
09

str. 179

PA
RT
N
EŘ
I

PARTNEŘI



str. 180

09 PARTNEŘI

PA
RT
N
EŘ
I

| GTV 

HLAVNÍ SPECIFIKACE VÝROBCE

GTV je dodavatelem kvalitního nábytkového kování, posuvných systémů a osvětlení. Filosofie GTV je 
založena na předpokladu, že vysoce kvalitní produkty nemusí být určeny pouze pro nejbohatší zákazníky. 
GTV je také dodavatelem ručního nářadí pod obchodní značkou Hoëgert.

Portfolio
GTV má v nabídce přes 8 500 produktů nábytkového kování: závěsy, výklopy, zásuvkové systémy, výsuvy, 
drátěný systém, odpadkové koše, nohy, kolečka, zámky, spojovací kování a jiné drobné kovové či plastové 
doplňky, úchytky, věšáky, posuvné systémy, vybavení šatních skříní, lišty pro LED osvětlení, LED pásky a 
jiné komponenty pro osvětlení, výsuvné elektro zásuvky a 
další.

V oblasti nábytkového kování se jedná o nejkomplexnější 
nabídku na trhu. Široká nabídka produktů umožňuje klien-
tům zakoupit veškeré produkty pro jeden projekt na jed-
nom místě, což šetří čas a energii.

Vývoj a testování nových produktů
Vývoji a výzkumu nových produktů se v GTV věnuje samostatné oddělení.
Výrobky jsou vyvíjeny v souladu s nejnovějšími trendy a v reakci na poptávku trhu.
Při vývoji kování dochází k simulaci jeho každodenního použití v zátěžových testech. Nákupem kování GTV 
tedy získáváte jistotu, že Vám kování vydrží po celou dobu životnosti nábytku a zřejmě ho i přežije.

Výrobky GTV mají osvědčení o shodě s omezujícími evropskými normami, vydané nezávislými výzkumnými 
středisky. Kontrola kvality sortimentu probíhá na několika úrovních, což zaručuje stálou kvalitu dodávaných 
produktů. GTV vlastní několik desítek průmyslových vzorů a patentů. Nabídka LED osvětlení podporuje pro-
ekologické postoje klientů.

GTV má v nabídce 
přes 8 500 produktů
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Doživotní záruka
GTV poskytuje doživotní smluvní záruku za závěsy, výklopy nebo výsuvy osazené v nábytku.

Působení na trhu
Značka GTV má silné postavení na zahraničních trzích po celém světě (Evropa, Amerika, Asie, Afrika). 
V České republice je možno zakoupit kompletní sortiment ve společnosti Dřevomateriál s.r.o.

Marketing
Pravidelně zařazujeme do prodeje novinky ze sortimentu GTV, o kterých zákazníky informujeme  
prostřednictvím informačních e-mailů.

Na webových stránkách www.drevomaterial.cz je k dispozici aktuální on-line katalog kompletní nabídky 
GTV.
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SKLADOVÁ KOLEKCE

Laminované desky

– Skladem: několik desítek dekorů a struktur, aktuální skladová kolekce dostupná na webu
– Přímá laminace v síle 18 mm
– Lakované LTD PrimeBoard v tl. 19 mm (vysoký lesk XG, hluboký mat XT)
– Kompozitní desky (struktury XT, HG)

Pracovní a zádové desky

– Skladem dle aktuální kolekce ve formátech: 38 x 600 x 4100 mm, 38 x 900 x 4100 mm (většina desek má   
   jednostranný postforming)
– Ke všem pracovním deskám skladem zádové desky
– Objednávky: v násobcích 2,05 bm
– Ke všem pracovním deskám je možno dokoupit hranu po 4,1 bm (není standardně součástí balení)

HPL Compact interior

– Černé jádro
– Tloušťka 6, 8, 10 a 15 mm

MOŽNOSTI NA VÝROBU
 
– Objednávky: u většiny produktů od 1 nebo 2 ks
– Dodání: obvykle 2 – 8 týdnů dle konkrétního produktu
– Pro konkrétní požadavek vždy kontaktuje obchodní oddělení, které Vám poptávku individuálně nacení.
– Pro poptávku vždy uveďte: typ produktu nebo použití, dekor, strukturu, rozměr vč. tloušťky, množství, projekt
  (pokud je známý)

Hlavní specifikace výrobce

– DST kolekce = možnost kombinovat libovolný dekor, strukturu a nosič
– V rámci DST kolekce možno kombinovat stovky dekorů, desítky nosičů a struktur
– Ke každému dekoru v rámci DST kolekce existuje u výrobce skladová varianta LTD a HPL v dané struktuře  
   (struktura je uvedena v katalogu Pfleiderer)
– Laminované desky mají sníženou hodnotu formaldehydu (obdoba normy E 0,5)
– 15% recyklátu v dřevotřísce bez kovových prvků (dle nařízení EU)
– Dodání: produkty, které jsou skladem u výrobce: cca 2 týdny, pro produkty na výrobu: cca 4-8 týdnů (vždy  
   dle konkrétního produktu)
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Nosná deska   Popis

P2    Standardní nosič určený pro nenosné účely v suchém sektoru.
    Barva nosiče: béžovohnědá
    Typ nosiče: DTD, MDF

Pyroex    Těžko hořlavá deska, vhodná do interiéru podléhajícímu zvýšeným  
    požadavkům na chování při požáru.
    Barva nosiče: červená
    Typ nosiče: DTD, MDF

ESA    Vhodná do interiéru v suchých prostorech.
    Odvádí elektrostatický náboj podle DIN EN 312.
    Barva nosiče: šedočerná
    Typ nosiče: DTD

P3    Vhodná pro nenosné účely ve vlhkých prostorech.
    Barva nosiče: zelená
    Typ nosiče: DTD

MDF černá   Dekorativní černě probarvená středně tvrdá vláknitá deska (MDF).
    Barva nosiče: černá

Multiplex bříza   Mimořádně tvarově stabilní dýhová překližka s atraktivní boční 
    plochou pro kompoziční prvky a nábytek v interiéru.

Překližka topol   Dýhovaná deska vyrobená z topolové překližky, klížená klihem  
    odolným proti vlhkosti pro zvláštní odolnost proti vlhkosti vzduchu.

Nosné materiály pro laminaci

LTD (DecoBoard)

Individuální objednávka
– Tloušťka: 8 až 38 mm
– Standardní formát: 2800 x 2100 mm
– Provedení: DecoBoard P2, DecoBoard P3, DecoBoard Pyroex, DecoBoard MDF plus, DecoBoard, MDF černá,   
   DecoBoard MDF Pyroex, DecoBoard P2 ESA, DecoBoard MFP Hybrid, DecoBoard HDF, Compact, PrimeBoard P2,  
   PrimeBoard MDF plus, PrimeBoard MDF černá
– Objednávky: od 2 ks, po sudých množstvích

Skladové dekory u výrobce
– Nosič: P2
– Dekory, struktury a formáty jsou uvedeny v katalogu Pfleiderer (k dispozici ke stažení na www.drevomaterial.cz/ 
   katalogy), skladem obvykle v tl. 18 nebo 19 mm
– Odběr ze závodu vždy po celých paletách (tl. 18 a 19 mm = 24 ks)
– PrimeBoard P2 v tl. 18 nebo 19 mm
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Duropal HPL = Dekorativní vysokotlaký laminát

  – Tloušťka: 0,5; 0,8; 1,2 mm (standard 0,8 mm)
  – Standardní formát: 2800 x 2070 mm (objednávka skladové varianty od 1 ks, na výrobu od 2 ks)
  – Dlouhý formát: 4100 x 1300 mm (objednávka od 1 ks)
  – Dveřní formát: 2150 x 915, 2150 x 950, 2150 x 1050, 2150 x 1300, 2350 x 1050, 2350 x 1300 mm 
    (objednávka od 1 ks)
  – Možnost zrychlené dodávky (cca do týdne) v krabici za příplatek

Antistatické materiály ESA

  – Materiál pro vytvoření pracoviště odpovídajícího ESD, omezuje vznik elektrostatického náboje  
     v ochranných zónách ESD, např. na výrobních a montážních pracovištích mikro elektroniky, v laboratořích  
     nebo v řídicích centrálách.
  – Dekory: W10140, U12188
  – Struktury: MP, VV
  – Lze vyrobit v provedení: Duropal HPL ESA, DecoBoard P2 ESA, Kompozitní prvek Duropal HPL ESA

Těžce hořlavé materiály Pyroex

  – Těžko hořlavý materiál, vhodný do interiéru podléhajícímu zvýšeným požadavkům na chování při požáru.
  – Lze vyrobit v provedení: Duropal HPL XTerior Compact F (jednostranné, oboustranné lakování), 
     Kompozitní prvek Duropal MDF Pyroex, Duropal – flameprotect Compact

Magnetické materiály

  – Díky feromagnetickým vložkám nabízí magnetické desky Pfleiderer vysokou přilnavost, která ve  
     svislé poloze bezpečně udrží dokumenty apod. Desky lze používat velkoplošně, psát na ně  
     křídou nebo vhodnými popisovači. Čištění je snadné.
  – Dekory: dle aktuální DST kolekce
  – Ideální pro designová řešení v kancelářích, školách, školkách, pečovatelských zařízeních,  
     veřejných zařízeních nebo jako vybavení obchodů a veletržních objektů.
  – Lze vyrobit v provedení: Duropal HPL Magnet, Kompozitní prvek Duropal HPL Magnet

Duropal HPL SolidColor = Probarvené HPL

  – Homogenně probarvený vysokotlaký laminát pro nejvyšší nároky na estetičnost, funkčnost a  
    dlouhou životnost. Zadní strana je zbroušená.
  – Dekory: dle aktuální skladové kolekce SolidColor

Duropal HPL Compact (Interiér)

  – Pro neobyčejný nábytek a koncepce vnitřních prostorů mj. ve vlhkých prostorách, zejména 
     jsou-li požadovány úzké průřezy materiálu při vysokých nárocích na estetičnost, funkčnost a  
     dlouhou životnost.
  – Využití: v obytných a komerčních prostorách, pro vybavení obchodů a veletržních objektů,  
                               volnočasová a wellness zařízení, např. pro sklady, regály a stojany, sanitární a dělicí prvky, povrchy  
     stolů a pracovní povrchy.

  – Materiál lze gravírovat pro individuální 3D efekty.
  – Není vhodný pro oblasti, kde v důsledku klimatu dochází k velkým výkyvům teploty a vlhkosti vzduchu.
  – Tloušťka: 2 až 15 mm
  – Barva jádra: černá, šedá, černá, černá pyroex

 PFLEIDERER |
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Duropal HPL XTerior Compact

  – Materiál určený pro venkovní použití, splňuje nejvyšší požadavky na odolnost povrchu  
     proti UV záření a pro svou vysokou mechanickou pevnost a zároveň širokou oblast využití    
                                se hodí optimálně pro venkovní prostředí, např. na fasádní obklady, zahradní nábytek,   
                                zástěny a paravany, střešní podhledy, komponenty na dětská hřiště a balkony. Hodí se do   
                                míst, kde jsou kladeny vysoké nároky na robustnost, odolnost proti povětrnostním  
                                podmínkám a snadné čištění.
– Tloušťka: 6 až 15 mm
– Jádro: černé

Kompozitní prvky

– Materiál, kdy na nosiči je nalisováno HPL. Díky této technologii mají např. lesklé materiály vyšší lesk  
   než při přímé laminaci. 
– Nosiče pro kompozitní prvky:
 – Duropal P2
 – Duropal P2 F
 – Duropal P3
 – Duropal MDF plus
 – Duropal MDF černá
 – Duropal MDF Pyroex
 – Duropal SolidColor P2
 – Duropal HPL Magnet
 – Duropal HPL ESA

Individuální motiv desky

  – Navrhněte si vlastní dekor, který Pfleiderer vytvoří pomocí nejmodernější technologie  
     digitálního tisku - fotografie, ilustrace, firemní logo nebo životní motto.
  – Kompozitní prvek s HPL o síle 1,2 mm, nosičem může být P2, P3, Pyroex nebo MDF plus.
  – Je možno vyrobit v provedení standard nebo Pyroex.

Pracovní desky Duropal HPL Compact

  – Formát: 12 x 640 x 4100, 12 x 950 x 4100 mm
  – Profil: jednostranný, oboustranný
  – Jádro: černá, bílá, šedá
  – Dekory dle aktuální kolekce

Pracovní desky Duropal

Skladové produkty u výrobce 

  – Formát: 38 x 600 x 4100, 38 x 650 x 4100, 38 x 900 x 4100 mm
  – Profil: jednostranný, zadní strana s melaminovou hranou
  – Nosič: ClassicBoard P2
  – Objednávky: od 1 ks dle aktuální skladové kolekce
  – Hranu k pracovní desce je nutno objedat zvlášť

Objednávkové produkty u výrobce

  – Tloušťka: 28, 38 mm
  – Formáty:
     – Jednostranný profil: 600 x 4100, 900 x 4100, 1200 x 4100 mm 
     – Oboustranný profil: 640 x 4100, 1000 x 4100 mm
     – Nosič: ClassicBoard P2
     – Objednávky: dekory, struktury, minimální množství na konkrétní poptávku
     – Hranu k pracovní desce je nutno objedat zvlášť
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Zádové desky Duropal

– Formát: 9,2 x 600 x 4100 mm
– Objednávky: od 1 ks dle aktuální skladové kolekce, objednávkové na poptávku
– Ke každé skladové pracovní desce je možno objednat skladovou zádovou desku

DecoBoard HDF

  – Formát: 3 x 2800 x 2100 mm, 5 x 2800 x 2100 mm
  – Objednávky: od 2 ks, dále po párech
  – Dekory: dle DST kolekce

Duropal kompozitní deska bříza multiplex

  – Tloušťka: 19,6 a 28,6 mm
  – Formát: 2800 x 2070 mm
  – Objednávky: od 1 ks pro DST kolekci
  – Dekory: dle aktuální DST kolekce

Kompozitní prvek Duropal topolová dýha

  – Tloušťka: 16,6 a 19,6 mm
  – Formát: 2800 x 2070 mm
  – Objednávky: od 1 ks pro DST kolekci
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HLAVNÍ SPECIFIKACE VÝROBCE
Dřevomateriál je exkluzivním a výhradním distributorem firmy Byspan pro Českou 
a Slovenskou republiku
 
– Nejkvalitnější nosič na trhu: bez recyklátů v dřevotřísce, vyšší hustota dřevotřísky
– Desky certifikovány normou E 0,5 CARB (snížený obsah formaldehydu)
– Certifikováno FSC
– Složení nosné desky: dřevěné štěpky 81%, kůra stromů 4%, pojivo 15%
– S Byspanem šetříte stroje, nástroje (až o 100% delší životnost), el. energii při opracování, lepidlo při  
   olepování (lepší přilnavost ABS hran)
– Nejstabilnější nosič pro výrobní operace (vrtání, frézování, kolíkování, lepení, šroubování,  lamelování apod.)
– Výroba na nejmodernějších strojích s německou technologií
– Dokonale vybroušená nosná deska - přesná egalizace
– Byspan je obchodní značka pro prodej laminovaných a dřevotříkových desek společnosti OJSC „Ivatsevichdrev“

Laminované desky

– Skladem: několik desítek dekorů a struktur, aktuální skladová kolekce dostupná na www.drevomaterial.cz
– Desítky dekorů v tl. 18 mm
– Základní dekory skaldem v tl. 16 mm
– K nejprodávanějším dekorů v tl. 18 mm skladem i tl. 25 mm
– Nejprodávanější dekory jsou skladem i v jiných tloušťkách 
– Formát: 2800 x 2070 mm

DTD surová

– Skladem kompletní rozměrová řada: 8 až 38 mm
– Formát: 2800 x 2070 mm

MOŽNOSTI NA VÝROBU 
– Materiál, který není skladem, je možno vyrobit po balicím množství v libovolném dekoru, struktuře  
   a tloušťce
– Možno vybrat z více než 150 dekorů 
– Nelze vyrobit HPL, pracovní desky ani jiné speciální materiály
– Možno dodat s certifikací FSC
– Termín dodání pro produkty na výrobu: 3-4 týdny
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SKLADOVÁ KOLEKCE
Hlavní specifikace výrobce

– Schilsner je významným výrobcem nábytkových ABS hran.
– Hrany vyrábí přímo k dekorům laminovaných desek Pfleiderer, Kronospan a Egger.
– Čísla hran odpovídají číselnému označení laminovaných desek výrobců.

ABS hrany

– Ke každému skladovému dekoru laminovaných desek je přivzorovaná ABS hrana
– U všech dekorů jsou na skladě tyto formáty hran:
     – 22 x 0,5 nebo 22 x 0,8 mm
     – 22 x 2 mm
     – 28 x 2 mm pro dekory v tl. 25 mm
     – 43 x 2 mm
– K některým dekorům mohou být skladem i jiné formáty hran, aktuální nabídka je vždy na e-shopu.

Lepidlo CON4S

– Kontaktní lepidlo ideální pro lepení hran nábytkových desek, nábytku, čalounění, gumy, korku, koberců a jiných  
   podobných materiálů (kromě měkkého PVC).
– Hlavní vlastnosti: silně spojuje lepené plochy, je neobvykle rychlé v akci, univerzální použití v truhlářství, odolné vůči  
   vysokým teplotám až do 90°C, vodotěsné, vysoce účinné, bezbarvé (nemá vliv na barvu materiálů, které mají být  
   spojeny), doba uchování jeden rok od data výroby
– Výhody: přesná aplikace pomocí trysky s nastavitelnou šířkou proudu lepidla, pohodlné balení,  univerzálnost,  
   výjimečná trvanlivost

Čistič ABSORFEN

– Čistič lepených povrchů
– Používá se pro odstranění: zbytků lepidla použitého k olepování nábytkových desek, prachu, zbytků lepidla z  
   ochranných fólií, stop mastnoty, gumy, zbytků čerstvé polyuretanové pěny a těsnicí hmoty, zbytků pryskyřice 
   (smůly), zněčištění od tužky a fixů.
– Lze ho použít k čištění: povrchů nábytkových desek zakončených nábytkovou hranou, tvrdých kompaktních desek  
   z umělých materiálů, profilů potažených fólií (Renolit), polyuratanových profilů.
– Obsahuje antistatickou složku, čímž předchází opětovnému ušpinění čištěných ploch.

MOŽNOSTI NA VÝROBU 
– Mimo skladovou kolekci je možno dodat na objednávku libovolnou hranu dle aktuální kolekce výrobce v šířce  
   až do 350 mm.
– Standardně je možno neskladové  hrany objednat pouze po balicích množstvích, příp. jiných množstvích  
   definovaných výrobcem.

Standardní rozměry hran a jejich balicí množství:

– Termín dodání hran, které jsou skladem u výrobce: cca 1 týden, atypická výroba vždy na dotaz.

by

Rozměr  Balení
22 x 0,5 mm 300 m
22 x 0,8 mm 150 m
22 x 2 mm 100 m
28 x 2 mm 50 m
32 x 2 mm 50 m
43 x 0,8 mm 50 m
43 x 2 mm 50 m
65 x 2 mm 25 m



poznámky
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