Dýhované desky s vysokým leskem
High gloss veneered panels

Vlastnosti a použití / Characteristic and use
Dýhované MDF desky se speciální akrylátovou povrchovou vrstvou ve vysokém lesku / Veneered MDF panels with special acrylic
high gloss surface
Mimořádná intenzita vysokého lesku a dokonale hladký povrch v kombinaci s přírodním materiálem dělají z desek Grenagloss
veneer vrchol bytové elegance / Exceptional intensity of high gloss and perfect smooth surface in combination with natural
material upgrade the Grenagloss veneer panels to the top of interior elegance
Použít lze všechny druhy dýhy (již od tloušťky 0,6 mm) / All species of veneer (thickness 0,6 mm and more) can be used
Dýha může být sesazena jakýmkoliv způsobem podle přání zákazníka / The veneer can be spliced in any way according to the
customer´s request
Hlavní vlastností je vysoká odolnost / The main feature is its high resistance
Používaná technologie zaručuje stejnou úroveň dokonalého lesku všech kusů, a to i u větších sérií či později dodělávaných dílců /
Used technology guarantees the same level of perfect gloss of all pieces, even for larger series or later finished parts
Vhodné pro všechny svislé interiérové prvky a části nábytku - zejména pro obklad stěn, dělící interiérové příčky, dveře či
nábytková dvířka / Suitable for vertical interior elements - especially for wall cladding, partitions, doors or furniture doors

Standardní nabídka provedení a údržba / Standard offer and maintenance
Formát desek: max. šířka 1300 mm, max. délka 2800 mm (při speciálních požadavcích je možno vyrobit i delší dílce) /
Format of panels: max. width 1300 mm, max. length 2800 mm or longer according to the customer´s request
Tloušťka: od 3 mm do 50 mm / Thickness: from 3 to 50 mm
Ke všem deskám Grenagloss veneer je možné zvolit hranu na přání zákazníka (odpovídající dýhové
hrany ve vysokém lesku nebo jakékoliv ABS hrany) / All types of edges is possible to use
(high gloss veneer edges or any other ABS edges)
Na čištění používejte vlhké tkaniny s mikrovláknem, netkané textilie či jelenice a
neodíravé čistící prostředky. Nepoužívejte rozpouštědla reagující s akryláty, čističe
na sklo a okna nebo jiné kyselé sloučeniny. Nepoužívejte předměty s ostrým nebo
abrazivním povrchem, jako jsou kartáče, škrabky, drátěnky apod. / For cleaning
use damp microfiber cloths and non-abrasive cleansers. Do not use solvents
reacting with acrylic surfaces, glass or window cleaners or acids. Do not use
sharp and abrasive objects like brush or stell wool.
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Zářivý lesk
a přírodní dýha dodá
na luxusu
každému interiéru!

