
FASÁDNÍ DESKY m.look A2 Quality



Nehořlavý materiál s nejvyšší mírou architektonické svobody a designovými možnostmi pro neomezené nápady  
od rakouské společnosti FunderMax, vyráběný pro interiérové i exteriérové použití.
Nejvyšší kvalita, nejmodernější výrobní procesy Vám nabízejí nejvyšší míru svobody a kreativity pro architektonicky  
neomezené myšlenky. Tam, kde byl k dispozici pouze omezený výběr materiálů, m.look nyní otevírá nové možnosti  
pro realizaci Vašich představ – a to i ve velkých výškách.

> vysoce kvalitní nehořlavý velkoformátový materiál
> určený pro veškeré venkovní i vnitřní použití 
> vhodný pro novostavby i rekonstrukce
> minerální jádro se zpevňujícím sklolaminátovým vláknem
> široká barevná škála dekorů pro interiér a exteriér
> odolnost proti oděru, úderu, mrazu a horku
> vysoká mechanická odolnost

> viditelné nebo skryté uchycení desek
> jednoduchá montáž nezávislá na počasí
> bez nutnosti impregnace hran
> montážní návody + technické informace výrobce
> montážní přípravky pro bezchybnou montáž
> minimální nároky na údržbu
> bez obsahu nebezpečných těžkých kovů  
> nepoškozují životní prostředí

> klasifikace dle reakce na oheň  
 ČSN EN 13501-1= A2-s1, d0
> formát 3 660 x 1 630 mm = 5,96 m2 
> objemová hmotnost cca. 1 800 kg/m3

> jádro v odstítech šedé
> tloušťky 7, 9 a 12 mm pro fasády a balkóny
> tloušťka 8 mm pro interiérové použití
> dodávka základních formátů, naformátovaných dílců,  
 případně dílců opatřených montážními otvory
> CNC frézování pro opracování hran a nestandardní tvary
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m.look Exterior
> maximální kvalita bez výškového omezení
> fasády, balkóny, atiky, podhledy
> splňuje požadavky normy EN 438-2
> neporézní povrch s vynikající čistitelností
> oboustranný dekor s maximální stálobarevností 
 a odolností vůči povětrnostním vlivům

m.look Interior
> shromažďovací prostory
> obklady stěn a stropů, příčky, výplně zábradlí
> rozměrově stabilní, neporézní povrch
> oboustranný dekor, odolný proti poškrábání, vlhkosti
 a teplu

Dekory dle
kolekce barev

Melaminová pryskyřice

Šedé minerální 
jádro A2-s1,d0

Dekory dle
kolekce barev

Acryl PUR - pryskyřice
(odolnost proti 
atmosferickým 
vlivům)

Šedé minerální 
jádro A2-s1, d0

Kolekce 43 dekorů Povrch

ARCHITECTURE LINE, COLOUR NT - standardní polomatný povrch

NATURE NT - standardní polomatný povrch

MATERIAL NT - standardní polomatný povrch

Kolekce více než 150 dekorů Povrch

UNI FH - jemná perlička

NATUR FH - jemná perlička

MATERIAL FH - jemná perlička
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www.jafholz.cz

DŘEVO JE NÁŠ SVĚT

JAF HOLZ spol. s r.o.

Vyškov 682 01, Pustiměřská 717/9
T: +420 517 325 811, E: vyskov@jafholz.cz

Brandýs n/L. 250 01, Průmyslová 1893
T: +420 326 901 000, E: brandys@jafholz.cz

Vlašim 258 01, Domašín 275
T: +420 317 842 486, E: domasin@jafholz.cz

Rokycany - Nové Město 337 01, U Bílé haldy 1123 
T: +420 371 722 251, E: rokycany@jafholz.cz

Česká Třebová 560 02, Semanínská 2097
T: +420 465 519 810, E: ceska.trebova@jafholz.cz

Ostrava - Krásné Pole 725 26, Družební 702
T: +420 596 940 880, E: ostrava@jafholz.cz

Vodňany 389 01, Číčenická 1282
T: +420 383 355 511, E: vodnany@jafholz.cz

JAF HOLZ Slovakia, s.r.o.

Špačince 919 51, Hospodárska 448  
T: +421 33 592 51 11, E: trnava@jafholz.sk

Žilina 010 01, Kamenná 1   
T: +421 41 707 02 33, E: zilina@jafholz.sk

Ličartovce 082 03, Ličartovce 300   
T: +421 51 746 46 11, E: licartovce@jafholz.sk

Sliač 962 31, Sielnica 1100   
T: +421 45 683 05 12, E: sielnica@jafholz.sk

č. 13      Barvy nemusí díky použité tiskové technologii odpovídat skutečnosti v plném rozsahu.

Infolinka na desky m.look A2 Quality: +420 602 754 435, e-mail: m.look@jafholz.cz
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