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Společným jmenovatelem novinek 2015 je sladění šesti nových trendových barev u lamin, termofólií, pigmentových laků a povrchových úprav dýh. Názvy povrchových úprav - bílá, magnolia, champagne, krémová,
mocca a antracit se objevují v nabídce korpusů, laminových dvířek, dvířek z termofólií, jednostranně lakovaných dvířek, oboustranně lakovaných dvířek a dvířek dýhovaných.

KORPUSY & ACTIVE COLLECTION
Nabídku korpusů jsme oživili o nové barvy a dekory. Nové UNI barvy champagne, mocca a antracit doplňují
program pro kombinaci s předními plochami v provedení trendových barev. Barvy champagne a antracit
se navíc dobře kombinují s dubovými dýhami. Z dřevodekorů zařazujeme do nabídky dub zlatý, dub chamonix, dub nagano, ořech corte, dub arabica, borovici piemont a sakuru. Ze stávajících korpusů zůstavá
v nabídce bílá, magnolia, krémová, dub trámový a hliník. Celkem tedy 15 dekorů. Kromě dekoru sakura
bude nově možné použít na čelní plochy v provedení lamino (OPTIMA - nejlevnější cenová skupina) zbylých
14 provedení.

TREND COLLECTION
Nový model lakované kuchyně STYLE – jednostranný třívrstvý lak
Tento model bude nabízen v 6 trendových barvách – vysoký lesk: bílá orion, magnolia, champagne, krémová
star, mocca star, antracit star. Levé strany: melamin – identické provedení s lakem.
Nový model laminové kuchyně COUNTRY – skládaný rámeček s hladkou výplní
Tento model bude nabízen ve 4 dekorech: borovice piemont, dub zlatý, dub trámový, ořech corte

PREMIUM COLLECTION
YORK - hladká výplň se subtilní lištou. Matný lak v provedení bílá orion, magnolia, champagne a krémová star.
NICE – stejný profil jako model YORK. Dýha kartáčovaný jasan v barevné škále konceptu trendových barev
(bílá, magnolia, champagne, krémová, mocca, antracit a arabica).
RAVENNA – drážkovaná výplň bez lišty – dýha kartáčovaný jasan v barevné škále konceptu trendových barev
(bílá, magnolia, champagne, krémová, mocca, antracit a arabica).
TOSCANA – svisle drážkovaná čelní plocha bez rámu – dýha kartáčovaný jasan v barevné škále konceptu
trendových barev (bílá, magnolia, champagne, krémová, mocca, antracit a arabica).
ANTICO – identický profil jako HARMONIA ale s novou povrchovou úpravou – dýha kartáčovaný jasan v
barevné škále konceptu trendových barev (bílá, magnolia, champagne, krémová, mocca, antracit + arabica).
PORTO – moderní čistý tvar (LINE) s novou povrchovou úpravou - kartáčovaný jasan v barevné škále konceptu trendových barev (bílá, magnolia, champagne, krémová, mocca, antracit a arabica).
Poslední modelovou novinkou 2015 je upgrade modelu IMPERIAL. Model s novou hranovou úchytkou v provedení nerez má název PRIME. Zatím tento model nabídneme v Active collection (PRIME/OPTIMA + PRIME/
ESPRIT) a v Trend collection (PRIME/STYLE).

BÍLÁ
LAK LESK / MAT
S51L bílá orion lesk
S51M bílá orion mat

LTD OPTIMA
OLBH bílá hladká

DÝHA

DBIkar bílá kartáčovaná

KORPUS

LBH lamino bílá hladká

FOLIE
FBP bílá

MAGNOLIA
LAK LESK / MAT
S43L magnolia lesk
S43M magnolia mat

LTD OPTIMA

OLMAGH magnolia hladká

DÝHA

DMAGkar magnolia kartáčovaná

KORPUS

LMAGH lamino magnolia hladká

FOLIE

FST magnolia

CHAMPAGNE
LAK LESK / MAT
S47L champagne lesk
S47M champagne mat

LTD OPTIMA
OLCHG champagne

DÝHA

DCHGkar champagne kartáčovaná

KORPUS

LCHG lamino champagne

FOLIE

FCHG champagne

KRÉMOVÁ
LAK LESK / MAT
S50L krémová star lesk
S50M krémová star mat

LTD OPTIMA
OLBEH krémová

DÝHA

DKRkar krémová kartáčovaná

KORPUS

LBEH lamino krémová hladká

FOLIE

FVAN krémová

MOCCA
LAK LESK / MAT
S49L mocca star lesk
S49M mocca star mat

LTD OPTIMA
OLMOC mocca

DÝHA

DMOCkar mocca kartáčovaná

KORPUS

LMOC lamino mocca

FOLIE

FMOC mocca

ANTRACIT
LAK LESK / MAT
S48L antracit star lesk
S48M antracit star mat

LTD OPTIMA
OLAN antracit

DÝHA

DANkar antracit kartáčovaný

KORPUS

LAN lamino antracit

FOLIE

FAN antracit

BOROVICE PIEMONT

LTD OPTIMA

OLBOP borovice piemont

LTD COUNTRY

OLBOP borovice piemont

DUB CHAMONIX

LTD OPTIMA

OLDBCH dub chamonix

KORPUS

LDBCH lamino dub chamonix

DÝHA

DDBRBEpa dub rustikal bělený
s patinou

DUB NAGANO

LTD OPTIMA
OLDBN dub nagano

KORPUS

LDBN lamino dub nagano

DÝHA

DDBApr dub americký přírodní

DUB ZLATÝ
LTD OPTIMA
OLDBZ dub zlatý

LTD COUNTRY
OLDBZ dub zlatý

KORPUS

LDBZ lamino dub zlatý

DÝHA

DDBSpr dub selský přírodní

OŘECH CORTE
LTD OPTIMA
OLORC ořech corte

LTD COUNTRY
OLORC ořech corte

DÝHA

DOR ořech

KORPUS

LORC lamino ořech corte

FOLIE

FORC ořech corte

SAKURA

DÝHA

DTRpr třešeň přírodní

KORPUS

LSK lamino sakura

FOLIE

FTRpr třešeň přírodní

DUB ARABICA
LTD OPTIMA
OLDBA dub arabica

DÝHA

DARkar arabica kartáčovaná

KORPUS

LDBA lamino dub arabica

FOLIE

FDBA folie dub arabica

DUB TRÁMOVÝ

LTD OPTIMA
LMDTR dub trámový

KORPUS

LMDTR lamino dub trámový

LTD COUNTRY
LMDTR dub trámový

HLINÍK

KORPUS

LHL lamino hliník

LTD OPTIMA
OLHL hliník
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BÍLÁ

ANTRACIT

YORK

S01M bílá mat

S43M magnolia
mat

S50M krémová
star mat

S47M
champagne mat

DBIkar bílá
kartáčovaná

DMAGkar
magnolia
kartáčovaná

DKRkar krémová
kartáčovaná

DCHGkar
champagne
kartáčovaná

DMOCkar mocca
kartáčovaná

DANkar antracit
kartáčovaný

DARkar arabica
kartáčovaná

NICE

RAVENNA

DBIkar bílá
kartáčovaná

DMAGkar
magnolia
kartáčovaná

DKRkar krémová
kartáčovaná

DMOCkar mocca
kartáčovaná

DANkar antracit
kartáčovaný

DARkar arabica
kartáčovaná

DBIkar bílá
kartáčovaná

DMAGkar
magnolia
kartáčovaná

DKRkar krémová
kartáčovaná

DMOCkar mocca
kartáčovaná

DANkar antracit
kartáčovaný

DARkar arabica
kartáčovaná

DCHGkar
champagne
kartáčovaná

TOSCANA

DCHGkar
champagne
kartáčovaná

ANTICO

DBIkar bílá
kartáčovaná

DMAGkar
magnolia
kartáčovaná

DKRkar krémová
kartáčovaná

DMOCkar mocca
kartáčovaná

DANkar antracit
kartáčovaný

DARkar arabica
kartáčovaná

DBIkar bílá
kartáčovaná

DMAGkar
magnolia
kartáčovaná

DKRkar krémová
kartáčovaná

DMOCkar mocca
kartáčovaná

DANkar antracit
kartáčovaný

DARkar arabica
kartáčovaná

DCHGkar
champagne
kartáčovaná

PORTO-V / H

DCHGkar
champagne
kartáčovaná

COUNTRY

OLBOP borovice
piemont

PRIME

OLDBZ dub zlatý

LMDBTR dub
trámový

OLORC ořech
corte

ČLENĚNÍ BAREV / 2015
TRENDOVÉ LAKY

S51 bílá orion

S47 champagne

S43 magnolia

S50 krémová star

S49 mocca star

S48 antracit star

STANDARDNÍ LAKY

S01 bílá polar

S34 bílá antik

S33 dark ivory

S28 béžová

S25 šedá

S27 jasmínová

S04 slonová kost

S08 cappuccino

S31 mistyrose

S17 pistácie

S07 štěrkově
hnědá

S32 hnědá
vuitton

NADSTANDARDNÍ LAKY

S30 bílá satén

S29 safari

S06 žloutkově
žlutá

S21 oranžová

S16 skleněná
zelená

S23 černá lesk

S37 lemon

S42 skořice

S40 rosa

S41 levandule

S38 akvamarín

S39 tyrkysová

S22 signální
červená

S20 granátově
červená

S26 violeta

S18 kari zelená

INDIVIDUÁLNÍ LAKY + RAL

S24 žlutá

S36 starorůžová

+
RAL

ÚCHYTKY / NOVINKY 2015
U226

U227

NEREZ
U226-1 rozteč 128 mm
U226-2 rozteč 192 mm
U226-3 rozteč 288 mm

ZLATÁ / BÍLÁ
U227 průměr 35 mm

U228

U229

CHROM / BÍLÁ
U228 průměr 35 mm

ZLATÁ
U229 průměr 32 mm

U230

U232

ZLATÁ
U230 průměr 32 mm

STAROSTŘÍBRNÁ
U232 rozteč 78 mm

U233

U234

BRONZ ANTIK
U233 rozteč 78 mm

STAROSTŘÍBRNÁ
U234 rozteč 96 mm

U235

U236

TMAVOHNĚDÁ
U235 rozteč 96 mm

NEREZ
U236 rozteč 160 mm

U237

U244

CHROM
U237 rozteč 160 mm

STŘÍBRNÁ ANTIK
U244-1 rozteč 128 mm
U244-2 rozteč 160 mm

U245

U246

STARÁ MOSAZ / BEIGE
U245 průměr 30 mm

STARÁ MOSAZ / BEIGE
U246 rozteč 96 mm

U247

U248

STARÁ MOSAZ ANTIK
U247 průměr 33 mm

STARÁ MOSAZ ANTIK
U248 rozteč 96 mm

U249

U250

STARÁ MOSAZ ANTIK
U249 rozteč 96 mm

STŘÍBRNÁ ANTIK
U250 průměr 33 mm

U251

U252

STŘÍBRNÁ ANTIK
U251 rozteč 96 mm

STŘÍBRNÁ ANTIK
U252 rozteč 96 mm

U253

U254

ČERNÁ
U253 průměr 35 mm

ZLATÁ
U254-1 průměr 35 mm, výplň bílá
U254-2 průměr 35 mm, výplň magnolia
U254-3 průměr 35 mm, výplň chmpagne
U254-4 průměr 35 mm, výplň krémová
U254-5 průměr 35 mm, výplň mocca
U254-6 průměr 35 mm, výplň antracit

U255
NEREZ
U255-1 průměr 35 mm, výplň bílá
U255-2 průměr 35 mm, výplň magnolia
U255-3 průměr 35 mm, výplň chmpagne
U255-4 průměr 35 mm, výplň krémová
U255-5 průměr 35 mm, výplň mocca
U255-6 průměr 35 mm, výplň antracit
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