pistolová pěna 750 ml

262846

12345 Zboží je skladem ve všech skladech
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CHEMIE

Pěny, čističe a čisticí ubrousky
DEN BRAVEN

MONTÁŽNÍ PĚNA
Montážní pěna: Pro montáže dveřních zárubní a okenních rámů, vyplňování
dutin mezi zděnými příčkami a stropem. Výborná tepelná izolace v okolí pozednic
střech. Vysoká přilnavost k betonu, zdivu, dřevu, polystyrenu, PVC apod.
Pistolová pěna: Pro přesnou a úspornou aplikaci pomocí aplikační pistole.
K montáži dveřních zárubní a okenních rámů, montážních prostorů mezi panely,
zděnými příčkami, průchodů elektrického vedení. Vhodná i pro zvukové izolace.

Trubičková pěna 500 ml

i 262848

Trubičková pěna 750 ml

262847

Pistolová pěna 750 ml

262849

Čistič PUR pěny 500 ml

262850

ČISTIČ PUR PĚNY
Pro snadné čistění pracovních pomůcek potřísněných nevytvrzenou polyuretanovou pěnou. Čistění ventilů a aplikačních častí NBS pistolí na polyuretanovou
pěnu.

ČISTICÍ UBROUSKY
Extra silné čisticí ubrousky
Pro efektivní odstranění nevytvrzené PUR pěny, silikonů, tmelů, většiny lepidel,
olejů, mazadel, laků a barev z rukou, pracovních nástrojů nebo potřísněných
povrchů. Odstraňuje také zaschlé nátěry z nesavých povrchů, max. do 24 hodin
po aplikaci. Ideální pro každou dílnu, servis, ale i kancelář a domácnost. Obnovuje lesk starých zašlých tmelových vrstev z povrchů. Čistí rychle a zanechává
příjemnou svěží vůni. Ubrousky obsahují přidaný vitamín E, který prospívá vaší
kůži na rukou.

Čistící ubrousky

12345 Zboží je skladem na všech skladech kromě Litoměřic a Uherského Hradiště
Podpora: +420 596 223 450
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CHEMIE

Silikony, tmely a sekundové
lepidlo DEN BRAVEN

SANITÁRNÍ SILIKON DEN BRAVEN
Sanitární silikon
Pro spárování obkladů, sanitární „bílé“ keramiky (umyvadla, pisoáry, WC mísy),
smaltovaných koupelnových van apod. Obsahuje účinné protiplísňové fungicidy.
Trvale pružný, odolný vůči plísním, vodě a UV záření.

Technické údaje:
Báze: 100% silikon – acetát.
Barva: transparetní.

Transparentní 310 ml
Bílý 310 ml

191291
i 191292

BROUSITELNÝ TMEL NA DŘEVO
Je jednosložkový, rychleschnoucí brousitelný tmel pro lokální a plošné opravy
dřevěných spojů či povrchů při stolařských pracích, opravy oken, dveří, dřevěných madel zábradlí. Tmelení spár a nerovností dřeva. Po vytvrzení je brousitelný
a opracovatelný jako běžné dřevo. Do 4 mm tloušťky se nanáší jednorázově, nad
4 mm je nutné úkon několikrát zopakovat s přestávkou na vyschnutí tmelu.
Vlastnosti:
 vysoká přilnavost k savým materiálům
 nehořlavý, netoxický a zdravotně nezávadný

Technické údaje:
Báze: vodní disperze polymerů.
Ředění: ředitelný vodou bez omezení.

Bílá 250 ml

191294

Smrk 250 ml

191295

Borovice 250 ml

191296

Dub 250 ml

191297

Buk 250 ml

191298

Mahagon 250 ml

191299

SEKUNDOVÉ LEPIDLO
Pro kontaktní lepení s velmi rychlým vytvrzovacím účinkem. Lepení tvrdého PVC,
pryže, kovů, skla, profilů z APTK-EPDM pro zasklívání a vzájemné kombinace
těchto materiálů. Lepení „O“ kroužků z pryžového těsnění apod. Velmi vysoká pevnost lepeného spoje v tahu: 250 kg/cm2.

VLASTNOSTI:
 transparentní
 okamžitá přilnavost
 rychlé tuhnutí
 extrémně vysoká pevnost lepeného spoje
 odolnost vůči vodě, čisticím prostředkům a běžným chemikáliím
12345 Zboží je skladem na všech skladech kromě Litoměřic a Uherského Hradiště
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LEP sekundové lepidlo 3 g

12345 Zboží je skladem v Ostravě a Praze
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Požadujete spolehlivost
lepeného spoje?
Nabízíme Vám řešení.

Nové technologie plošného lepení tuplovací páskou
a rozpouštědlovými lepidly v cylindru a ve spreji.
Technologicky vyspělá řešení od 3M™.
Více informací na www.3Mlepeni.cz.

3M inzerce lepeni 198x284 15082 (v3).indd 1

24.03.15 15:48

14

CHEMIE

Lepidla 3M

1000-NF SCOTCH WELD FIALOVÉ
Disperzní lepidlo s rychlostí rozpouštědlového lepidla
Lepidlo na vodní bázi. Spojuje v sobě výhody kontaktních lepidel a má vlastnosti
disperze. Vhodné na plošné lepení různých materiálů v oboru truhlářství, čalounictví a průmyslové aplikace (dřevo, dřevotříska, kůže, pěna, textil).
Výhody:
 lepí velmi rychle (cca 1 minuta odvětrání)
 aplikace válečkem, štětcem, nástřikem
 možnost nanesení pouze na jednu lepenou stranu
 vysoký obsah sušiny 48 %
 teplotní odolnost 105 °C

Transparentní 3,8 l

i 238078

Fialová 3,8 l

i 245114

SPREJ 20
Kontaktní rozpouštědlové lepidlo ve spreji pro dřevozpracující průmysl
Vysoce pevné, rychle přilnavé lepidlo, vytváří odolné a trvalé spoje v oblasti dřevozpracujících a jiných aplikací. Ideální pro lepení laminátů, dýhy a řady dalších
materiálů dřevozpracujícího průmyslu.
Výhody:
 snadná manipulace
 vysoká výtěžnost
 aplikace bez štětce, válečku či špachtle

400 ml

212847

400 ml

i 215028

12345 Zboží je skladem v Ostravě a Praze
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SPREJ 24
Kontaktní rozpouštědlové lepidlo ve spreji pro pěnové materiály a textilie
Rychle přilnavé lepidlo, spojuje pěnový materiál s kovy, dřevem a řadou dalších
substrátů. Ideální pro čalounické aplikace.
Výhody:
 snadná manipulace
 vysoká výtěžnost
 aplikace bez štětce, válečku či špachtle

14.35
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Lepidla 3M

SPREJ 27
Kontaktní rozpouštědlové lepidlo ve spreji pro všeobecné použití
Všestranné lepidlo ideální pro lepení papíru, lepenky, tkanin, měkkých pěn, polystyrenových pěn a řady dalších lehkých mateiálů.
Výhody:
 snadná manipulace
 vysoká výtěžnost
 aplikace bez štětce, válečku či špachtle

400 ml

i 215029

94 CA KONTAKTNÍ ROZPOUŠTĚDLOVÉ LEPIDLO
Rozpouštědlové kontaktní lepidlo v tlakové nádobě
Vysoká výtěžnost, rychlost aplikace. Díky uzavřenému systému je lepidlo
do posledních zbytků ve stejné kvalitě a nepodléhá odvětráváním rozpouštědla
jako v plechových dozách.
Výhody:
 krátká doba odvětrání
 vysoký obsah sušiny
 transparentní barva lepidla
 ekonomické balení

Tlaková nádoba, 17 kg

212832

Tl. nádoba + hadice + aplikační pistole

213182

SCOTCH WELD 70 CYLINDER
Kontaktní rozpouštědlové lepidlo v tlakové láhvi (tzv. cylindr)
Vysoká výtěžnost, rychlost aplikace. Díky uzavřenému systému je lepidlo
do posledních zbytků ve stejné kvalitě a nepodléhá odvětrávání rozpouštědla jako
v plechových dozách. Ideální pro lepení různých podkladů včetně polystyrenu,
laminátových desek, izolací, pěny a tkaniny.
Výhody:
 krátká doba odvětrání
 vysoký obsah sušiny
 transparentní barva lepidla
 ekonomické balení

14
Dóza 17 kg

12345 Zboží je skladem v Ostravě a Praze
Podpora: +420 596 223 450
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Příslušenství k tlakovým lahvím

HADICE K TLAKOVÉ LÁHVI
Hadice k tlakové láhvi (cylindru) lepidel
Kvalitní hadice k cylindrovému lepidlu. Součást aplikačního zařízení.

1 ks

212874

1 ks

212875

APLIKAČNÍ PISTOLE K TLAKOVÉ LÁHVI
Aplikační pistole k tlakové láhvi (cylindru)
Kvalitní aplikační pistole. Součást aplikačního zařízení.

12345 Zboží je skladem v Ostravě a Praze
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Pásky 3M

TUPLOVACÍ PÁSKY
Oboustranně lepicí páska
Červená: vysoká okamžitá pevnost. Nový způsob tuplování
plošných materiálů DTDL.
Zelená:
vyššípostup
tloušťka pásky určená pro více strukturované povrchy.
Technologický
Nový způsob tuplování plošných materiálů. Díky rychlosti a okamžité počáteční
pevnosti šetří čas a peníze. Nanáší se pouze na jednu stranu plošného spoje.
Výhody oproti tradičním kontaktním lepidlům:
 jednoduchá a rychlá aplikace
1. oba
výrazná
úspora
lepené materiály
očistíme času 2. aplikace tuplovací pásky buď ručně
3. sejmeme ochrannou vrstvu (liner)
nebo pomocí aplikátoru
 nanášení pouze na jednu
lepenou plochu
 žádná doba odvětrání – okamžitá manipulační pevnost
 okamžitá možnost dále lepený dílec zpracovávat
 ekologická varianta lepení
 testováno v laboratoři 3M
4. přiložíme druhou část lepeného spoje

6. spoj má okamžitou manipulační
tlak pomocí válečku či jinou vhodnou
metodou

zpracovávat

Příklady aplikací tuplovací páskou 3M

menší formáty (police)
větší formáty

kruhové a oválné formáty

(aplikátor tuplovací pásky najdete na str. 14.40)
Role 38 mm x 50 m x 0,21 mm,
červená
Role 38 mm x 25 m x 0,21 mm,
červená
Role 38 mm x 50 m x 0,265 mm,
zelená
Role 38 mm x 25 m x 0,265 mm,
zelená

složitější formáty
formáty s výřezem

231775
260984
231776
i 260985

3M DUCT TAPES UNIVERZÁLNÍ
Textilní páska
Textilní páska, která nezanechává lepidlo. Vhodná pro maskování, zakrývání dílů
proti probroušení, rychlé opravy, utěsňování, svazování, připevňování. Dobrá volba
pro dočasné opravy. Voděodolná a trhatelná rukou, popisovatelná.

14
Role 48 mm x 45,7 m x 0,152 mm

12345 Zboží je skladem ve všech skladech
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3M VHB OBOUSTRANNÁ PÁSKA
Oboustranně lepicí akrylová páska
Akrylová pěnová oboustraná páska VHB TM pro spolehlivé lepení a utěsnění
lepených spojů. Tyto oboustranně lepicí akrylové pásky nabízejí unikátní vlastnosti, které je předurčují jakožto alternativu k tradičním mechanickým metodám
spojování, jako jsou šrouby, hřebíky, svařování, ale i alternativu k lepidlům. Narozdíl od tradičních oboustranných lepicích pásek jsou VHB™ pásky tvořeny 100%
akrylovým lepidlem a tudíž nabízí zcela jiné vlastnosti. Především se jedná o sílu
lepeného spoje, odolnost vůči mechanickému namáhání, povětrnostním vlivům,
chemickým látkám i ohni.
Spolehlivě lepí, těsní lepený spoj, pohlcuje vibrace.

Rozměr 19 mm x 1,5 m x 1 mm

245115

Rozměr 19 mm x 13,7 m x 1 mm

212866

Role 25 mm x 10 m x 5,8 mm, černá

223471

Role 19 mm x 1,6 mm x 5 m

237684

Role 19 mm x 1,6 mm x 10 m

237685

DUAL-LOCK
Samolepicí suché zipy
Samolepicí suché zipy Dual-Lock. Díky těmto suchým zipům lze velmi snadno
vytvořit opakovaně rozebíralelný spoj. Velmi jednoduchá a čistá aplikace. Vysoká
počáteční lepivost. Baleno v krabičce 2 x 5 m, 40 hlaviček/cm2.

3M ZRCADLOVÁ PÁSKA
Oboustranně lepicí pěnová páska s PU nosičem
Vysoce kvalitní oboustranná páska určená k lepení zrcadel. Kvalitní a pevný PU
nosič s vysokou soudržností a kvalitní akrylové lepidlo zajistí bezpečný a dobře
dilatující spoj s okamžitou pevností bez nutnosti fixace. Rychlé a 100% řešení.
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Pásky 3M

ZÁKLADNÍ MASKOVACÍ PAPÍROVÁ PÁSKA
3M™ základní papírová maskovací páska 2120E je páska špičkové kvality určená
pro maskování, přidržování, spojování do svazků, utěsňování. Podklad z krepového papíru zaručuje přizpůsobivost, takže páska zůstává celistvá i při tvarování
okolo rohů. Díky impregnovanému podkladu se páska snadno odtrhuje rukou,
přičemž se podélně nezatrhává. Kaučukové lepidlo zaručuje okamžitou přilnavost.
Přilepená páska pevně drží, takže odolává odlepování nebo svinování a omezuje
nutnost oprav. Speciální rubová úprava brání odvíjení a zmenšuje objem odpadu.
Páska je určena pouze pro použití v interiéru a neměla by být vystavována vnějším
povětrnostním vlivům nebo delšímu působení slunečního světla, protože pak by
její odlepení mohlo být velmi obtížné.

Role 19 mm x 50 m x 0,12 mm

245110

Role 50 mm x 50 m x 0,12 mm

245111

1 ks

231777

3M APLIKÁTOR TUPLOVACÍ PÁSKY
Speciální odvíječ na tuplovací pásky s návinem 50 m.
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Lepidla RAKOLL

RAKOLL EXPRESS D2
Univerzální disperzní lepidlo
Univerzální disperzní lepidlo třídy D2, vhodné pro korpusové, montážní i plošné
lepení (dýhy i vrstvené materiály), a to při pokojové teplotě, za tepla i vysokofrekvenčně. Dále pro stacionární olepování melaminových a dýhových hran, masivních dřevěných lišt, lepení spárovky, laťovky apod.
Technické údaje:
Báze:
Barva:
Množství nánosu:

PVAc – disperze.
bílá, po vyschnutí transparentní.
montážní lepení 160–180 g/m2,
plošné lepení 100–140 g/m2.
Otevřený čas:
při 180 g/m2 cca 9 min.
Minimální lisovací čas: montážní lepení při 20 °C 15 min,
dýhování při 60–70 °C 4 min,
spárovka při 20 °C – 30 min,
měkké / tvrdé dřevo při 60–70 °C – 8–15 min.

Láhev 0,28 kg

112788

Kbelík 1 kg

112789

Kbelík 5 kg

112777

Kbelík 30 kg

112778

RAKOLL EXPRESS 25 PLUS
Speciální disperzní lepidlo
Speciální disperzní lepidlo třídy D2, vhodné pro lepení tvrdých dřevin a některých exotických dřevin. Vytváří pevný a elastický spoj. Ideálně použitelné pro sedací nábytek
i pro jinak pevnostně namáhané spoje. Lepidlo dosahující velmi dobré konečné pevnosti
– lepení konstrukcí, manuální kolíkování u sedacího nábytku, lepení bloků a spárovek
z tvrdého dřeva a měkkého dřeva, dřevotřísky, korpusové a montážní spoje.
Technické údaje:
Báze:
Barva:
Množství nánosu:

PVAc – disperze.
nažloutlá.
montážní lepení 140–200 g/m2,
plošné lepení 80–140 g/m2.
Otevřený čas:
při 150g/m2 – 6–9 min.
Minimální lisovací čas: lepení při 20 °C kolíků a čepů z tvrdého dřeva 10 min,
lepení bloků z tvrdého dřeva 12–15 min,
lepení bloků z měkké dřeva, dřevotříska 8–13 min.

Kbelík 5 kg

112779

Kbelík 25 kg

i 112799

RAKOLL EXPRESS PK
Montážní disperzní lepidlo
Montážní disperzní lepidlo třídy D2 s velmi krátkým otevřeným i lisovacím časem
vhodné pro montážní lepení, lepení korpusů, pro plošné lepení a to při pokojové teplotě, za tepla i vysokofrekvenčně, dále pro stacionární olepování melaminových
a dýhových hran, masivních dřevěných lišt, lepení masivů, lepení laťovky a spárovky ap.
Technické údaje:
Báze:
Barva:
Otevřený čas:
Minimální lisovací čas:

PVAc – disperze.
bílá, po vyschnutí transparentní.
při 20 °C 3–4 min.
dýhování při 60–70 °C – 2 min,
montážní lepení při 20 °C – od 10 min,
spárovka při 20 °C – 15–30 min,
spárovka při při 60–70 °C – 3–7 min.

Plastová láhev 1 kg

112795

Plastové vědro 5 kg

i 165171
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Lepidla RAKOLL

RAKOLL EXPRESS D3
Univerzální jednosložkové disperzní lepidlo
Lepidlo je vhodné pro korpusové i montážní lepení, pro plošné lepení, a to při
pokojové teplotě, za tepla i vysokofrekvenčně. Dále pro stacionární olepování melaminových a dýhových hran, masivních dřevěných lišt (lepení spárovky, laťovky
a bloků z měkkého i tvrdého dřeva).
Technické údaje:
Báze:
Barva:
Množství nánosu:

PVAc – disperze.
bílá.
montážní lepení:160–180 g/m2,
plošné lepení: 80–140 g/m2.
Otevřený čas:
při 150 g/m2 8–12 min.
Minimální lisovací čas: montážní lepení 8–15 min,
spárovka, lepení bloků 10–15 min,
plošné lepení dekoračních fólií v taktových lisech 5–10 sec,
vysokofrekvenční lepení s ohřevem od 15 sec,
plošné lepení HPL/CPL v taktových lisech při 70 °C od 45 sec.

Láhev 0,28 kg

112782

Kbelík 0,5 kg

112786

Kbelík 1 kg

112783

Kbelík 5 kg

112784

Kbelík 30 kg

112787

RAKOLL ECO 3
Univerzální jednosložkové disperzní lepidlo
Lepidlo je vhodné pro korpusové i montážní lepení, pro plošné lepení a to při
pokojové teplotě, za tepla i vysokofrekvenčně, a dále pro stacionární olepování
melaminových a dýhových hran, masivních dřevěných lišt (lepení spárovky, laťovky a bloků z měkkého i tvrdého dřeva) apod.
Technické údaje:
Báze:
Barva:
Množství nánosu:

PVAc – disperze.
bílá.
montážní lepení 150–190 g/m2,
plošné lepení 70–150 g/m2.
Otevřený čas:
při 150 g/m2 8–12 min.
Minimální lisovací čas: montážní lepení 8–15 min,
spárovka, lepení bloků 10–15 min,
plošné lepení dekoračních fólií v taktových lisech 5–10 sec,
plošné lepení HPL/CPL v taktových lisech při 70 °C od 40 sec.

Kbelík 5 kg

112785

Kbelík 30 kg

i 253740

RAKOLL GXL 4
Jednosložkové disperzní lepidlo
Jednosložkové disperzní lepidlo třídy D4, s vysokou voděodolností a tepelnou odolností. V případě použití lepidla pro prvky v exteriéru je nutné použít velmi důkladnou
povětrnostní ochranu. Minimální zpracovatelnost lepidla ve třídě D4 je 9 měsíců
od data výroby, při skladování za teploty vyšší než 23 °C se zpracovatelnost zkracuje.
Technické údaje:
Báze:
Barva:
Množství nánosu:
Otevřený čas:
Minimální lisovací čas:

PVAc – disperze.
bílá.
montážní lepení 150–180 g/m2.
8–9 min.
montážní lepení 8–15 min,
lepení spárovky a bloků 20–40 min,
lepení okenních hranolů od 15 min (dle druhu dřeviny).

1 kg
Plastové vědro 5 kg

112797

10 kg

i 112798

30 kg

i 150833
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ICEMA R 145/31
Jednosložkové polyuretanové lepidlo
Jednosložkové polyuretanové lepidlo na vnitřní i vnější prostředí vytvrzující vlhkostí
obsaženou v lepeném substrátu a ve vzduch popř. dodanou mírným “postříkáním”.
Lepidlo se vyznačuje dlouhou otevřenou dobou, až 45 min. a velkou variabilitou
lepených materiálů od dřeva přes pozink, nerez, ocel, hliník, duroplastické umělé
hmoty, DKS, polyester, tvrzené PVC, ABS, SAN, PA cementové materiály ap.
Technické údaje:
Barva:
zlatěžlutá (RAL č. 1004).
Teplota zpracování: minimálně + 10 °C.
Otevřena doba:
při 20 °C, 50 % vlhkosti, bez postříkáni vodou – cca 45 minut,
při 20 °C, 50 % vlhkosti, při postříkáni vodou – cca 15 minut.
Spotřeba:
100–200 g/m2 podle druhu použiti.
Lisovací čas:
při + 20 °C cca 90 minut (při vlhčení vodou),
při + 40 °C cca 60 minut (při vlhčení vodou),
při + 60 °C cca 30 minut (při vlhčení vodou).

Láhev 1 kg

112793

ICEMA R 145/12
Jednosložkové polyuretanové lepidlo
Jednosložkové polyuretanové lepidlo na vnitřní použití vytvrzující vlhkostí obsaženou v lepeném substrátu a ve vzduch popř. dodanou mírným “postříkáním”.
Lepidlo se vyznačuje střední otevřenou dobou, až 15 min. a velkou variabilitou
lepených materiálů od dřeva přes pozink, nerez, ocel, hliník, duroplastické umělé
hmoty, DKS, polyester, tvrzené PVC, ABS, SAN, PA cementové materiály ap.
Technické údaje:
Barva:
oranžovožlutá (RAL č. 2000).
Teplota zpracování: minimálně + 10 °C.
Otevřena doba:
při 20 °C, 50 % vlhkosti, bez postříkáni vodou – cca 15 minut,
při 20 °C, 50 % vlhkosti, při postříkáni vodou – cca 7 minut.
Spotřeba:
100–200 g/m2 podle druhu použití.
Lisovací čas:
při + 20 °C cca 30 minut (při vlhčení vodou),
při + 40 °C cca 12 minut (při vlhčení vodou),
při + 60 °C cca 5 minut (při vlhčení vodou).

Láhev 1 kg

112794

Plechový kanystr 14 kg

i 132027

Kartuš 310 ml

i 196622

ICEMA R 145/44
Jednosložkové polyuretanové lepidlo
Lepidlo má konzistenci husté pasty, je nestékavé, vyznačuje se střední otevřenou
dobou, až 15 min., a velkou variabilitou lepených materiálů od dřeva přes pozink,
nerez, hliník, různé umělé hmoty až po cementové materiály ap.
Technické údaje:
Barva:
bílá.
Teplota zpracování: minimálně + 10 °C.
Otevřena doba:
při 20 °C, 50 % vlhkosti, bez postříkáni vodou – cca 15 minut,
při 20 °C, 50 % vlhkosti, při postříkáni vodou – cca 5 minut.
Spotřeba:
100–200 g/m2 podle druhu použiti.
Lisovací čas:
při + 20 °C cca – 30 minut (při vlhčení vodou),
při + 40 °C cca –10 minut (při vlhčení vodou),
při + 60 °C cca – 5 minut (při vlhčení vodou).
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HRANIPEX

HRANIFIX
Aerosolové kontaktní lepidlo lze použít na lepení savých i nesavých materiálů,
např. PVC, ABS, dřevo, textil, kovy atd. Obsah sušiny 38–42%. Vhodné na lepení dřeva, dřevotřískových desek, MDF, DTD, polyuretanové pěny, laminátů, lepenky, většiny
plastů, ABS, hliníkových plechů a většiny kovů, podlahových krytin PVC a dalších
materiálů.
APLIKACE:
Lepidlo naneste na obě lepené plochy. Povrch musí být čistý, suchý a bez prachu.
Aplikujte při teplotě 15–25 °C, ze vzdálenosti 15–25 cm od povrchu lepeného
materiálu. Při optimálním nánosu bude lepidlo na povrchu vytvářet povlak připomínající pavučinu, vyvarujte se nánosu příliš silné vrstvy, aby se lepidlo nerozlévalo. Po
nanesení vrstvy nechte lepidlo cca 3 minuty odvětrat (lepidlo je na dotek suché), po
odpaření rozpouštědla přiložte povrchy k sobě a silně přitlačte, popřípadě zalisujte.
U porézních materiálů je možné po odvětrání nanést druhou vrstvu, která zvýší pevnost spoje. K balení 17 kg je nutné zakoupit aplikační pistoli s vysokotlakou hadicí.

500 ml

234170

17 kg

i 254203

17 kg industry

i 276916

Aplikační pistole

i 293630

Hadice

i 293631

H–POLYMER
Univerzální lepicí tmel na bázi hybridního polymeru, vyznačující se vysokou
počáteční lepicí silou. Dokonale přilne ke všem stavebním podkladům, dokonce
i k vlhkým povrchům. H-polymer je vhodný pro lepení a těsnění všech stavebních
materiálů: přírodního kamene, dřeva, betonu, kovu, cihly, skla, keramiky, omítek,
polyuretanu, umělé hmoty, dřevotřísky apod. Spoj je trvalý, odolný vůči změnám
atmosférických podmínek a vůči UV záření.
Kartuše 290 ml

305074

Kartuše 310 ml

305073

H–SILICONE MIRROR
Bezbarvý silikonový lepicí tmel bez obsahu rozpouštědel s neutrálním systémem
vytvrzování. Je určené k připevňování a lepení zrcadel a skleněné mozaiky. Výborně přilne k: sklu, surovému a lakovanému dřevu, glazuře, cihle, betonu, plynobetonu, cementové maltě, skleněnému laminátu a kovu.

JOWAT 445.00 POLYCHLOROPRÉN
Kontaktní lepidlo na bázi polychloroprénu na lepení HPL, DTD a MDF desek.
Dále na lepení gumy, filcu, umělé hmoty navzájem a na kov. Možné nanášet ručně
stěrkou, štětcem nebo válečkem a dále pak stříkáním.
Otevřený čas při 20 °C 2–5 minut.

14
Plechovka 1 kg
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Lepení pracovních desek

LEPIDLO ColorJoint

POUŽITÍ A POSTUP

Pro spoje pracovních desek doporučujeme používat speciální lepidlo ColorJoint,
které je určeno přímo pro tyto účely.
Tuba je 20 g a součástí balení je také
aplikátor.

K utěsnění spojů u kuchyňských pracovních desek je potřeba:
 překontrolovat přesnost spojovací
spáry pracovních desek, vystupující
třísky obrousit, hranu na straně krycí
fólie lehce srazit
 tubu s těsnicí hmotou zašroubovat
do přiloženého aplikátoru
 bezprostředně před sešroubováním
pracovních desek hřebíčkem nebo
jakýmkoliv špičatým hrotem prorazit
uzávěr na tubě a nanést na jednu
stranu spojovací spáry v blízkosti krycí
fólie pravidelnou vrstvu (housenku) těsnicí hmoty
 pracovní desky přitisknout k sobě,
vyrovnat je, nasadit kování a šrouby
dotáhnout
 těsnicí hmotu vystupující ze spáry
odstranit a pracovní desku v případě
potřeby očistit hadříkem, namočeným
v acetonu nebo nitroředidlem

ColorJoint je vysoce hodnotná, rychle
reagující, elastická, jednokomponentní
těsnicí a lepicí hmota na bázi MS polymeru.
ColorJoint vytvrzuje téměř bez smrštění.
Po vytvrzení je hmota trvale odolná proti
vodě, vodou ředitelným čisticím prostředkům a také slabým kyselinám a louhům.
Vykazuje dobrou odolnost proti stárnutí,
korozi a rozkladu, má fungicidní účinky.
Aplikační teplota od +5 do 35 °C.
ColorJoint je po vytvrzení možno brousit
a také přelakovat běžnými laky a barvami. Hmota je bez zápachu a nemá
korozní účinky.

ColorJoint vykazuje dobrou odolnost
vůči vodě, alifatickým rozpouštědlům,
minerálním olejům, tuku, zředěným anorganickým kyselinám a zásaditým látkám.
Špatně odolává aromatickým rozpouštědlům, koncentrovaným kyselinám
a chlorovaným uhlovodíkům.
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DODACÍ POŘÁDEK ColorJoint
Bílá

296111

Krémová

305232

Světle šedá

305233

Šedá (břidlice)

296112

Šedá (odstín kamene)

305235

Hnědá

296109

Hnědá (dub)

305234

Černá

296110
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Opravné vosky a fixy

CZECH KÖNIG

vosky
Měkké vosky: K opravě rýh, děr,
škrábanců a promáčklin. Pro povrchy –
dřevo, dýha, lamino a fólie. Použití pouze
na málo namáhané části povrchu (opravy v ploše). Menší odolnost vůči mechanické zátěži. Směs složena z minerálních
vosků, obarvena zemitými a oxidovými
barvami. Jednotlivé odstíny lze míchat.

Tvrdé vosky: K opravě rýh, děr, škrábanců a promáčklin na ploše i na hranách.
Pro povrchy – dřevo, dýha, lamino, fólie,
umělá hmota. Použití na namáhané části
povrchu (rohy, hrany, pracovní desky
atd.). Směs složena z minerálních vosků,
obarvena zemitými a oxidovými barvami.
Jednotlivé odstíny lze míchat tavením.

Oprava lamina a fólií

1

Příprava povrchu před opravou.
Nutno očistit a odstranit volné části.

4

Výběr více odstínů voskových tmelů, následné natavení
pomocí pájky. Tmely lze mezi sebou míchat.

2

3

Kolmé sražení hrany poškozeného místa.

5

Podbarvení plochy poškozeného místa, aby po nanesení
tmelu nebyla vidět kontura.

6

Odstranění přebytečného voskového tmelu pomocí
plastové špachtle.

Podpora: +420 596 223 450

Fixace lakem v příslušném stupni lesku. Aplikovat
z 30 cm. Nestříkat na vlhký podklad.
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Opravné vosky a fixy

SADY OPRAVNÝCH VOSKŮ
Opravný vosk slouží k vyplnění menších rýh, děr, škrábanců a promáčklin. Vhodný pro opravu různých povrchů – dřevo, dýha, lamino, fólie. Použití pro málo
nebo středně namáhané povrchy.
Vlastnosti výrobku:
Měkký, tyčinka 8 cm nebo v sérii 4 cm, tavný bod 74 °C.

Nabízíme také jednotlivé vosky ke všem dekorům EGGER a Bučina.
Všechny vosky jsou skladem.

Opravné vosky MĚKKÉ sada 10 x 8 cm

i 260989

Opravné vosky MĚKKÉ sada 20 x 4 cm

i 260991

Opravné vosky TVRDÉ sada 10 x 8 cm

i 260990

Opravné vosky TVRDÉ sada 20 x 4 cm

i 260992

SERVISNÍ SET NA LAKOVANÉ POVRCHY
Základní servisní kufřík nejmenší velikosti (20 x 5 x 17 cm) pro opravy děr, spár,
poškozených rohů a hran dřevěných lakovaných nebo umělých povrchů.
Vhodný pro opravy podlah, nábytku, kuchyní, schodnic, dveří, atd…
Servisní set obsahuje:
10 ks tvrdých vosků (4 cm)
1 ks plastový hoblík včetně brusné tkaniny a mikrotkaniny
1 ks pájka na tužkové baterie včetně 3 ks baterií
1 ks brusná a leštící mikrotkanina
1 ks bavlněný hadřík
1 ks lakovaný fix, hedvábný mat
Odstíny: hrušeň, dub antik, dub světlý, buk světlý, mahagon hnědý,
palisandr světlý, borovice, bělavá, transparent, čistě bílá, černá.

Servisní set na lakované povrchy

i 260994

SERVISNÍ KUFR PRO OPRAVU NÁBYTKU A INTERIÉRU – ČERVENÝ
BOX WW+HW
Servisní kufr menší velikosti k opravám rýh, děr, spár, poškozených rohů, hran
a otlaků na povrchu.

Servisní set obsahuje:
20 ks měkkých vosků (4 cm)
20 ks tvrdých vosků (4 cm)
1 ks plastová špachtle na voky
1 ks plynová pájka
1 ks brusná tkanina hrubá
1 ks brusná tkanina jemná
1 ks lakový fix se štětcovým hrotem – mat
1 ks lakový fix se štětcovým hrotem – hedvábný mat

Servisní kufr pro opravu nábytku a interiéru
– ČERVENÝ BOX WW+HW

i 260993

i Na objednávku

14.47

www.demos‑trade.com

CHEMIE

CZECH KÖNIG

Opravné vosky a fixy

PLASTOVÁ ŠPACHTLE
Patentovaná špachtle z hutného plastu na opracování voskových tmelů.

Plastová špachtle

261003

PÁJKA
Jedná se o „hobby“ pájku na tavení tvrdých voskových tmelů. Pájka je na tužkové
baterie.

Plynová pájka

260995

VRCHNÍ OPRAVNÉ LAKY
Vhodné na překrytí všech oprav. Používá se k tenkovrstvému nástřiku ploch.
Zabraňuje vytvoření tzv. efektu „pomerančové kůry“. Vhodný na dřevo, plast a kov.
Používat jen na odmaštěné a suché povrchy.
Výhody:
 netvoří mapy, nezapráší
 vhodný do interiérů
 pevný po 20 minutách
 5 stupňů lesku

Hluboký mat

i 260996

Mat

i 260997

Polomat

i 260998

Pololesk

i 260999

Lesk

i 261000

12345 Zboží je skladem v Ostravě a Praze
Podpora: +420 596 223 450
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CHEMIE

Opravné vosky
a fixy

CZECH KÖNIG

LAKOVÝ FIX NA HRANY
Velice rychlá oprava barevné nedokonalosti.
Opravy probrusů již nalakovaných hran, rohů a drobných škrábanců.
Použití na všechny povrchy (dřevo, PVC, kov). Ideální pro zatírání spár, které
vznikají při svaření plastových, fóliových, okenních profilů (odstíny Renolit, RAL,
Hornschuch a Cova).

Poškozená
hrana

 patentovaný spouštěcí mechanismus na uvolnění barviva do hrotu
 dva náhradní hroty ve víčku
 před použitím nutno protřepat

Oprava poškozené
hrany

RAL 7035
kód i 260975

RAL 7040
kód i 260976

RAL 9003
kód i 260977

RAL 9005
kód i 260978

RAL 9010
kód i 260979

RAL 9016
kód i 260980

110 Ořech střední
kód i 260955

117 Třešeň světlá
kód i 260956

119 Hrušeň střední
kód i 260966

141 Dub světlý
kód i 260967

156 Buk světlý
kód i 260968

157 Dub tmavý bahenní
kód i 260969

159 Buk, modřín
kód i 260970

166 Wenge
kód i 260971

176 Javor světlý
kód i 260972

201 Bříza
kód i 260973

303 Dub rustikální
kód i 260974

14.49
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CHEMIE

Aplikační pistole,
příslušenství

APLIKAČNÍ/VÝTLAČNÉ PISTOLE
Výtlačné pistole se používají k vytlačování tmelů, akrylů z kartuší. Pistole na PUR
pěnu se používají k aplikaci pistolových montážních PUR pěn a lepidel.

41000 Pistole 3v1

191311 Pistole NA PUR pěnu N1062

71194 HKS 12 COX
Technické údaje:
Balení: 1 ks

Typ

Pro kartuše (ml)

Balení (ks)

Kód sortimentu

Pistole 3v1

165, 280, 300, 420

1

i 41000

Pistole PROFI oranžová

165, 280, 300, 420

1

71194

Pistole NA PUR pěnu N1062

165, 280, 300, 420

1

191311

UNIVERZÁLNÍ MAZIVO WD40
Je okamžitě a maximálně účinné, rychle penetrující mazivo a konzervant.
VLASTNOSTI:
 bez silikonu
 uvolňuje zrezivělé části
 vytěsňuje vlhkost
 chrání a konzervuje

14
Univerzální mazivo wd-40 250 ml
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CHEMIE

Příslušenství

APLIKÁTOR
Standardní aplikátor
Standardní aplikátor (neboli odvíječ) balicích pásek. Možné také použít u tuplovacích pásek s návinem 25 m.

1 ks

i 262369

PŘÍTLAČNÝ VÁLEČEK

Šíře přítlačné plochy 7,5 cm
Šíře přítlačné plochy 19 cm,
teleskopická rukojeť

Technické údaje:
Balení: 1 ks.

262856
262857

BRUSNÉ HOUBY
Pružný materiál na broušení a matování profilovaných povrchů. Je vyroben
z textilie impregnované brusnými materiály za pomocí speciálních pryskyřic. Díky
své pružnosti je použitelný i na těžce dostupných místech. Použití na barvy, laky,
tmely, dřevo, vynikající pro jemné opracování povrchů.

Technické údaje:
Balení: 1 ks.
12345 Zboží je skladem ve všech skladech
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4stranná 60

102553

4stranná 100

102554

4stranná 220

102555

2stranná 100

102556

2stranná 220

102557
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CHEMIE

Příslušenství

TOP OLEJ
Pokud chceme, aby si dřevo zachovalo své pozitivní vlastnosti, je důležité, abychom při jeho ošetření neuzavřeli jeho póry. Rozhodně není jedinou vhodnou
povrchovou úpravou za všech okolností lak, jak jsme byli kdysi zvyklí. Přírodní
dřevěné povrchy je vhodné ošetřit přírodním voskem nebo olejem. Vaši pozornost
zaměřte na náš tip - Osmo Top olej, který spojuje výhody přírodního oleje i vosku.
Povrch, který jím ošetříte, není náchylný na zašpinění, odpuzuje vodu a je odolný
vůči domácím chemikáliím, také skvrnám od vína, piva, koly, kávy, čaje nebo
ovocné šťávy. Samozřejmě, že nátěr není zdraví škodlivý a je vhodný i na ošetření
dětských hraček. Je vyroben na bázi přírodních rostlinných olejů a vosků, jako
jsou slunečnicový, sójový nebo bodlákový olej a karnaubský vosk (z listů brazilské
palmy) či kandelilový vosk (z listů rostliny Euphorbia cerifera).

Natural 0,5l

285417

čirý 1l

262271

zelený 1l

262267

DŘEVOSAN
Impregnační přípravek na ochranu stavebního dřeva v interiéru i exteriéru.
Spolehlivě chrání dřevo před napadením dřevokaznými houbami (dřevomorka),
hmyzem (červotoč, tesařík) i plísněmi. Výrobek je určený především pro ošetřování dřeva přímo na stavbě.
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CHEMIE

Čističe

HRANICLEAN 01
Ruční čistič nábytkových dílců
Speciální čisticí prostředek Hraniclean 01 se skládá z uhlovodíků, alkoholu,
neobsahuje agresivní rozpouštědla. Speciální prostředek na čištění plastů vyniká
značnou čisticí silou, rychlým osycháním, odpařováním beze zbytků a jemnou
vůní citrusů. Nezanechává mastné stopy, čistí lepidlo, tužku i lihový fix.

Láhev 1 l

230963

Kanystr 5 l

162293

Kanystr 20 l

i 181256

Sprej 200 ml

i 312322

Sprej 600 ml

312323

HRANICLEAN 08
Ruční čistič určený pro povrchy ve vysokém lesku a dále pro citlivé a tmavé povrchy, jako antracit nebo černá perlička
Čistí zbytky tavného lepidla, tužku i lihový fix, výborně čistí mastnotu, nezanechává na ploše žádnou stopu a ani neobsahuje agresivní rozpouštědla. K čištění
použijte čisté textilní nebo papírové utěrky. Pomaleji se odpařuje. Před použitím
otestujte. Při aplikaci doporučujeme použít rukavice.

Láhev 1 l

287480

Kanystr 5 l

i 293792

Láhev 1 l

113044

Kanystr 5 l

i 113045

Kanystr 30 l

i 113046

RI 408
Ruční čistič nábytkových dílců
Speciální čisticí prostředek RI 408 se skládá z uhlovodíků, alkoholu, neobsahuje
aromatické látky a agresivní rozpouštědla. Speciální prostředek na čištění plastů
vyniká značnou čisticí silou, rychlým osycháním, odpařováním beze zbytků
a jemnou vůní. Nezanechává mastné stopy, čistí lepidlo, tužky i lihový fix.

12345 Zboží je skladem ve všech skladech
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CHEMIE

Čističe

RI 001
Separační prostředek LPZ/II
Nanesením speciálního separačního prostředku se zabrání tomu, aby se vystupující zbytky lepidla spojovaly s nábytkovým dílcem.

Kanystr 10 l

i 317908

Kanystr 30 l

i 259863

RI 006
Čisticí prostředek LP 163/93
Nanesením čisticího prostředku před soukennými kotouči se odstraní dříve aplikovaný separační prostředek a volné zbytky lepidla. Dále se ochladí hrana lepené
spáry.

Kanystr 10 l

i 317909

Kanystr 30 l

i 153964
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CHEMIE

Tavná lepidla
Technomelt

Typ lepidla

Báze
Forma dodání

KS 611

KS 351

KS 224/2

KS 215

KS 217

EVA – tavné lepidlo

EVA – tavné lepidlo bez plnidel

EVA – tavné lepidlo

EVA – tavné lepidlo

EVA – tavné lepidlo

granulát

granulát

granulát

granulát

granulát

25 kg

5 kg; 25 kg

5 kg; 25 kg

5 kg; 25 kg

5 kg, 25 kg

Balení (kg)

Technická data

Bod měknutí
Viskozita
Tepelná odolnost

cca 95 °C

cca 110 °C

cca 85 °C

cca 110 °C

cca 105 °C

cca 35000 mPa.s/200 °C

cca 140 000 mPa.s/ 180 °C

cca 17 000 mPa.s/ 180 °C

cca 180 000 mPa.s/ 180 °C

cca 100 000 mPa.s/ 180 °C
cca 55 000 mPa.s/ 200 °C

cca 80 °C

cca 90 °C

cca 75 °C

cca 90 °C

cca 90 °C

Pokyny pro zpracování
Doporučená teplota

V tavné nádobě

160–190 °C

180–200 °C

120–140 °C

180–200 °C

180–200 °C

Na nanášecím válci

160 –190 °C

190–200 °C

120–140 °C

190–200 °C

190–200 °C

Doba nahřívání

10–15 min.*

10–15 min.*

10–15 min.*

10–15 min.*

10–15 min.*

Rychlost posuvu

od 15 m/min.*

od 12 m/min.*

při 10 m/min.*

od 12 m/min.*

od 12 m/min.*

Vlastnosti

 nízká viskozita
 nízká teplota při zpracování
 čisté zpracování
 velmi dobrá smáčivost
 vytváří těsnicí spáru
 vysoká pevnost spoje
 dovoluje nízký posuv
stroje

Dostupné barvy

Natur 25 kg

i 40233

 střední viskozita
 univerzální tavné lepidlo
 velmi dobrá tepelná
stabilita
 okem neviditelný pevný
spoj
 vysoká tepelná odolnost
 vysoká vydatnost
 velmi dobrá smáčivost

 nízká viskozita
 nízká aplikační teplota
 rychle nátavné
 velmi dobrá smáčivost
 vysoká vydatnost
 lepení hran při aplikaci
lepidla přímo na hranovaní
materiál
 hranovací materiál: dýha,
melamin, polyester, PVC*,
ABS*, PP* do tloušťky
cca 1 mm*

Transparent 25 kg 40260 Natur 5 kg

Bílá 25 kg

i 182566

Bílá 5 kg

i 307390

Hnědá 25 kg

i 182567

Bílá 25 kg

i 291409

Černá 25 kg

i 182568

i 310524

Natur 25 kg

 střední viskozita
 dobře ztekuťující
 univerzální tavné lepidlo
 velmi dobrá smáčivost
 vysoká pevnost spoje
 vysoká tepelná odolnost
 dobré vlastnosti
pro průběžné spoje
 vhodné pro Softforming

Natur 5 kg

40237 Natur 25 kg

i 310525

 nízká viskozita
 předýhovatelné
 univerzální tavné lepidlo
 vysoká vydatnost
 velmi dobrá smáčivost
 vysoká pevnost spoje
 vysoká tepelná odolnost
 zejména vhodné pro
masiv

40230 Natur 25 kg

www.demos‑trade.com

40231

Bílá 5 kg

i 310527

Bílá 25 kg

i 71202

Hnědá 5 kg

i 294684

Hnědá 25 kg

i 40292

12345 Zboží je skladem na všech skladech kromě Litoměřic a Uherského Hradiště
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CHEMIE

Tavná lepidla
Technomelt

Typ lepidla

Báze

KS 250 COOL (NOVINKA)

HKP 20 (NOVINKA)

HKP 21

HKP 25

EVA – tavné lepidlo

EVA – tavné lepidlo

EVA – tavné lepidlo

EVA – tavné lepidlo

granulát

patrony/kartuše

patrony/kartuše

patrony/kartuše

25 kg

1,9 kg; 12 kg

1,9 kg; 15 kg

15 kg

Forma dodání
Balení (kg)

Technická data

Bod měknutí
Viskozita

cca 100 °C

cca 110 °C

cca 108 °C

cca 108 °C

cca 100 000 mPa.s/ 140 °C

cca 75 000 mPa.s/ 200 °C

cca 87 500 mPa.s/ 200 °C

cca 55 000 mPa.s/ 200 °C

cca 85 °C

cca 90 °C

cca 90 °C

cca 90 °C

Tepelná odolnost

Pokyny pro zpracování
Doporučená teplota

V tavné nádobě

140 –160 °C

140 –160 °C

x

x

Na nanášecím válci

140–160 °C

140–160 °C

200–220 °C (na trysce)

200–220 °C (na trysce)

Doba nahřívání

10–15 min.*

10–15 min.*

2–4 min.

2–4 min.

Rychlost posuvu

při 15 m/min.*

při 15 m/min.*

od 10 m/min.*

od 10 m/min.*

 rychle nátavné
 univerzální tavné lepidlo
 vysoká vydatnost

 rychle nátavné
 univerzální tavné lepidlo
 vysoká vydatnost

Vlastnosti

 nízká viskozita
 nízká aplikační teplota
 rychle nátavné
 velmi dobrá smáčivost
 vysoká vydatnost
 Softforming – také s těžce
lepitelnými profily
 vhodné pro mobilní hranovaní
stroje

Dostupné barvy

Natur 25 kg

i 206654

 rychle nátavné
 univerzální tavné lepidlo
 vysoká vydatnost
 hranovací materiál: masivní dřevo,
dýha, melamin, polyester, HPL*,
PVC*, ABS*, PP*
 zejména vhodné pro masiv.

Transparent 1,9 kg

i 310528

Natur 1,9 kg

Transparent 12 kg

i 197331

Natur 15 kg

i 293094

Natur 1,9 kg

i 310532

40235 Natur 15 kg

i 100012

Bílá 1,9 kg

i 293096

Bílá 1,9 kg

i 310531

Bílá 15 kg

i 40234

Bílá 15 kg

i 40234

Hnědá 1,9 kg

i 310530

Hnědá 1,9 kg

i 310533

Hnědá 15 kg

i 40251

Hnědá 15 kg

i 182571

Černá 1,9 kg

i 310534

Černá 15 kg

i 71183
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CHEMIE

Tavná lepidla
JOWAT

Typ lepidla

Báze
Forma dodání
Balení (kg)

280.10

280.30

280.50

284.00

EVA – tavné lepidlo

EVA – tavné lepidlo

EVA – tavné lepidlo

EVA – tavné lepidlo

granulát

granulát

granulát

granulát

5 kg; 25 kg

5 kg; 25 kg

5 kg; 25 kg

25 kg

Technická data

Bod měknutí
Viskozita
Tepelná odolnost

cca 100 °C

cca 90 °C

cca 95 °C

cca 90 °C

cca 150 000 mPa.s/200 °C

cca 50 000 mPa.s/200 °C

cca 75 000 mPa.s/200 °C

cca 115 000 mPa.s/200 °C

cca 100 °C

cca 90 °C

cca 95 °C

cca 90 °C

Pokyny pro zpracování

Doporučená teplota
V tavné nádobě

190–210 °C

180–200 °C

180–200 °C

190–210 °C

Na nanášecím válci

190–210 °C

180–200 °C

180–200 °C

190–210 °C

Doba nahřívání

10–20 min.**

10–20 min.**

10–20 min.**

10–20 min.**

Rychlost posuvu

10–40 m/min.*

10–40 m/min.*

10–60 m/min.*

18–60 m/min.*

 hrany ABS, PVC, PP
 dýhové hrany
 lamino hrany
 CNC olepování
 ruční tvarové olepování

 hrany ABS, PVC, PP
 dýhové hrany
 lamino hrany
 CNC olepování
 ruční tvarové olepování

Oblast použití

 hrany ABS, PVC, PP
 dýhové hrany
 lamino hrany
 nákližky z masivního dřeva
 CNC olepování
 ruční tvarové olepování

Dostupné barvy

Transparent 5 kg
Transparent 25 kg

i 222506
i 36508

Transparent 5 kg
Transparent 25 kg

291832 Natur 5 kg
40064 Natur 25 kg

291835 Natur 25 kg

i 206059

Bílá 5 kg

i 228149

Bílá 25 kg

i 198650

Bílá 25 kg

i 228148

www.demos‑trade.com
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131015

Bílá 5 kg
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 hrany ABS, PVC, PP
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 lamino hrany
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Tavná lepidla
JOWAT

Typ lepidla

Báze

282.20

282.40

286.30

286.60

EVA – tavné lepidlo

EVA – tavné lepidlo

EVA – tavné lepidlo

EVA – tavné lepidlo

granulát

granulát

HOLZ–HER patrony

HOLZ–HER patrony

5 kg; 25 kg

5 kg; 25 kg

karton

karton

Forma dodání
Balení (kg)

Technická data

Bod měknutí
Viskozita

cca 75 °C

cca 85 °C

cca 90 °C

cca 80 °C

cca 30 000 mPa.s/150 °C

cca 30 000 mPa.s/150 °C

cca 50 000 mPa.s/150 °C

cca 60 000 mPa.s/150 °C

cca 75 °C

cca 85 °C

cca 90 °C

cca 80 °C

Tepelná odolnost

Pokyny pro zpracování

Doporučená teplota
V tavné nádobě

120–150 °C

120–150 °C

180–200 °C

180–200 °C

Na nanášecím válci

120–150 °C

120–150 °C

180–200 °C

180–200 °C

Doba nahřívání

10–20 min.**

10–20 min.**

2–4 min

2–4 min

Rychlost posuvu

5–20 m/min.*

5–20 m/min.*

8–16 m/min.*

8–16 m/min.*

Oblast použití

 hrany ABS, PVC, PP
 dýhové hrany
 lamino hrany

Dostupné barvy

Natur 5 kg

291838 Transparent 5 kg

Natur 25 kg

 hrany ABS, PVC, PP
 dýhové hrany
 lamino hrany

 hrany ABS, PVC, PP
 dýhové hrany
 lamino hrany

40070 Transparent 25 kg

291839 Transparent
128601

 hrany ABS, PVC, PP
 dýhové hrany
 lamino hrany

40067 Natur

113039
91792

Bílá
Hnědá

i 91793

Černá

i 91794
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Chemie

14.58

CHEMIE

Doporučená tavná lepidla
dle značky a typu olepovačky

Démos – doporučená tavná lepidla DORUS a JOWAT dle výrobce a typu olepovačky
Značka

MINIPROF

Typ

Rychlost posuvu

Poznámka

Doporučené lepidlo DORUS

Doporučené lepidlo Jowat

100R

6,5

granule

KS224/2, KS250COOL, Q 611

282.40 + 282.20, na vyšší teploty
280.30

Automatic CSC

6

granule

KS 217, KS351, KS 220/1, KS351

280.30

Rambo

10

granule

KS 224/2, 220/1, KS 250 Cool

280.30

KS 224/2; KS 220/1; KS 351

282.40

patrony

HKP25, HKP20

286.30

patrony i granule

HKP25, HKP21, HKP20

286.30, 286.60 nebo granule
280.30, 280.10

patrony

HKP25

286.30

patrony i granule

HKP21, HKP20

286.30, 286.60 nebo granule
280.30

patrony i granule

HKP25, HKP20

286.30 nebo granule 280.30

HKP21, HKP20

286.30, 286.60

HKP25, HKP21

286.30, 286.60

2

DRAGIS

UNO
SPRINT

10
10

AURIGA
HOLZ–HER

SCM

CONTRIGA

18
10

13–18

12–30

STREAMER

10

TRIATHLON

16

ARCUS

8–18

ME20

5

KS215, KS351

280.30, 288.80

ME25

7

KS215, KS351

280.30, 288.80

K130

9

nákližky KS217

KS215, KS351

280.30, 280.50

K260

9

nákližky KS217

KS215, KS351

280.30, 280.50

K400

11

nákližky KS217

KS215, KS351

280.30, 280.50

K500

11

nákližky KS217

KS215, KS351

280.30, 280.50

K800

11–16

nákližky KS217

KS215, KS351

280.30, 280.50

K1000

11–20

nákližky KS217

KS215, KS351

280.30, 280.50

BASIC

nákližky KS217

KS215, KS351

288.80

K201

nákližky KS217

KS215, KS351

280.30, 280.50

nákližky KS217

KS215, KS351

280.50

nákližky KS217

KS215, KS351

280.50

K203

9

K208

CASADEI

FELDER

14.59

patrony

ALA 15, 20

5

KS215, KS351

288.80, 280.30

ALA 21

9

KS215, KS351

280.50, 280.30

ALA 23

10,5

KS215, KS351

280.30

D200

5

KS215, KS351

280.50, 280.30

G200

5

KS215, KS351

280.50,280.30

G300

5

KS215, KS351

280.50, 280.30

G400, 460

9

KS215, KS351

280.30

G500, 610, 710, 80

11

KS215, KS351

280.90

www.demos‑trade.com

CHEMIE

Doporučená tavná lepidla
dle značky a typu olepovačky

Démos – doporučená tavná lepidla DORUS a JOWAT dle výrobce a typu olepovačky
Značka

BRANDT

OTT

BIESSE

BI–MATIC

CEHISA

HEBROCK

Typ

Rychlost posuvu

AMBITION 1100

Poznámka

Doporučené lepidlo DORUS

Doporučené lepidlo Jowat

6

KS215, KS351

282.40 + 282.20, 280.30

1110

8

KS215, KS351

280.30 + 280.50

1200

10

KS215, KS351

280.30 + 280.50

1400

8–14

KS215, KS351

280.30 + 280.50

1600

8–18

KS215, KS351

280.30 + 280.50

1800

8–20

KS215, KS351

280.30 + 280.50

HIGHFLEX

8–20

KS215, KS351

280.30 + 280.50

PROFILINE

8–20

KS215, KS351

280.30 + 280.50

KDN 100

5

KS215, KS351

282.20 + 282.40

KDN 200, 210

10

KS215, KS351

288.80 + 280.50, 280.30

KDN 330

11

KS215, KS351

280.30 + 280.50

500

KS215, KS351

280.30 + 280.50

600

KS215, KS351

280.30 + 280.50

700

KS215, KS351

280.30 + 280.50

900

KS215, KS351

280.90

ATLANTIC

12

KS217, KS351

280.50, 296.68

PACIFIC

12

KS217, KS351

280.50

EASYMATIC

11

KS217, KS351

280.50

TORNADO

14

KS217, KS351

280.30, 280.50,
Tornado Top 280.90

AKRON 440

KS215, KS351, KS217

280.30

EDGE STREAM

KS215, KS351, KS217

280.30, 280.40

DYNAMIC

KS215, KS351

280.50

COMPACT 4

10

KS351

280.50

404

10–16

KS215, KS351, KS217

280.30, 280.50, 280.90

F2

7

KS217

280.50, 280.30

KS217

288.80

TECNOMA

Uvedené hodnoty v tabulce vychází pouze z doporučení vyplývajících ze zkušeností prodejců strojů a výrobců lepidel.
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15
+420 596 223 455

help@demos-trade.com

Další sortiment

Potřebovali byste informace o jiných
variantách, formátech nebo máte dotaz
na zpracování a užití materiálů?
Zavolejte naši technickou podporu.

Sháníte podobný sortiment,
který v katalogu není uveden?
Umíme nabídnout téměř cokoliv
z plošných materiálů, hran
a příslušenství.

U nás najdete tisíce dalších
položek včetně kování, které ke své
práci potřebujete. Nechte se inspirovat
specializovanými brožurami
nebo časopisy plnými nápadů,
které vám usnadní vaši práci.

15.1

www.demos‑trade.com

Obalové
materiály

Obalové materiály
Fólie, pásky, ochranné hrany, odvíječe

15.3–15.4
15.5–15.6

Ke stažení na
www.demos-trade.com
Prohlížejte si stále aktuální katalog
v elektronické verzi, stáhněte si
certiﬁkáty, produktové informace
nebo technické listy. Informujte se
o dostupnosti materiálů,
základních cenách aj.

15
Obalové materiály

15.2

Obalové materiály

Rádi byste předali zakázku v naprostém pořádku a bez zbytečných poškození a ztrát? Vyrobené kousky je potřeba
dobře připravit na převoz. Prohlédněte si

15.3

nabídku obalových materiálů – od bublinkových a strečových fólií přes papírové
hrany až po vázací a lepicí pásky. Nebuďte překvapeni, buďte připraveni.

www.demos‑trade.com

15
Podpora: +420 596 223 450

Obalové materiály

15.4

O B A LOV É M AT E R I Á LY

Fólie, pásky, lepenky,
ochranné hrany a odvíječe

MIRELON šířka 1100 mm, tl. 2 mm

30007

MIRELON šířka 1100 mm, tl. 3 mm

i 30010

Fólie bublinková š. 100 cm x 100 m čirá

80387

Fixační fólie 500 mm, tl. 20 µm, 2,1 Kg

80365
80383

Fixační fólie 100 mm, tl. 23 µm (granát)

80367

Fixační fólie 500 mm, tl. 23 µm, 2,3 Kg

Fixační fólie 125 mm, tl. 23 µm (granát)

114674

Fixační fólie 500 mm, tl. 23 µm, 2,1 kg černá

Balicí páska hnědá š. 25 mm (66 m)

179555

Balicí páska hnědá š. 48 mm (66 m)

170532

Balicí páska transparent š. 25 mm (66 m)

80384

Balicí páska transparent š. 48 mm (66 m)

80385

12345 Zboží je skladem

ve všech skladech

15.5

248168

Samolepicí páska Profitape 19 mm

12345 Zboží je skladem na centrálních skladech v Praze, Brně,
Ostravě, Olomouci a Litoměřicích

www.demos‑trade.com

i 296031

12345 Zboží je skladem
v Praze a Brně

i Na objednávku

O B A LOV É M AT E R I Á LY

Fólie, pásky, lepenky,
ochranné hrany a odvíječe

Maskovací páska 19 mm x 50 m x 0,12 mm, béžová

245110

Ochranné papírové hrany 35 x 35 x 2 mm – 2 m

Maskovací páska 50 mm x 50 m x 0,12 mm, béžová

245111

Ochranné papírové hrany 45 x 45 x 2 mm – 2,1 m

i 198788

Duct Tape 48 mm x 45,7 m x 0,152 mm

245112

Vlněná lepenka dvouvrstvá 1000 mm x 100 m

i 224436

i 296459

Odvíječ fixační fólie – nástrčné špunty

i 296463

i 296460

Odvíječ fixační fólie – granátků

i 296464

Odvíječ fixační fólie kovový

i 296465

Aplikátor pásek s návinem 25 m

i 262369

3M aplikátor tuplovací pásky s návinem 50 m

i 231777

Plastová vázací páska
PP 12 x 0,5 x 200 x 3100 m
Plastová vázací páska
PP 12 x 0,5 x 406 x 3000 m
Plastová vázací páska
PP 15 x 0,65 x 200 x 2000 m
Plastová vázací páska
PP 15 x 0,6 x 406 x 2000 m
Plastová vázací páska
PP 15 x 0,8 x 406 x 1500 m

i 311831

i 296458

i 296461
i 311834

12345 Zboží je skladem na centrálních skladech v Praze, Brně,
Ostravě, Olomouci a Litoměřicích

Podpora: +420 596 223 450

i Na objednávku
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15.6

Poznámky

www.demos‑trade.com

Poznámky

www.demos‑trade.com

Polsko
Liberec
Litoměřice

PRAHA

KATOWICE

Hradec
Králové

Slovensko

Opava

Třebotov

Ostrava

Plzeň
Olomouc

Havlíčkův Brod

Uh. Hradiště

ŽILINA

Brno
České
Budějovice

Trenčín
Košice

Michalovce

Zvolen
Trnava

Nitra

Bratislava

Česká republika

Maďarsko
Provozovny
Ostrava:
Škrobálkova 630/13
718 00 Ostrava-Kunčičky
tel.: (+420) 596 223 400
dispecink.ostrava@demos-trade.com

Havlíčkův Brod:
Čechova 3857 (areál Čechovka)
580 01 Havlíčkův Brod
tel:
(+420) 569 431 277
dispecink.hb@demos-trade.com

Litoměřice:
Michalovická 20
412 01 Litoměřice
tel.: (+420) 416 532 053
dispecink.litomerice@demos-trade.com

Opava:
U Cukrovaru 13
747 05 Opava-Kateřinky
tel:
(+420) 553 733 910
dispecink.opava@demos-trade.com

Praha:
Kutnohorská 359
109 00 Praha 10
tel.: (+420) 272 109 120
dispecink.praha@demos-trade.com

Hradec Králové:
Kovová 1179
500 03 Hr. Králové-Slezské Předměstí
tel.: (+420) 495 446 041
dispecink.hk@demos-trade.com

Olomouc:
Libušina 97
772 00 Olomouc-Chválkovice
tel.: (+420) 585 150 580
dispecink.olomouc@demos-trade.com

Třebotov:
Areál ZD Třebotov
252 26 Praha-Západ
tel.: (+420) 257 830 140
dispecink.trebotov@demos-trade.com

Brno:
Kobylnická 698
664 52 Sokolnice
tel.: (+420) 545 426 800
dispecink.brno@demos-trade.com

Liberec:
Švermova 21
460 10 Liberec
tel.: (+420) 485 135 252
dispecink.liberec@demos-trade.com

České Buďejovice:
Okružní (Areál fy MANE)
370 01 České Budějovice
tel: (+420) 381 287 371
dispecink.cb@demos-trade.com

Uherské Hradiště:
Velehradská 593
686 03 S. Město u U. Hradiště
tel.: (+420) 572 542 811
dispecink.hradiste@demos-trade.com

Plzeň:
Podnikatelská 1180/20
301 00 Plzeň-Skvrňany
tel:
(+420) 378 771 300
dispecink.plzen@demos-trade.com

Zákaznická centra

www.demos-trade.com
(příjem objednávek nábytkového kování)

Démos trade, a.s., Škrobálkova 630/13, 718 00 Ostrava-Kunčičky, Česká republika

Démos trade, s.r.o., Dolné Rudiny 8516/41C, 010 01 Žilina, Slovensko

Zákaznické centrum (příjem objednávek nábytkového kování):

Zákaznícke centrum (príjem objednávok nábytkového kovania):

tel.: +420 596 223 470

tel.: 0800 004 206

fax: +420 596 223 471

objednavky@demos-trade.com

fax: 0800 004 207

objednavky@demos-trade.com

Demos trade, Sp. z o.o., ul. Ks. mjr Karola Woźniaka 5, 40-389 Katowice, Polska

A megrendelések központi felvétele

Biuro Obsługi Klienta:

Démos trade, a.s., Škrobálkova 630/13, 718 00 Ostrava-Kunčičky, CZ

tel.: +48 327 302 313

fax: 00 800 420 1215

zamowienia@demos-trade.com

tel.: 06 800 18 726

fax: 06 800 18 727

megrendelesek@demos-trade.com

