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Vlastnost  Jednotka  Požadavek  Zkušební 
norma

Tloušťka  mm  8-40 EN 14323  
Tolerance tloušťky  mm  ≤ 20 > 20 EN 14323  
  

+/- 0,3 Pro třídu  1 a 2 
odolnost proti otěru 
+ 0,5/- 0,3 pro třídu 
3A, 3B a pro třídu 4 
podle tabulky normy 2 
PN -EN 14322  
 

 
 
 
+/- 0,5 

 
 
 
 

Tolerance délky/šířky 
standardní velikosti brutto  

mm  +/- 5 EN 14323  

Tolerance délky/šířky na určitý 
rozměr  

mm  +/- 2 EN 14323  

Defekty na povrchu  mm²/m²  
mm/m²  

Bodové ≤2 
Po délce ≤20 

EN 14323  

Odolnost proti poškrábání  N  1,5 EN 14323  
Odolnost proti skvrnám  hodnocení  ≥ 3 EN 14323  
Odolnost proti praskání  hodnocení  ≥ 3 EN 14323  
Plochost  mm/m  ≤ 2 pouze pro vyváženou plochu  EN 14323  
Obsah formaldehydu třída E1  mg/m²h  3,5 EN 717- 2  
 

Pfleiderer LTD
Požadavky na laminované desky podle normy PN-EN 14 322
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Pfleiderer LTD

HG Vysoký lesk

Tato struktura působí extravagantním zrcadlovým efektem 

a poskytuje tak působivé možnosti použití pro málo namá-

hané vertikální plochy.

LN Linea

Struktura Linea se vyznačuje lineární, matnou, hlubokou 

přirozenou strukturou dřeva podobně jako severské 

měkké dřevo.

ME Meandra

Tato struktura kopíruje podobu meandrující řeky protínající 

krajinu. Výrazná hloubka kresby dodává struktuře noblesní 

hedvábný pocit.

MO Montana

Vyznačuje se zejména jedinečným efektem lesku a matu: 

pohyb, který z toho vyplývá, můžeme nejen vidět, ale i 

pocítit. Vhodná pro vertikální i horizontální použití.

ML Matný lak

Provedení „matný lak“ je určeno pro použití tam, kde je 

vyžadován absolutně matný povrch. Matný lak okouzlí 

svým krásným, moderním vzhledem a jemností při dotyku. 

Doporučujeme vertikální použití.

MP Mini perlička

Univerzální, neutrální a neorientovaný vzor s rezervovaným 

stupněm lesku pro vysoké namáhání při vertikálním i 

horizontálním použití, povrch je zejména odolný proti 

otiskům prstů.

RU Rustica

Struktura Rustica navazuje na trend výrazných struktur – 

přesvědčuje zejména efektem lesku a matu a je vhodná 

pro vertikální i horizontální použití.

SX Stucco

Tento moderní dekor s četnými materiálovými vlastnostmi 

je jako chameleon. Sádrový nebo betonový dekor je 

pozvednut strukturou – jako rezivění nebo poškrábaný 

kov. Struktura u materiálu zdůrazňuje matný, hrubý dojem 

a získává hloubku podle lesku.

VV Top Velvet

Top Velvet je citlivě vytvořená, ušlechtile matná, hladká 

jemná struktura s lesklým efektem. Doporučujeme pro 

horizontální i vertikální použití.

XM Xtreme mat

Má přesvědčivě působivý vzhled s dosud neznámou, 

enormní průhledností barev a hloubkou. Povrch je příjem-

ně teplý a sametově jemný na dotek. Přestože se jedná o 

matný povrch, textura je trvanlivá, odolná a nenáročná na 

údržbu. Teplý „měkký“ povrch vás zve se ho dotknout, je 

odolný proti otiskům prstů a stop mastnoty.

Struktury skladem


