STANDARDNÍ DEKORY A BARVY
platné pro Ceníky systém VASA s platností od 1.3.2022
___________________________________________________________________
Laminovaná d evot ísková deska – stolové desky, horní desky kontejner
a p ístavných sk íní, krycí desky sk íní, ela zásuvek kontejner a p ístavných
sk íní, dve e sk íní, horní desky paravánových polic, …:
AT - antracit

DB – dub p írodní

DK – dub ko akový

DS – dub šedý

DG – dub grafitový

OP – o ech p írodní

SD – sv tle šedá

BL – bílá hladká
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SJ – šedost íbrná

AS – akázie sv tlá

DH – dub Hamilton p írodní

Vy azené dekory
… ur ené pro dopl ování stávajícího nábytku a ne pro nové projekty
… budou postupn vy azené ze standardní nabídky
OL – olše

TR – t eše

DP – dub pískový

CC – calvados ervený

AT – antracit (Pfleiderer U1257 MP)
DB – dub p írodní (Egger H1334 ST9)
DK – dub ko akový (Egger H3398 ST12) DS – dub šedý (Egger H3156 ST12)
DG – dub grafitový (Egger H1387 ST10) OP – o ech p írodní (Egger H3734 ST9)
SD – sv tle šedá (Egger U708 ST9 )
BL – bílá hladká (Egger W980 SM)
SJ – šedost íbrná (Pfleiderer U1115 MP) AS – akázie sv tlá (Egger H1277 ST9)
DH – dub Hamilton p írodní (Egger H3303 ST10)
OL – olše (Pfleiderer R5411VV)
TR – t eše (Pfleiderer R5360VV)
DP – dub pískový (Egger H1394 ST9)
CC – calvados ervený (Kastamonu A835)
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__________________________________________________________________
Laminovaná d evot ísková deska – nepohledové ásti – korpusy kontejner ,
p ístavných sk íní, sk íní, záv sných polic na paravany, paravanové desky,
podnože LTD (deskové), držáky PC, …:
SJ – šedost íbrná

AT - antracit

BL – bílá hladká

SJ – šedost íbrná (Pfleiderer U1115 MP)
BL – bílá hladká (Egger W980 SM)

AT – antracit (Pfleiderer U1257 MP)

___________________________________________________________________

Kovové prvky – podnože, elektrokanály, spojovací ty e, paravanové stojny,
prvky z perforovaného plechu ( elní clony stol a recep ních pult , výpln
stojen Classic), držáky PC, …:
11 – antracit
(odpovídající p ibližn RAL7022)

22 – st íbrná (odpovídající
p ibližn RAL 9006 – matná
jemná struktura)
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00 – bílá hladká
(RAL 9003)
(pouze BASIC)

44 – st íbrná hladká
(RAL 9006)
(pouze BASIC)

!!! možnost použití barev „00 – bílá“ a „44 – st íbrná hladká“ u ostatních kovových
prvk :
… v po tu do 10 ks (pár ) s p íplatkem ve výši „+ 15 %“ k ceníkové cen konkrétního
prvku (nebo možno zaslat poptávku na obchodní odd lení)
... v po tu od 11 ks (pár ) bez p íplatku
___________________________________________________________________
Standardní barvy PUR (polyuretanových) hran stolových desek:
PA – antracit
(odpovídající p ibližn RAL7022)

PS – sv tle šedá
(odpovídající p ibližn
RAL 7038)

___________________________________________________________________
Standardní dekory pro kuchy ské pracovní desky:
BT – Beton Chicago tmav šedý
(Egger F187 ST9)

BS – Beton Chicago sv tle šedý
(Egger F186 ST9)
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