
InspIratIons 
close to you

ŚCIANKI PRZYBLATOWE
PFLEIDERER
PROSTA ALTERNATYWA DLA 
SKOMPLIKOWANYCH ROZWIĄZAŃ

Ściana sąsiadująca z blatem kuchennym 

to istotny element aranżacji każdej kuchni. 

Usytuowana na wysokości wzroku powinna 

nie tylko stanowić dopełnienie kuchennej 

aranżacji, ale również cechować się 

wyjątkową odpornością na wilgoć, ciepło 

oraz zabrudzenia. Ścianki przyblatowe 
Pfleiderer doskonale zastępują popularne 

materiały wykorzystywane w aranżacji 

ściany nad kuchennym blatem, a dzięki 

swoim unikalnym właściwościom speł-

niają oczekiwania nawet najbardziej

wymagających użytkowników.
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•  wyjątkowo odporne na wysokie temperatury, wilgoć 
    oraz większość domowych środków chemicznych
•  łatwe do utrzymania w czystości
•  nie wymagają impregnacji – gotowe do użycia zaraz 
    po zamontowaniu
•  stworzone do samodzielnego montażu – mocowane 
    do ściany za pomocą kleju kontaktowego
•  łatwo je dociąć na wymiar i wykonać otwory 
    niezbędne do montażu gniazdek elektrycznych 
    i akcesoriów kuchennych
•  dzięki różnorodności wzorów i struktur doskonale 
    imitują naturalne materiały takie jak drewno czy 
    kamień, ale również beton i aluminium
•  w 100% komplementarne wzorniczo z kolekcją 
    blatów kuchennych 
 

ŚCIANKI PRZYBLATOWE

 

 

ZALETY ŚCIANEK PRZYBLATOWYCH

ŚCIANKI PRZYBLATOWE 
pFleIDerer

 

To zupełnie nowe rozwiązanie, które chroni 
powierzchnię nad blatem kuchennym przed 
zabrudzeniami. Pod względem wzorniczym nasza
kolekcja ścianek przyblatowych w pełni odpowiada 
kolekcji blatów. Oferujemy 59 dekorów Standard oraz 
11 dekorów Premium. Zestawiając odpowiedni wzór 
i kolor ścianki Pfleiderer z wybarwieniem szafek, 
blatu czy podłogi, można tworzyć jednorodne 
wzorniczo fragmenty lub przeciwnie - podkreślać jej 
odrębny charakter i uczynić ze ściany przy blacie 
głównego bohatera pomieszczenia!

 

W10320 HG
Biały

F76028
Rabac

U18002 
Niebieski Wodny

U12000 
Czerń Wulkaniczna
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ŚCIANKI PRZYBLATOWE 
KOLEKCJA PREMIUM

DEKORY ZAPROJEKTOWANE 
PRZEZ OSKARA ZIĘTĘ 
I PIOTRA KUCHCIŃSKIEGO

To produkt dedykowany do najbardziej wymagających 
klientów. Znajduje się tutaj 11 wyjątkowych dekorów, 
a wśród nich dekory jednobarwne, reprodukcje drewna 
oraz dekory kamienne.

W kolekcji Premium znaleźć można dekory autorstwa 
znanych, polskich projektantów: Oskara Zięty i Piotra 
Kuchcińskiego. Ideą kolekcji było oddanie specyfiki 
i ponadczasowego piękna betonu oraz drewna.

Urzeka walorami optycznymi – niespotykaną 
transparencją oraz głębią kolorów. Nieodbijająca 
światła, ciepła i jedwabista w dotyku struktura 
XTreme Matt sprawia wrażenie szczególnie 
szlachetnej. Jednocześnie jest wytrzymała i łatwa 
w pielęgnacji. Nie pozostają na niej odciski palców 
i ślady tłuszczu. Uhonorowana wieloma nagrodami 
w dziedzinie sztuki użytkowej.

 

Ścianki przyblatowe z kolekcji Premium pokryte są 
specjalną powłoką MicroPLUS®. Zawiera ona 
całkowicie bezpieczne dla człowieka i środowiska 
substancje czynne, stanowiące stałą i niezawodną 
ochronę przeciwko bakteriom.

 

ŚCIANKI PRZYBLATOWE

NOWOCZESNA MATOWA 
STRUKTURA XTREME MATT

POWŁOKA ANTYBAKTERYJNA  
DUROPAL MICROPLUS®

R50062
Daglezja Bielona

S60011  
Smooth Concrete
graphite 

Z microPLUS
• zabija do 99% bakterii
• uniemożliwia ich rozwój
• zapewnia bezpieczeń-
stwo domownikom

BEZ microPLUS
• na zabrudzonej 
powierzchni rozwijają się 
bakterie mogące stanowić 
zagrożenie dla zdrowia
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•  o wiele lżejsza i znacznie łatwiejsza w montażu
•  brak ryzyka pęknięć i uszkodzeń
•  w przeciwieństwie do kamienia nie wymaga 
    regularnej impregnacji 
•  ścianki w dekorach kamiennych doskonale 
    imitują wzory i kolorystykę naturalnego kamienia

•  znacznie tańszy i mniej skomplikowany montaż, 
    który nie wymaga profesjonalnych umiejętności
•  brak ryzyka pęknięć oraz uszkodzeń podczas 
    montowania kuchennych szafek, gniazdek 
    elektrycznych, akcesoriów kuchennych, itp.
•  brak konieczności szorowania fug

Dostępne w wielu wzorach, rozmiarach i strukturach 
pozwalają wykończyć wnętrze w dowolnym stylu. Duże 
zróżnicowanie cenowe płytek sprawia, że jest to produkt 
dostępny dla większości użytkowników.
Zalety:
•   wytrzymałe oraz odporne na wysokie temperatury, 
     wilgoć i detergenty
•   dość łatwe do utrzymania w czystości

ŚCIANKI PRZYBLATOWE PFLEIDERER 
TAŃSZA ALTERNATYWA DLA POPULARNYCH MATERIAŁÓW

Wśród materiałów wykorzystywanych do aranżacji ściany nad blatem w dalszym ciągu królują płytki ceramiczne. 
Coraz większe grono użytkowników zaczyna jednak sięgać po materiały alternatywne, takie jak szkło, beton czy stal. 
Pfleiderer wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. Nasze ścianki przyblatowe nie tylko doskonale imitują popularne 
materiały dostępne na rynku, ale również, dzięki swoim unikalnym właściwościom oraz znacznie niższej cenie, mają 
nad nimi sporą przewagę.

 

PŁYTKI CERAMICZNE

KAMIEŃ NATURALNY

ŚCIANKA PRZYBLATOWA
JAKO ALTERNATYWA

ŚCIANKA PRZYBLATOWA
JAKO ALTERNATYWA

Rozwiązanie urokliwe, ponadczasowe, ale z pewnością 
też jedno z najdroższych, dlatego dostępne jedynie dla 
wąskiej grupy użytkowników.
Zalety:
•  materiał ekskluzywny i nowoczesny
•  wyjątkowo trwały i odporny na temperaturę, wilgoć     
    oraz uszkodzenia
•  dzięki polerowanej powierzchni łatwy do utrzymania
    w czystości

S63014                                  
Marmur Roma 

S60025   
Scirocco 

ŚCIANKI PRZYBLATOWE
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•  nie ulega zabrudzeniu tak szybko jak szkło
•  nie wymaga użycia śrub ani listew podczas 
    montażu
•  brak ryzyka pęknięć

W10320 HG
Biały

ŚCIANKA PRZYBLATOWA
JAKO ALTERNATYWA

ŚCIANKA PRZYBLATOWA
JAKO ALTERNATYWA

SZKŁO

BETON ARCHITEKTONICZNY

To rozwiązanie, które zdobywa coraz większą 
rzeszę zwolenników. W aranżacji kuchni 
sprawdza się jedynie tzw. „szkło bezpieczne“, 
czyli o podwyższonej odporności termicznej 
i mechanicznej. Może to być szkło klejone 
(wielowarstwowe), albo szkło hartowane, 
otrzymywane przez obróbkę zwykłego 
szkła metodą termiczną.
Zalety:
•   optycznie powiększa przestrzeń kuchenną
•   jest dość łatwe do utrzymania w czystości

Najczęściej kojarzy się ze stylem 
industrialnym i nowoczesnym, jest surowy 
i ma ciekawą strukturę. Beton daje wiele 
możliwości aranżacyjnych, a zestawiony 
z innymi tworzywami pozwala wykreować 
ciekawe projekty.
Zalety:
•  bardzo wytrzymały oraz odporny 
    na wilgoć i wysokie temperatury

•  o wiele lżejsza i znacznie łatwiejsza 
    w montażu – nie wymaga użycia 
    dodatkowych mocowań
•  brak ryzyka trudnych do usunięcia plam
•  brak konieczności impregnacji

S60000                                       
Loft Concrete 

S60012
Smooth Concrete 
Brown

ŚCIANKI PRZYBLATOWE
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•  nie wymaga impregnacji
•  w przeciwieństwie do drewna nie paczy 
    się pod wpływem wilgoci
•  ścianki w dekorach drewnianych  doskonale 
    imitują wzory i struktury naturalnego materiału

ŚCIANKA PRZYBLATOWA
JAKO ALTERNATYWA

ŚCIANKA PRZYBLATOWA
JAKO ALTERNATYWA

STAL NIERDZEWNA

DREWNO

To ostatnio bardzo popularny trend na 
wykończenie kuchennej ściany, który do 
naszych domowych kuchni przywędrował 
z wielkich lokali gastronomicznych. 
Wpisuje się we współczesną estetykę 
industrialną, jest symbolem nowo-
czesności i nieskazitelnej higieny.
Zalety:
•  wyjątkowo trwała oraz odporna na 
    wilgoć i wysokie temperatury
•  higieniczna i dość łatwa do utrzymania 
    w czystości

Drewno na kuchennej ścianie prezentuje 
się elegancko i stylowo. Podkreśla wysoką 
jakość materiałów wykorzystanych
podczas urządzania wnętrza i podnosi 
jego atrakcyjność.
Zalety:
•  łatwo je dociąć na wymiar i wykonać 
    otwory niezbędne do montażu gniazdek  
    elektrycznych czy akcesoriów 
    kuchennych
•  jest przyjemne i ciepłe w dotyku, dzięki 
    czemu ociepla wnętrze

•  zdecydowanie mniej podatna na 
    zarysowania i uszkodzenia niż stal
•  bardzo stabilna, nie wymaga montażu 
    dodatkowego rusztowania
•  o wiele łatwiejsza do utrzymania 
    w czystości - brak ryzyka zacieków

F76027                                         
Crusoe 

F76023                                  
Alu Szlifowane 

R20128                              
Dąb Sonoma 

R20027 
Dąb Lancelot 

ŚCIANKI PRZYBLATOWE
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•  wykonane są na płycie P2
•  oklejone z obu stron wysokiej 
    jakości laminatem HPL 0,5 mm
•  dostępne w formacie 
    4100x600x8mm

 

ŚCIANKA PRZYBLATOWA
JAKO ALTERNATYWA

W kolekcji magazynowej dostępnych jest 12 
dekorów. Kolejne pary tych dekorów tworzą 
awers i rewers sześciu ścianek przyblatowych:

1. Dąb Lancelot R20027 RT/Dąb Sonoma R20128 RT
2. Orzech Ecco R30070 MO/Rockpile R50057 MS
3. Biały W10320 HG/Marmur Roma S63014 HS
4. Metalic Brown F76054 BR/Kashmir White S63022 BR
5. Nubian Jasny S62021 TC/Marmur Jasny S63003 TC
6. Alu Szlifowane F76023 VV/Grafit Jasny F73013 TC

Dekory spoza kolekcji magazynowej dostępne 
są tylko na zamówienie. Dla ilości od dwóch sztuk 
kupujący otrzyma ściankę z wybranym przez siebie 
dekorem na stronie prawej oraz dekorem U11026 TC 
na stronie lewej.

ŚCIANKI PRZYBLATOWE 
KOLEKCJA MAGAZYNOWA

PARAMETRY
TECHNICZNE

 

 

R20027                              RT
Dąb Lancelot                          

R20128                               RT 
Dąb Sonoma                         

R30070                             MO
Orzech Ecco                          

F76054                               BR
Metallic Brown                           

S62021                               TC
Nubian Jasny                          

F76023                              VV
Alu Szlifowane

R50057                             MS
Rockpile                  

S63014                               HS
Marmur Roma                               

S63003                               TC
Marmur Jasny                         

W10320                            HG
Biały

S63022                              BR
Kashmir White

F73013                             TC
grafit Jasny

S62021               
Nubian Jasny 

R50062
Daglezja Bielona

AWERS

REWERS

ŚCIANKI PRZYBLATOWE
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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 ustawo-

wych 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 

tel.: +48 71 74 71 000 · www.pfleiderer.pl

72 H-SERWIS PRÓBKOWY

Tel.: + 48 71 747 1077

Fax: + 48 71 747 1140

samples @ pfleiderer.com


