collection
solid surfaces

Cena od

5900,- Kã/bm*

100% acrylic surfaces / bezespárov˘ / nenasákav˘ / hygienick˘

White 001

Glacier 002

Natural 003

Ivory 004

Sahara 005

Vermillion 006

Lava 007

Pine 008

Marine 009

Fog 010

Grey 011

Nebula 012

DENBACOR s.r.o.
Vá‰ dodavatel:

*cena bez DPH

PraÏská ul. 556/27
430 01 Chomutov
tel.: +420 474 650 109
fax: +420 474 650 211
mobil: +420 775 116 555
info@denbacor.cz
www.denbacor.cz

DENBACOR collection je obchodní znaãka pro omezenou ﬁadu 12 barev desénÛ kompaktního materiálu Staron® o tlou‰Èce
12 mm, kterou s podporou firmy Samsung a distributora materiálu Staron® pro âR uvedla na trh firma Denbacor s. r. o.,
PraÏská 556/27, Chomutov.
DENBACOR collection je materiál:
– dobﬁe opracovateln˘ – dobﬁe se ﬁeÏe, vrtá, frézuje, lepí, brousí a le‰tí
– za tepla tvarovateln˘ – pÛsobením teploty 180 °C pﬁi zpracování jej lze oh˘bat do rÛzn˘ch tvarÛ
– vhodn˘ pro v˘robu dﬁezÛ a umyvadel ãi obkladÛ sprchov˘ch koutÛ
– na dotek tepl˘, pﬁíjemn˘ materiál, kter˘ pﬁijímá teplotu místnosti
– stálobarevn˘, neporézní, nenasákav˘ – neabsorbuje tekutiny, tuky, pachy
– inertní – odoln˘ vÛãi ãervenému vínu ãi kyselinám bûÏnû pouÏívan˘m v kuchyni
– hygienick˘, antibakteriální – neexistují póry, dutiny, spáry, tj. místa pro ukládání ‰píny a plísní
– vysoce odoln˘ proti zneãi‰tûní – bûÏnû uÏívané látky lze odstranit vodou a abrazivními prá‰ky nebo netkanou textilií
Scotch-Brite
– opraviteln˘ a pevn˘ – mechanické po‰kození lze snadno na místû opravit vsazením stejného materiálu a po‰krábání
ãi ﬁez od noÏe lze snadno vyle‰tit
– kreativní, dekorativní – lze vytváﬁet rÛzné barevné i tvarové kombinace a jeho povrch po dokonãení brou‰ení má
hedvábn˘ lesk
– homogenní – v˘jimeãnû trvanliv˘ materiál – po mnoha letech bude pracovní plocha pﬁi správném uÏívání vypadat
skvûle
– kompaktní a flexibilní – vyspûlou technologií lepení a brou‰ení se docílí bezespárového spojování a tak i velké plochy
ãi tûlesa vytváﬁejí dojem jako by byly vyrobeny z jednoho kusu
– kvalitní materiál, na kter˘ v˘robce poskytuje 10letou záruku, na v˘robky z tohoto materiálu poskytuje Vá‰ autorizovan˘
zpracovatel Denbacor s. r. o. záruku 24 mûsícÛ.

Dﬁezy z materiálu CORIAN GLACIER WHITE PRO DENBACOR collection:
Dﬁez D 804 - hloubka 210 mm

Dﬁez D 857 - hloubka 140 mm

400 mm

300 mm

150 mm

400 mm

¤ez pracovní deskou DENBACOR
12 mm

40 mm

12 mm
38 mm

podkladní
nosná LTD
45 mm
600 mm
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