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 płyty w połysku - Acrylux Premium X i Eco, Polygloss
 płyty matowe - Polymatt, Pianovo Super-Matt

 płyty o unikatowych wzorach - Decor
 płyty ze strukturą, skórzane, aluminiowe
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Płyty do produkcji mebli, frontów  
i indywidualnie zaprojektowanych wnętrz.
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Stoisko C 29, hala 6.1.

Dodatkowo, blaty Fridurit zapewniają 
doskonałą dezynfekcję i odkażanie. Blaty 
nie podlegają zmianom nawet w  przy-
padku długotrwałej ekspozycji na dzia-
łanie stężonych substancji chemicznych 
oraz wysokich temperatur. Materiał jest 
też wytrzymały nawet w przypadku kon-
taktu z  bardzo gorącymi przedmiotami 
oraz nieosłoniętymi płomieniami. 

Na dużą wytrzymałość blatów z  ro-
dziny Unico zwracają uwagę przedstawi-
ciele fi rmy Pfl eiderer. Produktom takim 
jak „Volcan”, „Artico”, „Duna”, „Pico”, 
„Marron” czy „Colina” nie straszna jest 
wysoka temperatura czy też wszelkiego 
rodzaju uderzenia, wgniecenia i zaryso-
wania. Przy tym, klienci mogą wybrać 
dekor odpowiadający ich preferencjom. 
Różnego rodzaju warianty wyboru moż-
liwe są również w przypadku produktów 
z  kamienia naturalnego. Przedstawicie-
le fi rmy Cavastone.pl zwracają uwagę, 
że tak blaty z  konglomeratów kwarco-
wych, jak i  kamienia naturalnego, dają 
możliwość wyboru nie tyko obszernej 
palety kolorystycznej, ale również róż-
nej grubości i różnego wykończenia po-
wierzchni. Jak zaznacza Daniel Masalski 
z  fi rmy MSG Granit: Granit jest skałą 
naturalnego pochodzenia, która powstaje 

Blat „Marron” fi rmy Pfl eiderer z rodziny blatów 
Unico. Produkowane są zgodnie z normą ZN-1:2005. 
Płyty wiórowe oklejane są laminatem typu HPL/
CPL. Wierzchni materiał pokryciowy – laminat 
wysokociśnieniowy HPL/CPL spełnia wymagania 
normy PN-EN 438-3. Blaty posiadają atest higieniczny 
E1 wydany przez Zakład Toksykologii Środowiska 
Uniwersytetu Medycznego w Gdyni i Świadectwo 
Jakości Zdrowotnej wydane przez Państwowy Zakład 
Higieny w Warszawie.

Blat „Volcan” fi rmy Pfl eiderer jest odporny na działanie 
promieni UV. Nie ulega trwałym przebarwieniom pod 

wpływem intensywnego nasłonecznienia.


