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BLATY DUROPAL
COMPACT
NAJNOWSZY TREND
W WYPOSAŻENIU KUCHNI
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
Blaty Duropal Compact wykonane są z litego,
kompaktowego laminatu HPL o grubości 12 mm, który
zapewnia podwyższoną odporność na uderzenia, wilgoć
oraz inne czynniki, na które narażone są blaty kuchenne
podczas codziennego użytkowania.
W kuchni żadna inna powierzchnia nie jest użytkowana tak
intensywnie jak blat roboczy. Od blatu oczekuje się odporności
na ścieranie, zarysowania i wysoką temperaturę, jak również
bezpieczeństwa w kontakcie z żywnością. Jest on również
bardzo ważnym elementem wystroju kuchni.
ODPOWIEDŹ NA OCZEKIWANIA KLIENTÓW

CIEKAWY DESIGN
Nasza kolekcja składa się z 12 imponujących dekorów,
wśród których znajdują się nowoczesne dekory uni,
niezwykle autentyczne dekory kamienne oraz dekory
imitujące naturalne drewno.

Oferta Blatów Duropal Compact to odpowiedź zarówno na
oczekiwania klientów względem jakości i wytrzymałości, jak
również na aktualne trendy w projektowaniu wnętrz: filigranowe
blaty robocze o dyskretnej grubości doskonale sprawdzą się
w nowoczesnej, eleganckiej kuchni jako alternatywa dla
kamienia naturalnego czy konglomeratu.
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BLATY DUROPAL COMPACT
Wyjątkowe właściwości

BLATY DUROPAL COMPACT
Inspiracje

BLAT DUROPAL COMPACT

PONADCZASOWA ELEGANCJA:

Cienki blat o niezwykłych właściwościach,
który swoim lekkim designem wpisuje
się w najnowsze trendy
w aranżacji wnętrz.

• ekskluzywny i nowoczesny design
• jednorodny, barwiony rdzeń w trzech

NIEZWYKŁA WYTRZYMAŁOŚĆ:

NIEZAWODNA FUNKCJONALNOŚĆ:

• najwyższej jakości wytrzymały

• posiada certyfikat bezpieczeństwa

•
•
•
•
•

i trwały laminat wysokociśnieniowy
samonośny i niekorozyjny
odporny na zarysowania i uderzenia
odporny na wysokie temperatury
oraz gorcą parę
odporny na zabrudzenia i plamy
po kawie, herbacie oraz winie
wodoodporny w całym przekroju

F76054
Metallic Brown

kolorach: białym, szarym i czarnym
• unikalna grubość 12 mm
• bez konieczności obrzeżowania krawędzi

dla żywności

• łatwy w pielęgnacji, możliwość
czyszczenia na sucho i na mokro
• odporny na działanie rozpuszczalników
i środków dezynfekujących
• łatwy w obróbce
• umożliwa montaż wpuszczanego
i podwieszanego zlewozmywaka

ODPORNOŚĆ NA:
•
•
•
•
•
•
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zarysowania
uderzenia
gorącą parę
plamy po kawie i herbacie
plamy po czerwonym winie
wysokie temperatury
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R55004
Ponderosa Pine

F76044
Bellato Szary
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BLATY DUROPAL COMPACT
Kolekcja dekorów

BLATY DUROPAL COMPACT
Struktury

UNIKALNA KOLEKCJA DEKORÓW
A

AUTENTYCZNE STRUKTURY

B

C

D

GR Solid Granite

Wyrazista, głęboka struktura z matowym
efektem, która pod względem powierzchni
i wrażeń dotykowych doskonale imituje
naturalny kamień.

RC Rustic Touch

Niezwykle autentyczna struktura
drewniana. Linearna faktura potęguje
wrażenie autentyczności drewnianych
dekorów.

CM Supermatt

Wpisująca się w trend powierzchni
matowych, elegancka struktura, która
idealnie komponuje się z dekorami jednobarwnymi oraz imitacjami kamienia.
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U11102
Kreda

CM

U12188
Szary Jasny

CM U12290
Antracyt

CM

F76026
Ceramic Rust

GR
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F76044
Bellato Szary

CM

F76054
Metallic Brown

GR R20065
Dąb Grafit

RC

R55004
Ponderosa Pine

RC

3

S60019
Crick

GR

S63007
Oriental Stone Brown

CM

S63009
Marmur Carrara

MONOCHROMATYCZNY RDZEŃ
W zależności od wybranego dekoru oferujemy trzy kolory rdzenia:
biały, szary oraz czarny.

UNIWERSALNY FORMAT
Wszytkie blaty kompaktowe dostępne są w formacie 4100 x 1300 x 12 mm.

CM

S63028
Nero Portoro

Kod

Nazwa dekoru

Struktura

Rdzeń

U11102

Kreda

CM

biały

U12188

Szary Jasny

CM

szary

U12290

Antracyt

CM

czarny

F76026

Ceramic Rust

GR

czarny

F76044

Bellato Szary

CM

szary

F76054

Metallic Brown

GR

czarny

R20065

Dąb Grafit

RC

czarny

R55004

Ponderosa Pine

RC

czarny

S60019

Crick

GR

czarny

S63007

Oriental Stone Brown

CM

czarny

S63009

Marmur Carrara

CM

szary

S63028

Nero Portoro

CM

czarny

CM

* Wszystkie blaty dostępne od jednej sztuki.
Przeznaczone
do kontaktu
z żywnością
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Odporne na
wysoką
temperaturę

Odporne na
zarysowania
i ścieranie

Odporne na
uderzenia

Łatwe
w czyszczeniu

Łatwe
w obróbce

Wodoodporne

Samonośne

9

BLATY DUROPAL COMPACT
Inspiracje

BLATY DUROPAL COMPACT
Inspiracje

S63007
Oriental Stone
Brown

F76026
Ceramic Rustt
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Grupa Pfleiderer to wiodący producent materiałów i rozwiązań dla przemysłu meblarskiego oraz budownictwa. Roczny obrót firmy wynosi ok. 1 miliard euro. Przedsiębiorstwo zatrudnia około 3600 pracowników. Główne siedziby przedsiębiorstwa mieszczą się we Wrocławiu (Polska) oraz w Neumarkt (Niemcy).
Pfleiderer posiada 9 zakładów produkcyjnych na terenie Niemiec i Polski oraz biura handlowe w Wielkiej
Brytanii, Holandii, Szwajcarii, Szwecji, Austrii, Rumunii i Francji.
Grupa Pfleiderer oferuje szeroki asortyment produktów oraz kompleksową obsługę firm reprezentujących
przemysł meblarski, handel materiałami drewnopochodnymi, a także firm zajmujących się wykończeniem
wnętrz czy budownictwem szkieletowym itp. Pfleiderer jest właścicielem marek Duropal i Thermopal oraz
partnerem handlowym dla przemysłu, handlu, rzemiosła, projetantów i architektów. Jako Pfleiderer Group
S.A. koncern jest notowany na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

72 H-SERWIS PRÓBKOWY
Tel.: + 48 71 747 1077
Fax: + 48 71 747 1140
samples@pfleiderer.com

© Copyright 2019 Pfleiderer Polska sp. z o.o.
Informacja ta została przygotowana z najwyższą starannością. Ze względu na technikę druku kolory mogą się różnić od oryginału.
Ze względu na ciągły rozwój i zmiany zachodzące w kolekcjach produktowych jak również ewentualne zmiany prawne w normach oraz
przepisach ustawowych i wykonawczych, firma Pfleiderer nie ponosi odpowiedzialności prawnej za informacje występujące w kartach
technicznych i pozostałych dokumentach produktu. W związku z tym w zakresie osobistej odpowiedzialności użytkownika leży
sprawdzenie zgodności przeznaczenia produktu z dokumentem opisującym jego zastosowanie. Ponadto odsyłamy do aktualnie
obowiązujących ogólnych informacji prawnych.
Ogólne informacje prawne dostępne są na stronie internetowej: www.pfleiderer.pl

Pfleiderer pozyskuje surowiec drzewny
z certyfikowanych obszarów leśnych.

Pfleiderer Polska sp. z o.o. · ul. Strzegomska 42 AB · Millennium Tower IV
53-611 Wrocław · Polska · Tel.: + 48 71 747 1000

www.pfleiderer.pl
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