
WłaśCIWOśCI PRODUKTU

•   Odporność na działanie promieniowania UV
•   Bez zawartości rozpuszczalników
•   Duża odporność na działanie czynników 
     atmosferycznych
•   Duża wytrzymałość
•   Łatwe czyszczenie
•   Szlachetny wygląd powierzchni
•   Doskonałe właściwości obróbcze dzięki 
     specjalnej konstrukcji produktu
•   Optymalny format dogodny do przycinania 
     produktu

OBSZaRY ZaSTOSOWaŃ

•   Fasady budynków
•   Balustrady balkonowe
•   Ścianki odgradzające
•   Podbitki dachowe
oraz inne:
•   Meble ogrodowe
•   Wyposażenie placów zabaw

COMPaCT EXTERIOR

Płyta kompaktowa do zastosowań na zewnątrz 
budynków, to wysokiej jakości laminat kompaktowy 
wyróżniający się dużą odpornością na działanie 
pro mieniowania UV i warunków atmosferycznych oraz 
doskonałymi właściwościami obróbczymi. 
Różnorodność dekorów zapewnia perfekcyjną 
kompatybilność z innymi produktami Pfleiderer – 
we wnętrzach i na zewnątrz budynków. Wyjątkowo 
atrakcyjny wygląd Compact Exterior uzyskuje dzięki 
strukturze powierzchni Exterior Matt (EM), 
a dodatkowymi zaletami Exterior Matt są efekt 
anti-fingerprint oraz łatwość pielęgnacji. 

www.pfleiderer.pl
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ELEMENTY PłaSKIE HPL

W wymagających obszarach wnętrz prywatnych 
i publicznych często używane są laminaty wysoko-
ciśnieniowe. Dla większej wygody stosowania 
laminatu HPL, Pfleiderer wprowadził do swojej 
oferty elementy płaskie. Dużych rozmiarów płyty 
drewnopochodne oklejone obustronnie laminatem 
HPL stanowią gotową powierzchnię do natych-
miastowego zastosowania na płaszczyznach 
pionowych lub poziomych, posiadającą wszystkie 
parametry laminatu HPL. Tym samym wykonanie 
atrakcyjnej i odpornej okładziny ściennej lub 
eleganckiej zabudowy mobilnej, spełniającej 
wysokie wymagania wytrzymałości, higieny 
i bezpieczeństwa stało się znacznie łatwiejsze 
i szybsze.

WłaśCIWOśCI PRODUKTU

•   Obustronne oklejenie HPL
•   gwarancja wysokich wymagań  
     wytrzymałości, higieny i bezpieczeństwa 
•   Higieniczny i łatwy w czyszczeniu
•   Odporny na intensywne użytkowanie
•   Szlachetny wygląd powierzchni
•   Duży format pozwalający na zabudowę 
     powierzchni np. ścian

OBSZaRY ZaSTOSOWaŃ

•   Ściany (hotele, restauracje, biura, uczelnie, 
     sklepy, placówki służby zdrowia)
•   Elementy mobilne (szafy, wejścia przesuwne,
     osłony, kabiny, przepierzenia)
•   Meble, zabudowy (sale sądowe, ekspozycyjne,
     audytoryjne, recepcyjne, przebieralnie)
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