
Dřevomateriál s.r.o.
Orlická kasárna 738

564 01 Žamberk

Pfleiderer PD
Požadavky na kuchyňské desky podle normy ZN-1:2005, PN-EN 312

Vlastnost  Jednotka  Požadavek  Zkušební norma  
Tloušťka  mm  28, 38 EN 324-1 
Tolerance tloušťky  mm  + 0,6 /- 0,2 EN 324-1 
Tolerance šířky standardní 
velikosti brutto  

mm  +/- 5 EN 324-1 

Tolerance standardního 
rozměru  brutto  

mm  +/- 1 EN 324-1 

Defekty na povrchu  mm²/m²  
mm/m²  

Splňuje EN438-3 p.6  
Bodové ≤ 1 
Po délce ≤ 1 0 

EN  438-2 P.4 

Pevnost v ohybu  N/mm  Splňuje EN 312/P2  EN 310  
Vnitřní vazba  N/mm  Splňuje EN 312/P2  EN 319  
Kvalita povrchu  N/mm  ≥ 0,8 EN 311  
Obsah formaldehydu třída E1  mg/m  h  ≤ 3,5 EN 717-2  
Odolnost vůči odření  otočení  IP ≥ 150 

WR ≥ 350  
EN 438 -2 P.10 

Odolnost vůči nárazu  N  ≥ 15 EN 438 -2 P.2 
Odolnost proti poškrábání  Stupnice  ≥ 3 EN 438 -2 P.25 
Další povrchové požadavky  Stupnice  Splňuje EN 438-3  EN 438 -2 P.16, 14, 21, 26, 

27, 30 
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Dřevomateriál s.r.o.
Orlická kasárna 738

564 01 Žamberk

Pfleiderer PD

CT Crystal Stone

Jemný třpyt hvězd a pocit živosti. Vhodná struktura pro vertikální 

i horizontální použití.

FG Fine Grain

Fine Grain (jemné zrno) spojuje trend k matným povrchům s poža-

davkem na vysokou zatížitelnost a byl vyvinut speciálně pro použití 

v horizontální oblasti.

HS Vysoký lesk speciál

Vysoký lesk speciál je kvalitní lesklá struktura odolná proti otěru.

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.

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.

MS Polomat speciál

Polomat speciál je struktura matného charakteru v kvalitě odolné 

proti oděru.

NW Natural Wood

Tuto jemnou strukturu dřeva charakterizuje zejména přirozenost a 

přesnost. Jemná struktura povrchu vypadá, jako by byla čerstvě 

broušená. Póry jsou uspořádány nepravidelně lineárně a jejich 

odlišná hloubka a ostrost hran vypadá velmi autenticky.

RT Rustic Touch

Struktura Rustic Touch navazuje na trend výrazných 

struktur – přesvědčuje zejména efektem lesku a 

matu a je vhodná pro vertikální i horizontální použití.

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 vlast-

nostmi 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.

TC Top Face

Struktura s vysokým stupněm lesku. Ideální univer-

zálně použitelný, neutrální povrch. V oblasti pracov-

ních desek představuje klasiku, protože tento 

povrch je obzvlášť odolný a není citlivý na otisky 

prstů.

VV Top Velvet

Top Velvet je citlivě vytvořená, ušlechtile matná, 

hladká jemná struktura s lesklým efektem. Doporu-

čujeme pro horizontální i vertikální použití.

XM Xtreme mat

Má přesvědčivě působivý vzhled s dosud nezná-

mou, enormní průhledností barev a hloubkou. 

Povrch je příjemně 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


