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SKLADOVÝ PROGRAM
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SF JEMNÁ PERLIČKASG VYSOKÝ LESK 

 skladový program
Ostatní rozměry ABS hran - na poptávku. 

DTD laminovaná - vysoký lesk
19 x 2 800 x 2 050 mm

Vlastnosti DTD laminovaná - vysoký lesk
Tloušťka 19 mm (ostatní tloušťky na poptávku)
Formát 2 800 x 2 050 mm
Nosný materiál dřevotřísková deska
Povrch SG vysoký (zrcadlový) lesk s ochrannou fólií
Povrch SF jemná perlička

DTD 
laminovaná ABS hrana HPL laminát

2 800 x 2 050 mm
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Číslo 
dekoru

Číslo artiklu
 (DTDL 19 mm) Označení Povrch 19 mm 1 mm

0075 13682/0075 Dark grey SG/SF

0077 13682/0077 Charcoal SG/SF

0080 13682/1080 Black SG/SG

0085 13682/1085 White SG/SG

0210 13682/0210 Intensive Red SG/SF

0319 13682/0319 Cappuccino SG/SF

0606 13682/1606 Arctic White SG/SG

0733 13682/0733 Hygienic White SG/SF

0725 13682/0725 Yellowish Green SG/SF

0741 13682/0741 Birch Grey SG/SF

0851 13682/0851 Winter White SG/SF

2206 13682/2206 Fango SG/SF
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SU STRUCTURALI LIGNUMNA NATURAGA GRAFICA MT MAT

DTD laminovaná
18 x 2 820 x 2 070 mm

Vlastnosti DTD laminovaná
Tloušťka 18 mm (ostatní tloušťky na poptávku)
Formát 2 820 x 2 070 mm
Nosný materiál dřevotřísková deska
Povrchy GA, NA, LI, SU, MT

DTD 
laminovaná ABS hrana HPL laminát

2 820 x 2 070 mm
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Číslo 
dekoru

Číslo artiklu
 (DTDL 18 mm) Označení Povrch

DTDL 18 mm

0026 13703/0026 Prado Alu Grey GA

0171 13703/0171 Tundra Birch NA

0256 13703/0256 Zorro NA

0361 13703/0361 Serenissima LI

0367 13703/0367 Alona GA

0375 13703/0375 Rialto NA

0376 13703/0376 Finca SU

0414 13703/0414 Harlekin GA

0415 13703/0415 Monte GA

0419 13703/0419 Pinero GA

0424 13703/0424 Callisto GA

0459 13703/0459 Beluga MT

0474 13703/0474 Calimero LI

0538 13703/0538 Charles GA

0539 13703/0539 Isaac GA

0565 13703/0565 Polaris GA

0720 13703/0720 Natural Savanna SU

0794 13703/0794 Patina Bronze GA

0812 13704/0812 Allegro NA

0920 13703/0920 Natural Silver Fir SU

 skladový program
Ostatní rozměry ABS hran - na poptávku. 



0026 GA PRADO ALU GREY

Pořadí obrázků řazeno dle čísel dekorů.

DEKORY DTD LAMINOVANÉ | VZHLED DESEK ve výřezu 1 400 x 1 000 mm

0171 NA TUNDRA BIRCH

0256 NA ZORRO 0361 LI SERENISSIMA



0367 GA ALONA

Barvy nemusí díky použité tiskové technologii odpovídat skutečnosti v plném rozsahu. Obrázky slouží pouze pro ukázku vzhledu dekoru.

0375 NA RIALTO

0376 SU FINCA 0414 GA HARLEKIN



0415 GA MONTE 0419 GA PINERO

0424 GA CALLISTO 0459 MT BELUGA

DEKORY DTD LAMINOVANÉ | VZHLED DESEK ve výřezu 1 400 x 1 000 mm



0474 LI CALIMERO

Barvy nemusí díky použité tiskové technologii odpovídat skutečnosti v plném rozsahu. Obrázky slouží pouze pro ukázku vzhledu dekoru.

0538 GA CHARLES

0539 GA ISAAC 0565 GA POLARIS



0720 SU NATURAL SAVANNA 0794 GA PATINA BRONZE

0812 NA ALLEGRO 0920 SU NATURAL SILVER FIR

DEKORY DTD LAMINOVANÉ | VZHLED DESEK ve výřezu 1 400 x 1 000 mm
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HPL LAMINÁT - MATNÝ POVRCH AP
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AP APTICO 

HPL laminát - matný povrch AP 
1 x 2 800 x 1 300 mm

> MAX HPL jsou vysokotlaké lamináty (High Pressure Laminate) splňující normu EN 438-3. 
 Vyrábějí se v etážových lisech za použití vysokého tlaku a při vysokých teplotách. 
 Svou kvalitou a robustností jsou vhodné zejména pro velmi namáhané, dekorativní oblasti použití  
 (např. stoly, kancelářský nábytek, interiérové vybavení, dveře atd.).
 Vyniká svou odolností proti otěru, poškrábání, nárazu a vyšším teplotám.

> Matný povrch AP
 APTICO - hluboký mat s anti-fingerprint povrchem (bez zanechání otisků prstů).
 Povrch vhodný na vertikální i horizontální aplikace. Patentovaná technologie dělá z tohoto povrchu opravdovou 
 senzaci. Jednoduchý na údržbu, skvělý na zpracování a vizuálně neodolatelný.

HPL laminát ABS hrana

2 800 x 1 300 mm
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Číslo 
dekoru

Číslo artiklu
(HPL laminát) Označení Povrch 1 mm

0018 23103/0018 Divaro AP

0075 23103/0075 Dark Grey AP

0077 23103/0077 Charcoal AP

0080 23103/0080 Black AP

0606 23103/0606 Arctic White AP

0693 23103/0693 Orchid AP

0733 23103/0733 Hygienic White AP

0746 23103/0746 Hygienic Grey AP

0753 23103/0753 Cool Grey Medium AP

0755 23103/0755 Warm Grey Dark AP

2206 23103/2206 Fango AP

2289 23103/2289 Tortora AP

 skladový program
Ostatní rozměry ABS hran - na poptávku. 

Vlastnosti HPL laminát - matný povrch AP
Tloušťka 1 mm
Formát 2 800 x 1 300 mm
Povrch AP Aptico - hluboký mat s anti-fingerprint povrchem (bez zanechání otisků prstů). 
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HPL laminát - matný povrch AP 

 Popis produktu Aptico 
> MAX HPL vysokotlaké lamináty s povrchem Aptico je inovativní produkt pro interiérový design. 
 Díky použití patentované technologie povrchu nejnovější generace představuje kombinaci estetických řešení  
 pro nejnáročnější požadavky. Povrch má unikátní vlastnosti, jako například: nízkou odrazivost světla díky extrémně 
 matnému povrchu, příjemný na dotek a odolnost proti ulpívání otisků prstů.
 Další příznivou vlastností je možnost tepelné opravy lehce poškrábaného povrchu.
 Díky jedinečnému ochrannému účinku této technologie získává povrch vysokou odolnost vůči poškrábání a otěru, 
 optimální vlastnosti odpuzování nečistot a odolnost vůči chemikáliím.

 Výhody
> odolnost proti ulpívání otisků prstů
> nízká odrazivost světla díky extrémně matnému povrchu
> matná struktura s pocitem tepla při dotyku
> možnost tepelné úpravy lehce poškrábaného povrchu
> odolnost vůči poškrábání a otěru
> odolnost vůči rozpouštědlům a běžným domácím čisticím prostředkům
> snadná péče a velmi dobré zpracování

 Oblasti použití
> Díky mimořádným vlastnostem je povrch Aptico vhodný pro horizontální i pro vertikální aplikace 
 a lze jej použít různými způsoby v oblasti interiérového designu, jak v soukromých, tak i veřejných prostorách:  
 Pro kuchyně a koupelny, pro pracovní plochy, výrobu nábytku, dveře a obložení stěn.
 Povrch Aptico je směrově orientovaný. Pamatujte na tuto vlastnost při zpracování.
 Vlastnosti povrchu zajišťují maximální kvalitu materiálu a povyšují jej na alternativu za jiné materiály jako Solid  
 Surfaces nebo sklo, přičemž nabízí výhodu jednoduchého zpracování.

 Všeobecná preventivní opatření
 Pro nejlepší výsledky při čištění povrchu Aptico je nutno dodržovat následující preventivní opatření:
> I přes jeho robustnost a odolnost nikdy neošetřujte povrch Aptico výrobky, které obsahují abraziva. 
 Houbičky s abrazivní stranou (zelená abrazivní vlákna) nebo pomůcky jako brusný papír nebo drátěnky  rovněž     
 nejsou vhodné.
> Nepoužívejte silně kyselé nebo alkalické výrobky, protože mohou změnit povrchovou strukturu.
> Pokud používáte rozpouštědlo, musí být použitý hadřík vždy čistý, aby se na povrchu Aptico nevytvářely šmouhy.
> Zásadně vždy doporučujeme závěrečné čištění horkou vodou.
> Nikdy nepoužívejte leštěnky nebo výrobky obsahující vosk, protože se tak mohou ztratit vynikající vlastnosti  
 povrchu Aptico.

 Vlastnosti
> odolnost vůči ulpívání otisků prstů (anti-fingerprint)
> odolnost vůči poškrábání
> odolnost vůči rozpouštědlům
> zdravotní nezávadnost 
> snadné čištění
> hygienické
> vhodné pro veškerá použití v interiéru
> dekorativní
> otěruvzdorné
> odolné vůči mrazu i teplu
> stálé teplotní zatížení HLP -80 °C až +80 °C
> snadné zpracování
> trvanlivé
> odolné vůči nárazům 
> odolné vůči chemikáliím
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OBRÁZEK 3 OBRÁZEK 4

OBRÁZEK 1 OBRÁZEK 2

OBRÁZEK 5

Oprava žehličkou
Jednou z inovativních vlastností 
povrchu Aptico je možnost tepelné 
opravy lehce poškrábaného povrchu, 
nikoli hrubého poškození (obrázek 1).

> Zvlhčete vydatně papírovou utěrku 
 rozprašovačem s čistou vodou  
 (obrázek 2).
> Umístěte papírovou utěrku mezi  
 žehličku a poškozené místo. 
 Zahřejte žehličku přibližně na 180°C 
 a poté krouživými pohyby přejíždějte 
 přes poškozené místo. Setrvejte  
 na jednom místě max. 10 vteřin  
 (obrázek 3).
> Po provedení osušte povrch čistou 
 a suchou utěrkou (obrázek 4 a 5). 

Upozornění: Doporučujeme lehce 
poškozený povrch opravit  
do 48 hodin od jejich výskytu.

Odolnost proti ulpívání
otisků prstů

chem. odolnost

snadné čištění

otěruvzdornost

rychlá montáž

odolnost 
vůči poškrábání

odolnost vůči průdkým
poklesům teploty

odolnost vůči žáru

zdravotní nezávadnost

odolnost vůči nárazům

dlouhá životnost

A
P

TI
C

O

HPL laminát - matný povrch AP 

Tepelná oprava lehce poškrábaného povrchu
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SX SAXUM

NOVINKA

KOMPAKTNÍ PRACOVNÍ DESKY
Když jen to nejlepší je dost dobré.  



15

FH JEMNÁ PERLIČKA

Kompaktní pracovní desky 
12 x 4 100 x 1 300 mm

> Kompaktní desky jsou ve všech směrech a aplikacích perfektním materiálem pro moderní interiérový design. 

Kompaktní deska MAX Interior je vysoce kvalitní velkoformátový deskový materiál, vhodný pro veškeré oblasti  
použití s vysokými nároky na mechanicko fyzikální vlastnosti. Jedná se o vysokotlaké lamináty (HPL desky) vyrobe-
né podle normy EN 438-4. 

Výroba kompaktních desek MAX Interior probíhá v laminačních lisech pod vysokým tlakem a za velké teploty  
z pásů přírodních vláken (asi 60% váhy) a syntetických pryskyřic. 
 

Kompaktní  
pracovní desky

4 100 x 1 300 mm

Číslo 
dekoru Číslo artiklu Označení Povrch 12 mm Jádro

0026 23685/0026 Prado Alu Grey FH černé

0027 23685/0027 Prado Agate Grey FH černé

0080 23788/0080 Black SX/IP černé

0085 23824/0085 White FH bílé

0085 23685/0085 White FH černé

0565 23685/0565 Polaris FH černé

0794 23685/0794 Patina Bronze FH černé

2206 23685/2206 Fango FH černé

 skladový program
Ostatní rozměry ABS hran - na poptávku. 

Vlastnosti Kompaktní pracovní desky

Tloušťka 12 mm

Formát 4 100 x 1 300 mm

Povrch FH
Fine Hammer Embossed - jemná perlička. 
Univerzální struktura s mnohostrannými možnostmi použití.  
Odolná a jednoduchá na údržbu.

Povrch SX

Saxum - hluboce strukturovaný a matný povrch následuje nejnovější trendy v interiérovém  
designu. Vizuální vzhled přírodního kamene je ještě umocněn speciální selekcí vhodných  
dekorů. Speciální úprava povrchu anti-fingerprint (bez zanechání otisků prstů) zajišťuje neustále 
bezchybný vzhled.

Povrch IP Interior Plus - povrch se zvýšenou odolností vůči agresivním čistidlům a chemikáliím.   
Lehce čistitelný, uzavřený a odolný.



0026 FH PRADO ALU GREY 0027 FH PRADO AGATE GREY

0080 SX/IP BLACK 0085 FH WHITE

Pořadí obrázků řazeno dle čísel dekorů.

KOMPAKTNÍ PRACOVNÍ DESKY  | VZHLED DESEK ve výřezu 1 400 x 1 000 mm



0565 FH POLARIS

Barvy nemusí díky použité tiskové technologii odpovídat skutečnosti v plném rozsahu. Obrázky slouží pouze pro ukázku vzhledu dekoru.

0794 FH PATINA BRONZE

2206 FH FANGO
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Charakteristika materiálu a jeho dilatace: 
Desky MAX Compact reagují nejen na teplotu, ale především na vlhkost, 
vždy podle klimatických podmínek vlastního skladování nebo místa mon-
táže. Jestliže oba tyto faktory působí pouze na jednu stranu desky, může 
v závislosti na době působení dojít k větším či menším odchylkám rovinnosti 
desky. Respektujte prosím pokyny ohledně zadního odvětrávání, skladová-
ní a zakrytí v případě skladování na paletách. Při ztrátě vlhkosti se deska 
MAX Compact smršťuje. Při absorbování vlhkosti se deska MAX Compact 
roztahuje. Při zpracování a montáži těchto desek zohledněte jejich případ-
nou změnu rozměrů. Změna rozměrů je u desek MAX Compact v zásadě 
v podélném směru poloviční než na šířku. Nosné kovové konstrukce mění 
při teplotních rozdílech svůj rozměr. Rozměry desek MAX Compact se však 
mění i pod vlivem měnící se relativní vlhkosti vzduchu. Tyto změny rozmě-
rů nosných konstrukcí a obkladových materiálů mohou působit proti sobě. 
Proto je důležité zajistit dostatečný prostor pro dilatační vůli. 

 Jako všeobecné pravidlo pro potřebnou dilatační vůli platí: 

  délka desky = a 
 šířka desky = b 

 a nebo b (v mm)
   500 

9ínterior
FunderMax8 ínterior

FunderMax

VlASTNOSTI MATERIAlU

FUNDERMAx COMPACT INTERIOR (hPl) DlE NORMY EN 438
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norma1) Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota norma1) Hodnota

typ dle en 438 cGš cGf cGš cGf

FYZIKAlNI UDAJE

Hustota dín 52350/íšo 1183 g/cm3 ≥ 1,35 ≥ 1,35 ≥ 1,35 ≥ 1,35 ≥ 1,35 ≥ 1,35 ≥ 1,4 1,4

tloušťka (příklad) en 438-2, bod 5 mm 10 10 10 10 10 10

Hmotnost kg/m2 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 14,0

MEChANICKÉ VlASTNOSTI

odolnost proti otěru 2)

en 438-2, bod 10
u ≥ 350 450 450 450 450 450 ≥ 350 450

odolnost proti průrazu padající kuličkou 2), 
en 438-2, bod 21

mm ≤ 10 8 8 8 8 8

odolnost proti poškrábání 2)

en 438-2, bod 25
štupeň/
tvrdost

≥ 3
≥ 4 n

3
4 n

3
4 n

3
4 n

3
4 n

3
4 n

3
4 n

3
4 n

Pevnost v ohybu en íšo 178 2) mPa ≥ 80 100 90 100 90 100 80 80

e-modul en íšo 178 2) mPa ≥ 9000 10000 9500 10000 9500 10000 9000 9000

Pevnost v tahu en íšo 527-2 2) mPa ≥ 60 60 80 60 80 60 60 60

náchylnost k trhlinám vzniklým pnutím2)

en 438-2, bod 24
≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 3 ≥ 4

TEPElNÉ VlASTNOSTI

změny rozměru během klimatických změn,
při zvýšené teplotě 2) en 438-2, bod 17

podélně % ≤ 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 ≤ 0,5 ≤ 0,5

příčně % ≤ 0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 ≤ 0,8 ≤ 0,8

odolnost vůči vroucí vodě
en 438-2, bod 122) % ≤ 2,0 ≤ 2,0 ≤ 2,0 ≤ 2,0 ≤ 2,0 ≤ 2,0

Koeficient tepelné roztažnosti
dín 52328

1/K 20 x 10-6 20 x 10-6 20 x 10-6 20 x 10-6 20 x 10-6

tepelná vodivost í w/mK ca. 0,3 ca. 0,3 ca. 0,3 ca. 0,3 ca. 0,3

odpor proti difuzi vodních par 17.200μ 17.200μ 17.200μ

Povrchový odpor dín 53482 ohm 109-1012 109-1012 109-1012 109-1012 109-1012

odolnost vůči horkému dnu hrnce
en 438-2, bod 16

štupeň ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4

výhřevnost mj/kg 18 - 20

OPTICKÉ VlASTNOSTI

štálost na světle en 438-2, bod 273) štupeň ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4

ChOVANI PRI POZARU

COMPACT INTERIOR COMPACT INTERIOR, F - KVAlITA 

Třída stavebních materiálů

evropa en 13501-1 euroclass d-s2, d0 b-s2, d0/b-s1, d0 4)

rakousko a3800/1 nesnadno hořlavé tr1, Q1 nesnadno hořlavé tr1, Q1

Švýcarská požární klasifikace 5(200°)3

německo dín 4102 b2 – hořlavé b1 – nesnadno hořlavé

vyHodnocení urovne lešKu Podle vff bulletínu št.02, ríjen 2007 Para 2. PozadavKy jšou Platne do tabulKy 3.6

1)  dle normy en 438
2)  Prumerne Hodnoty vyštuPnícH Kontrol
3)  štuPníce Šedí, Podle doby našvÍcenÍ a dle 6 modrÝcH rerferenČnÍcH textílnÍcH PruHŮ
4)  Pro tl. 6-20 mm PŘí montÁŽí š max.15 mm ProvĚtrÁvacÍ mezerou, dle KlašífíKaČnÍ zPrÁvy ma39-vfa2014-1629

TAbUlKA 1

TAbUlKA 2

ChARAKTERISTIKA MATERIÁlU

ChARAKTERISTIKA MATERIÁlU A
JEhO DIlATACE
desky max compact reagují nejen na
teplotu, ale především na vlhkost,
vždy podle klimatických podmínek
vlastního skladování nebo místa
montáže. jestliže oba tyto faktory
působí pouze na jednu stranu desky,
může v závislosti na době působení
dojít k větším či menším odchylkám
rovinnosti desky. respektujte prosím
naše pokyny ohledně zadního
odvětrávání, skladování a zakrytí v
případě skladování na paletách.
Při ztrátě vlhkosti se deska max
compact smršťuje. Při absorbování
vlhkosti se deska max compact
roztahuje. Při zpracování a montáži
těchto desek zohledněte jejich
případnou změnu rozměrů. 
změna rozměrů je u desek max
compact v zásadě v podélném směru
poloviční než na šířku – viz vlastnosti
materiálu, str. 10 (podélný směr ve
vztahu ke jmenovitým formátům
desky!).
nosné kovové konstrukce mění při
teplotních rozdílech svůj rozměr.
rozměry desek max compact se však
mění i pod vlivem měnící se relativní
vlhkosti vzduchu. 
tyto změny rozměrů nosných
konstrukcí a obkladových materiálů
mohou působit proti sobě.
Proto je důležité zajistit dostatečný
prostor pro dilatační vůli. jako
všeobecné pravidlo pro potřebnou
dilatační vůli platí:

délka desky = a
šířka desky = b

a nebo b (v mm)
500           

= dilatační vůle

TEPlOTNÍ ODOlNOST
Kompaktní desky max compact
ínterior zůstávají při působení stálé
teploty do 80°c rozměrově stálé.

a

b

a
500

b
500

ObR. 1
= dilatační vůle

Zpracování kompaktních desek
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 Zásady:
> Z klimatických důvodů skladujte kompaktní desku v místnosti, kde bude instalována – minimálně po dobu  
 24 hodin. Dbejte předpisů pro skladování kompaktních desek.

> Doporučená pokojová teplota pro montáž a skladování 15° – 25°C.

> Pracovní desky jsou stabilní při vzdušné vlhkosti do 55%. Nemontujte pracovní desky při vyšší vzdušné vlhkosti.  
 Montáž by měla probíhat za relativní vzdušné vlhkosti 40 – 55%.

> Volný přesah desky by neměl být větší než 150 mm. Pokud je přesah větší, je potřeba přidat dodatečné podpory.

> Pokud bude pod pracovní desku umístěna myčka nádobí (to platí také pro pračky, sušičky, ohřívače vody atd.), 
 na spodní stranu pracovní desky je třeba aplikovat hliníkovou fólii. Je to z toho důvodu, že mnoho spotřebičů  
 se při práci velmi zahřívá a vydává páru, která může být škodlivá a vysušovat pracovní desku.

> Minimální vzdálenost od výřezu na dřez ke kratší hraně pracovní desky nebo k jinému výřezu by měla být 150 mm.
  
> U otvorů v pracovní desce je nutný vnitřní radius minimálně 5 mm.

> U stěn ponechte minimálně 5 mm pro pohyb pracovní desky. To samé platí pro vestavěné spotřebiče (varná  
 deska, dřez). Otvor v pracovní desce musí být dostatečně velký, aby umožnil dilataci kompaktní desky.

> Pracovní deska musí být zespodu odvětrávána. Instalace je možná i na plnou podkladovou desku.   
 Pokud má skříňka pevnou horní stěnu, měly by být do ní vyřezány větrací otvory, které by umožňovaly cirkulaci 
 vzduchu na spodní straně pracovní desky. Případně lze pracovní desku namontovat na distanční lišty, které 
 usnadní odvětrávání. Tyto lišty by měly být alespoň 5 mm vysoké. Nezapomínejte na roztažnost desky a při  
 mechanickém kotvení dodržujte zásady pevných a pohyblivých bodů. V případě lepení použijte trvale pružné  
 lepidlo, které umožní dilataci pracovní desky. Desky se nelepí celoplošně, ale na distanční lišty, případně s pomocí 
 distanční oboustranné lepící pásky tak, aby mezera pro provětrávání byla alespoň 5 mm.

> Rohové spoje u pracovních desek je možné vyřešit svorníky a spojovacími lamelami. 
 Lepidlo u rohového napojení aplikujte po celé délce spoje. Pečlivě utáhněte svorníky až do maximálního utažení  
 a pracovní desku při utahování vyrovnávejte jemným poklepáváním gumovou palicí/kladivem. Pokud není možné 
 použít svorníky, tak lze použít přísavky s ráčnou k sesazení desek k sobě a jejich zajištění po dobu než vytvrdne 
 lepidlo. 

> Úprava hran u kompaktních desek je možná na CNC strojích, případně za použití ručních nástrojů (fréza).  
 Pro otřepené hrany můžete použít jemné pilníky, hoblovací pilníky, smirkový papír (zrnitost 100-150) nebo začiš- 
 ťovací pilníky. 

> U kompaktních desek s černým jádrem doporučujeme pro optimální vzhled hrany, po jejich finálním začištění, 
  aplikovat lněný olej. 

> U kompaktních desek s bílým jádrem doporučujeme ochránit a uzavřít exponované hrany pomocí laku  
 (např. ADLER Legnopur G30 26213).

> V případě otvorů vrtaných paralelně k rovině desky – musí být zbývající tloušťka materiálu min. 3 mm. 

> Pro vrtání do desek Compact Interior jsou nejvhodnější vrtáky do plastu. To znamená spirálové vrtáky s vrcholo- 
 vým úhlem ≤ 90°. Mají velké stoupání s velkým prostorem na odvádění třísek. Díky strmému vrcholu jsou tyto 
 vrtáky velice vhodné i pro vrtání průchozích otvorů. Zanechávají po sobě čistý řez i na spodní straně materiálu.  
 Při vrtání průchozích otvorů doporučujeme použít podkladovou desku (DTD, MDF).

Kompaktní pracovní desky
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> Jednoduché řešení: 
 zaříznutí/našroubování „vestavěného umyvadla“

67ínterior
FunderMax66 ínterior

FunderMax66

desky max compact ínterior a
ohýbané díly max compactforming
jsou vhodné pro výrobu nábytku,
zejména pro zařízení koupelen,
kancelářského nábytku, vybavení v
obchodech nebo různé designové
prvky. 

v závislosti na použití lze nábytek s
kompaktní interiérovou deskou max
slepit běžnými spojovacími prostředky,
sestavit nebo položit na odpovídající
spodní konstrukci.

Konstrukční upozornění

desky fundermax compact ínterior se
při uvolňování vlhkosti smršťují. desky
fundermax compact ínterior se při
absorpci vlhkosti rozpínají. na tuto
možnou změnu rozměrů desek je
nutno brát zřetel při zpracování a
stavbě. Kovové konstrukce mění při
rozdílech teploty svůj rozměr. rozměry
kompaktních desek se však mění pod
vlivem měnící se relativní vlhkosti
vzduchu. tyto změny rozměrů
konstrukce a desky mohou být
protichůdné. Při montáži se proto musí
bezpodmínečně dbát na dostatečnou
možnost dilatační vůle.  

jako základní pravidlo pro potřebnou
dilataci platí: 2 mm/bm.

� na základě charakteristiky materiálu
se musí při spojení kompaktních
interiérových desek fundermax mezi
sebou (zdvojení, rohový spoj tupý
nebo zkosený) bezpodmínečně dbát
na to, aby všechny spojované díly
měly stejný směr vláken. to znamená
spojovat jen podélný s podélným a
příčný s příčným. u prořezů by se
proto měl směr vláken vždy vyznačit.
rohové spoje musí být mechanicky
zajištěny pomocí hmoždinek, pružin,
speciálního vybrání atd.

� Při velké vlhkosti je zapotřebí
mechanický rohový spoj, a to ve
spojení s elastickým a vodotěsným
vytvrzeným lepicím systémem.

� obecně se musí při konstrukci a
montáži dbát na to, aby materiál nebyl
trvale vystaven zadržovanému mokru.
deskový materiál musí mít vždy
možnost vyschnout.
Při použití ve vlhkých prostorech, jako
např. v koupelnách, se musí dbát na
dostatečné větrání místnosti.

UMYVADlA

ObR. 1

RACIONÁlNÍ ŘEŠENÍ:
vyfrézování ohýbaných dílů max compactforming a
našroubování vestavěného umyvadla. u většího počtu se
může vyfrézování provést na stolní frézce pomocí šablony.

Možnosti zabudování umyvadel do desek
Max Compact 

ElEGANTNÍ ŘEŠENÍ:

ObR. 2 ObR. 3

ObR. 4

JEDNODUChÉ ŘEŠNÍ:
zaříznutí/našroubování "vestavěného umyvadla"'

mosazná
rozpěrná
hmoždinka

matice m6

těsnění

závitový šroub
m6 s vnitřním
šestihranem

silikonový
kaučuk

podpěra např.
kus dřeva 

Pur lepidlo

2-3 mm

Poznámka: kompaktní desky s bílým jádrem max compact
ínterior white core se nedoporučuje používat na nábytek v
kuchyni či koupelně. Hrana desky se u těchto aplikací může
rychleji "zašpinit".

� Pokud desky fundermax compact
ínterior umístíte na konstrukci, musí
být chráněny proti korozi (práchnivění).

� viditelné hrany, resp. hrany v oblasti
dosahu je nutno srazit nebo minimálně
přebrousit smirkovým papírem, aby se
zabránilo zranění a poškození
materiálu.

Pro ohýbané díly max
compactforming platí obdobně to
samé. Kvůli dodatečně tvarovatelné
konstrukci desek je nutná mimořádná
pečlivost při výběru použití a
zpracování.
o použití se prosím poraďte se s
naším technikem. vyhrazujeme si
právo na změny, které slouží
technickému pokroku.

> Racionální řešení:
 vyfrézování kompaktní desky a našroubování 
 vestavěného umyvadla/dřezu. 

67ínterior
FunderMax66 ínterior

FunderMax66

desky max compact ínterior a
ohýbané díly max compactforming
jsou vhodné pro výrobu nábytku,
zejména pro zařízení koupelen,
kancelářského nábytku, vybavení v
obchodech nebo různé designové
prvky. 

v závislosti na použití lze nábytek s
kompaktní interiérovou deskou max
slepit běžnými spojovacími prostředky,
sestavit nebo položit na odpovídající
spodní konstrukci.

Konstrukční upozornění

desky fundermax compact ínterior se
při uvolňování vlhkosti smršťují. desky
fundermax compact ínterior se při
absorpci vlhkosti rozpínají. na tuto
možnou změnu rozměrů desek je
nutno brát zřetel při zpracování a
stavbě. Kovové konstrukce mění při
rozdílech teploty svůj rozměr. rozměry
kompaktních desek se však mění pod
vlivem měnící se relativní vlhkosti
vzduchu. tyto změny rozměrů
konstrukce a desky mohou být
protichůdné. Při montáži se proto musí
bezpodmínečně dbát na dostatečnou
možnost dilatační vůle.  

jako základní pravidlo pro potřebnou
dilataci platí: 2 mm/bm.

� na základě charakteristiky materiálu
se musí při spojení kompaktních
interiérových desek fundermax mezi
sebou (zdvojení, rohový spoj tupý
nebo zkosený) bezpodmínečně dbát
na to, aby všechny spojované díly
měly stejný směr vláken. to znamená
spojovat jen podélný s podélným a
příčný s příčným. u prořezů by se
proto měl směr vláken vždy vyznačit.
rohové spoje musí být mechanicky
zajištěny pomocí hmoždinek, pružin,
speciálního vybrání atd.

� Při velké vlhkosti je zapotřebí
mechanický rohový spoj, a to ve
spojení s elastickým a vodotěsným
vytvrzeným lepicím systémem.

� obecně se musí při konstrukci a
montáži dbát na to, aby materiál nebyl
trvale vystaven zadržovanému mokru.
deskový materiál musí mít vždy
možnost vyschnout.
Při použití ve vlhkých prostorech, jako
např. v koupelnách, se musí dbát na
dostatečné větrání místnosti.

UMYVADlA

ObR. 1

RACIONÁlNÍ ŘEŠENÍ:
vyfrézování ohýbaných dílů max compactforming a
našroubování vestavěného umyvadla. u většího počtu se
může vyfrézování provést na stolní frézce pomocí šablony.

Možnosti zabudování umyvadel do desek
Max Compact 

ElEGANTNÍ ŘEŠENÍ:

ObR. 2 ObR. 3

ObR. 4

JEDNODUChÉ ŘEŠNÍ:
zaříznutí/našroubování "vestavěného umyvadla"'

mosazná
rozpěrná
hmoždinka

matice m6

těsnění

závitový šroub
m6 s vnitřním
šestihranem

silikonový
kaučuk

podpěra např.
kus dřeva 

Pur lepidlo

2-3 mm

Poznámka: kompaktní desky s bílým jádrem max compact
ínterior white core se nedoporučuje používat na nábytek v
kuchyni či koupelně. Hrana desky se u těchto aplikací může
rychleji "zašpinit".

� Pokud desky fundermax compact
ínterior umístíte na konstrukci, musí
být chráněny proti korozi (práchnivění).

� viditelné hrany, resp. hrany v oblasti
dosahu je nutno srazit nebo minimálně
přebrousit smirkovým papírem, aby se
zabránilo zranění a poškození
materiálu.

Pro ohýbané díly max
compactforming platí obdobně to
samé. Kvůli dodatečně tvarovatelné
konstrukci desek je nutná mimořádná
pečlivost při výběru použití a
zpracování.
o použití se prosím poraďte se s
naším technikem. vyhrazujeme si
právo na změny, které slouží
technickému pokroku.

> Elegantní řešení:

67ínterior
FunderMax66 ínterior

FunderMax66

desky max compact ínterior a
ohýbané díly max compactforming
jsou vhodné pro výrobu nábytku,
zejména pro zařízení koupelen,
kancelářského nábytku, vybavení v
obchodech nebo různé designové
prvky. 

v závislosti na použití lze nábytek s
kompaktní interiérovou deskou max
slepit běžnými spojovacími prostředky,
sestavit nebo položit na odpovídající
spodní konstrukci.

Konstrukční upozornění

desky fundermax compact ínterior se
při uvolňování vlhkosti smršťují. desky
fundermax compact ínterior se při
absorpci vlhkosti rozpínají. na tuto
možnou změnu rozměrů desek je
nutno brát zřetel při zpracování a
stavbě. Kovové konstrukce mění při
rozdílech teploty svůj rozměr. rozměry
kompaktních desek se však mění pod
vlivem měnící se relativní vlhkosti
vzduchu. tyto změny rozměrů
konstrukce a desky mohou být
protichůdné. Při montáži se proto musí
bezpodmínečně dbát na dostatečnou
možnost dilatační vůle.  

jako základní pravidlo pro potřebnou
dilataci platí: 2 mm/bm.

� na základě charakteristiky materiálu
se musí při spojení kompaktních
interiérových desek fundermax mezi
sebou (zdvojení, rohový spoj tupý
nebo zkosený) bezpodmínečně dbát
na to, aby všechny spojované díly
měly stejný směr vláken. to znamená
spojovat jen podélný s podélným a
příčný s příčným. u prořezů by se
proto měl směr vláken vždy vyznačit.
rohové spoje musí být mechanicky
zajištěny pomocí hmoždinek, pružin,
speciálního vybrání atd.

� Při velké vlhkosti je zapotřebí
mechanický rohový spoj, a to ve
spojení s elastickým a vodotěsným
vytvrzeným lepicím systémem.

� obecně se musí při konstrukci a
montáži dbát na to, aby materiál nebyl
trvale vystaven zadržovanému mokru.
deskový materiál musí mít vždy
možnost vyschnout.
Při použití ve vlhkých prostorech, jako
např. v koupelnách, se musí dbát na
dostatečné větrání místnosti.

UMYVADlA

ObR. 1

RACIONÁlNÍ ŘEŠENÍ:
vyfrézování ohýbaných dílů max compactforming a
našroubování vestavěného umyvadla. u většího počtu se
může vyfrézování provést na stolní frézce pomocí šablony.

Možnosti zabudování umyvadel do desek
Max Compact 

ElEGANTNÍ ŘEŠENÍ:

ObR. 2 ObR. 3

ObR. 4

JEDNODUChÉ ŘEŠNÍ:
zaříznutí/našroubování "vestavěného umyvadla"'

mosazná
rozpěrná
hmoždinka

matice m6

těsnění

závitový šroub
m6 s vnitřním
šestihranem

silikonový
kaučuk

podpěra např.
kus dřeva 

Pur lepidlo

2-3 mm

Poznámka: kompaktní desky s bílým jádrem max compact
ínterior white core se nedoporučuje používat na nábytek v
kuchyni či koupelně. Hrana desky se u těchto aplikací může
rychleji "zašpinit".

� Pokud desky fundermax compact
ínterior umístíte na konstrukci, musí
být chráněny proti korozi (práchnivění).

� viditelné hrany, resp. hrany v oblasti
dosahu je nutno srazit nebo minimálně
přebrousit smirkovým papírem, aby se
zabránilo zranění a poškození
materiálu.

Pro ohýbané díly max
compactforming platí obdobně to
samé. Kvůli dodatečně tvarovatelné
konstrukci desek je nutná mimořádná
pečlivost při výběru použití a
zpracování.
o použití se prosím poraďte se s
naším technikem. vyhrazujeme si
právo na změny, které slouží
technickému pokroku.

Možnosti zabudování umyvadel/dřezů 
do desek MAX Compact:
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61ínterior
FunderMax60 ínterior
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Příklady použití desky 
Max Compact Interior 12 mm

ObR. 3 ObR. 8

ObR. 4 ObR. 9

ObR. 5 ObR. 10

ObR. 6 ObR. 11ObR. 7

VZDAlENOSTI UPEVNĚNÍ

VYUŽITÍ
desky fundermax compact ínterior se
často používají jako desky pro školní,
psací, kancelářské, konferenční,
laboratorní nebo pracovní stoly. 

ODOlNOST
díky svým nepropustným povrchům a
velmi dobré odolnosti vůči chemikáliím
se desky fundermax compact ínterior
velice snadno čistí. vysoká odolnost
proti oděru a poškrábání jsou dalšími
přednostmi této desky, stejně jako
vysoká rázová pevnost. 

USKlADNĚNÍ
štoly by se neměly skládat na sebe,
ani deskami stolů na desky, protože
vysoká hmotnost může být důvodem
jejich poškození. 

TlOUŠŤKA DESEK
tloušťka desky stolu s deskou max
compact ínterior by měla být 12 mm,
minimálně však 10 mm, aby měla
dostatečnou hloubku pro
přišroubování. tloušťka desky a
vzdálenosti upevnění jsou společně s
očekávaným zatížením v přímé
souvislosti a musí se podle toho
dimenzovat. Pro velmi vysoké nároky
doporučujeme desku max
alucompact42.

UPEVNĚNÍ
upevnění desek compact ínterior lze
provést různými způsoby, musí se však
na základě charakteristiky materiálu
vždy dbát na montáž bez vzpříčení.
upevnění lze provést mechanicky
prostřednictvím šroubů. Šrouby lze
našroubovat buď přímo do desky nebo
přes objímky s vnějšími a vnitřními
závity (např. matice ramPa). otvor v
desce se proto musí předvrtat o jednu
otáčku závitu menší. upevnění desek
prostřednictvím šroubů se provádí ze
spodní strany. vhodné jsou šrouby s
metrickým závitem a plochou hlavou.
nepoužívejte šrouby se zápustnou
hlavou. v případě potřeby použijte
podložky. 

DESKY STOlU

MAx COMPACT INTERIOR

tloušťka (mm) vzdálenost upevnění
(mm) Přesah (mm)

10 320 180

12 400 250

ObR. 1 TAbUlKA 1

ObR. 2

pohyblivý bod pohyblivý bod

na základě charakteristiky
kompaktního materiálu je nutno body
upevnění provést jako pohyblivé body.

Pohyblivý bod: Průměr otvoru ve
spodní konstrukci se musí vyvrtat
větší, než je průměr upevňovacího
prostředku, vždy podle potřebné
dilatační vůle desky. Hlava šroubu by
měla vyvrtaný otvor vždy zakrýt.
upevňovací prostředek se umísťuje
tak, aby se deska mohla pohybovat.
Šrouby nesmí být utaženy příliš pevně.
štřed otvoru ve spodní konstrukci se
musí shodovat se středem otvoru v
desce fundermax compact. 

vrtejte se středicí objímkou!
upevňovací prostředky by se měly
upevňovat od středu desky.

61ínterior
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Příklady použití desky 
Max Compact Interior 12 mm

ObR. 3 ObR. 8

ObR. 4 ObR. 9

ObR. 5 ObR. 10

ObR. 6 ObR. 11ObR. 7

VZDAlENOSTI UPEVNĚNÍ

VYUŽITÍ
desky fundermax compact ínterior se
často používají jako desky pro školní,
psací, kancelářské, konferenční,
laboratorní nebo pracovní stoly. 

ODOlNOST
díky svým nepropustným povrchům a
velmi dobré odolnosti vůči chemikáliím
se desky fundermax compact ínterior
velice snadno čistí. vysoká odolnost
proti oděru a poškrábání jsou dalšími
přednostmi této desky, stejně jako
vysoká rázová pevnost. 

USKlADNĚNÍ
štoly by se neměly skládat na sebe,
ani deskami stolů na desky, protože
vysoká hmotnost může být důvodem
jejich poškození. 

TlOUŠŤKA DESEK
tloušťka desky stolu s deskou max
compact ínterior by měla být 12 mm,
minimálně však 10 mm, aby měla
dostatečnou hloubku pro
přišroubování. tloušťka desky a
vzdálenosti upevnění jsou společně s
očekávaným zatížením v přímé
souvislosti a musí se podle toho
dimenzovat. Pro velmi vysoké nároky
doporučujeme desku max
alucompact42.

UPEVNĚNÍ
upevnění desek compact ínterior lze
provést různými způsoby, musí se však
na základě charakteristiky materiálu
vždy dbát na montáž bez vzpříčení.
upevnění lze provést mechanicky
prostřednictvím šroubů. Šrouby lze
našroubovat buď přímo do desky nebo
přes objímky s vnějšími a vnitřními
závity (např. matice ramPa). otvor v
desce se proto musí předvrtat o jednu
otáčku závitu menší. upevnění desek
prostřednictvím šroubů se provádí ze
spodní strany. vhodné jsou šrouby s
metrickým závitem a plochou hlavou.
nepoužívejte šrouby se zápustnou
hlavou. v případě potřeby použijte
podložky. 

DESKY STOlU

MAx COMPACT INTERIOR

tloušťka (mm) vzdálenost upevnění
(mm) Přesah (mm)

10 320 180

12 400 250

ObR. 1 TAbUlKA 1

ObR. 2

pohyblivý bod pohyblivý bod

na základě charakteristiky
kompaktního materiálu je nutno body
upevnění provést jako pohyblivé body.

Pohyblivý bod: Průměr otvoru ve
spodní konstrukci se musí vyvrtat
větší, než je průměr upevňovacího
prostředku, vždy podle potřebné
dilatační vůle desky. Hlava šroubu by
měla vyvrtaný otvor vždy zakrýt.
upevňovací prostředek se umísťuje
tak, aby se deska mohla pohybovat.
Šrouby nesmí být utaženy příliš pevně.
štřed otvoru ve spodní konstrukci se
musí shodovat se středem otvoru v
desce fundermax compact. 

vrtejte se středicí objímkou!
upevňovací prostředky by se měly
upevňovat od středu desky.
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Příklady použití desky 
Max Compact Interior 12 mm

ObR. 3 ObR. 8

ObR. 4 ObR. 9

ObR. 5 ObR. 10

ObR. 6 ObR. 11ObR. 7

VZDAlENOSTI UPEVNĚNÍ

VYUŽITÍ
desky fundermax compact ínterior se
často používají jako desky pro školní,
psací, kancelářské, konferenční,
laboratorní nebo pracovní stoly. 

ODOlNOST
díky svým nepropustným povrchům a
velmi dobré odolnosti vůči chemikáliím
se desky fundermax compact ínterior
velice snadno čistí. vysoká odolnost
proti oděru a poškrábání jsou dalšími
přednostmi této desky, stejně jako
vysoká rázová pevnost. 

USKlADNĚNÍ
štoly by se neměly skládat na sebe,
ani deskami stolů na desky, protože
vysoká hmotnost může být důvodem
jejich poškození. 

TlOUŠŤKA DESEK
tloušťka desky stolu s deskou max
compact ínterior by měla být 12 mm,
minimálně však 10 mm, aby měla
dostatečnou hloubku pro
přišroubování. tloušťka desky a
vzdálenosti upevnění jsou společně s
očekávaným zatížením v přímé
souvislosti a musí se podle toho
dimenzovat. Pro velmi vysoké nároky
doporučujeme desku max
alucompact42.

UPEVNĚNÍ
upevnění desek compact ínterior lze
provést různými způsoby, musí se však
na základě charakteristiky materiálu
vždy dbát na montáž bez vzpříčení.
upevnění lze provést mechanicky
prostřednictvím šroubů. Šrouby lze
našroubovat buď přímo do desky nebo
přes objímky s vnějšími a vnitřními
závity (např. matice ramPa). otvor v
desce se proto musí předvrtat o jednu
otáčku závitu menší. upevnění desek
prostřednictvím šroubů se provádí ze
spodní strany. vhodné jsou šrouby s
metrickým závitem a plochou hlavou.
nepoužívejte šrouby se zápustnou
hlavou. v případě potřeby použijte
podložky. 

DESKY STOlU

MAx COMPACT INTERIOR

tloušťka (mm) vzdálenost upevnění
(mm) Přesah (mm)

10 320 180

12 400 250

ObR. 1 TAbUlKA 1

ObR. 2

pohyblivý bod pohyblivý bod

na základě charakteristiky
kompaktního materiálu je nutno body
upevnění provést jako pohyblivé body.

Pohyblivý bod: Průměr otvoru ve
spodní konstrukci se musí vyvrtat
větší, než je průměr upevňovacího
prostředku, vždy podle potřebné
dilatační vůle desky. Hlava šroubu by
měla vyvrtaný otvor vždy zakrýt.
upevňovací prostředek se umísťuje
tak, aby se deska mohla pohybovat.
Šrouby nesmí být utaženy příliš pevně.
štřed otvoru ve spodní konstrukci se
musí shodovat se středem otvoru v
desce fundermax compact. 

vrtejte se středicí objímkou!
upevňovací prostředky by se měly
upevňovat od středu desky.

Vzdálenost upevnění

Stolové desky

 Upevnění:
> Upevnění desek Compact Interior lze provést různými způsoby, musí se však na základě charakteristiky materiálu  
 vždy dbát na montáž bez vzpříčení. Upevnění lze provést mechanicky prostřednictvím šroubů. Šrouby lze našrou- 
 bovat buď přímo do desky nebo přes objímky s vnějšími a vnitřními závity (např. matice Rampa). Otvor v desce 
 se proto musí předvrtat o jednu otáčku závitu menší. Upevnění desek prostřednictvím šroubů se provádí ze spodní  
 strany. Vhodné jsou šrouby s metrickým závitem a plochou hlavou. Nepoužívejte šrouby se zápustnou hlavou.  
 V případě potřeby použijte podložky. Kompaktní desky je také možné ke spodní konstrukci přilepit tak, aby byla 
 zajištěna dilatace desky. Na základě charakteristiky kompaktního materiálu je nutno body upevnění provést jako 
 pohyblivé body. Pohyblivý bod: průměr otvoru ve spodní konstrukci se musí vyvrtat větší, než je průměr upev- 
 ňovacího prostředku, vždy podle potřebné dilatační vůle desky. Hlava šroubu by měla vyvrtaný otvor vždy zakrýt. 
 Upevňovací prostředek se umísťuje tak, aby se deska mohla pohybovat. Šrouby nesmí být utaženy příliš pevně. 
 Střed otvoru ve spodní konstrukci se musí shodovat se středem otvoru v desce MAX Compact. Vrtejte se 
 středicí objímkou! Upevňovací prostředky by se měly upevňovat od středu desky.

MAX COMPACT INTERIOR

Tloušťka (mm) Vzdálenost  
upevnění (mm) Přesah (mm)

12 400 250

Příklady použití desky MAX Compact Interior 12 mm:
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DTD surová 
> surové dřevotřískové desky se silnou vrchní a spodní vrstvou jemných třísek zaručující vysokou kvalitu řezu 
> standardní interiérová kvalita /P2/, na objednávku desky se zvýšenou odolností vůči vlhkosti /P5/ nebo desky  
 se zvýšenou požární odolností /B1/

DTD laminovaná STAR FAVORIT - UNI barvy, DŘEVO dekory, FANTAZIE
> surové dřevotřískové desky laminované impregnovaným dekorativním papírem určené pro použití v interiéru
> vynikající kvalita desky s odolným povrchem a vysokou kryvostí dekorativního papíru, vyráběná za použití surové   
 dřevotřísky zaručující vysokou kvalitu řezu bez oštípaných hran
> více než 160 dekorů odpovídající současným trendům a požadavkům
> 7 typů originálních povrchů desek dle Vašeho přání 
> lamino dodávané ve standardní interiérové kvalitě, na objednávku se zvýšenou odolností vůči vlhkosti, 
 případně se zvýšenou požární odolností, nebo jako laminované MDF desky
> dekorativní shoda = dodávka laminovaných desek, umakartů /laminátů/ a kompaktních desek v jednom dekoru
> skladový program JAF HOLZ - ihned dostupný na všech filiálkách v ČR a SR

DTD laminovaná STAR FAVORIT Superfront - vícevrstvá laminace
> lamino desky s vícevrstvou laminací o tloušťce 0,5 mm nebo 0,8 mm 
> kvalitnější povrch pro vysoké zatížení, který je odolnější proti mechanickému poškození 
> hnědé nebo bílé jádro
> použití jako stolové desky, obklady stěn, alternativa všude tam, kde se používají lamináty /umakarty/
> dekorativní shoda - dodávka lamino desek, umakartů /laminátů/ a kompaktních desek v jednom dekoru

ABS hrany
> ABS hrany ke všem dekorům DTD laminované skladové kolekce JAF HOLZ 

Lamináty - umakarty
> kvalita HPL - vysoce odolný materiál překonávající svými vlastnostmi CPL lamináty
> tloušťky - 0,8 a 1 mm pro vyšší odolnost vůči průrazu a opotřebení
> formáty - 2 140 x 1 060 mm, 2 800 x 1 300 mm, 4 100 x 1 300 mm

Lamináty - umakarty s povrchem AP
> povrch APTICO - hluboký mat s anti-fingerprint povrchem (bez zanechání otisků prstů), vyráběný za použití  
 patentované technologie
> povrch vhodný na vertikální i horizontální aplikace
> jednoduchý na údržbu, skvělý na zpracování a vizuálně neodolatelný

Celkový přehled materiálů
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Kompaktní desky /HPL lamináty/ - interiérové použití
> Kompaktní desky jsou vysoce kvalitní velkoformátový deskový materiál, vhodný pro veškeré oblasti použití s vysokými  
 nároky na mechanicko fyzikální vlastnosti. Jedná se o vysokotlaké lamináty /HPL desky/ vyráběné podle normy  
 EN 438-4, v případě požadavku dodávané i v kvalitě se zvýšenou požární odolností.
> Podle typu se kompaktní desky používají především jako kuchyňské pracovní desky a zástěny, umyvadlové desky, 
 stolové desky, WC a sprchové kabiny, šatní skříně pro bazény nebo aquaparky, obložení stěn bazénů, letištních hal,  
 laboratoří, operačních sálů, výplně zábradlí apod.
> MAX Interior - kompaktní desky určené pro široké použití
> MAX Interior bílé jádro - kompaktní desky vhodné především pro designové použití v interiéru
> MAX Interior Plus - kompaktní desky určené pro prostory se zvýšeným požadavkem na čistotu a hygienu
> MAX Resistance² - speciální kompaktní desky s povrchem odolným vůči různým koncentracím kyselin a louhů
> MAX Individual dekor - kompaktní desky s originálním dekorem umožňující individuální realizaci Vaší fantazie
> Skladový program KOMPAKT EXPRES

Přijďte si vybrat materiály FunderMax na naše JAF vzorkovny!

7x v ČR  a  4x v SR 

KOMPAKTEXPRES
S K L A D O V Ý  P R O G R A M
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www.jafholz.cz
www.jafholz.sk

D Ř E V O  J E  N Á Š  S V Ě T

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

č. 9

VYŠKOV 682 01, Pustiměřská 717/9  GPS: 49.295266, 17.006198
T: +420 517 325 811, F: +420 517 325 852, E: vyskov@jafholz.cz

BRANDÝS n/L. 250 01, Průmyslová 1893  GPS: 50.176212, 14.664011
T: +420 326 901 000, F: +420 326 901 009, E: brandys@jafholz.cz

VLAŠIM 258 01, Domašín 275  GPS: 49.713640, 14.867136
T: +420 317 842 486, F: +420 317 846 517, E: domasin@jafholz.cz

ROKYCANY - Nové Město 337 01, U Bílé haldy 1123 GPS: 49.732615, 13.605577
T: +420 371 722 251, F: +420 371 722 577, E: rokycany@jafholz.cz

ČESKÁ TŘEBOVÁ 560 02, Semanínská 2097  GPS: 49.884276, 16.447580  
T: +420 465 519 810, E: ceska.trebova@jafholz.cz

OSTRAVA - Krásné Pole 725 26, Družební 702  GPS: 49.856485, 18.125846
T: +420 596 940 880, F: +420 596 940 889, E: ostrava@jafholz.cz

VODŇANY 389 01, Číčenická 1282  GPS: 49.148279, 14.193026
T: +420 383 355 511, F: +420 383 355 555, E: vodnany@jafholz.cz

ŠPAČINCE 919 51, Hospodárska 448  GPS: 48.435301, 17.613860
T: +421 33 592 51 11, F: +421 33 557 34 19, E: trnava@jafholz.sk

ŽILINA 010 01, Kamenná 1  GPS: 49.204248, 18.731900
T: +421 41 707 02 33, F: +421 41 707 02 11, E: zilina@jafholz.sk

LIČARTOVCE 082 03, Ličartovce 300  GPS: 48.871439, 21.251927
T: +421 51 746 46 11, F: +421 51 746 46 66, E: licartovce@jafholz.sk

SLIAČ 962 31, Sielnica 1100  GPS: 48.627587, 19.121214
T: +421 45 683 05 12, E: sielnica@jafholz.sk

JAF HOLZ Slovakia s.r.o.JAF HOLZ spol. s r.o.


