
Odwa˝ne kolory zestawione  
z d´bowymi dekorami dajà niezwykle 
nowoczesny efekt, który mo˝e si´ 
sprawdziç w niemal ka˝dej,  
nowoczesnej czy rustykalnej 
stylistyce. Niecodzienne aran˝acje  
i połàczenia uniwersalnych kolorów 
płyt laminowanych UNICOLOR  
z drewnopodobnymi dekorami  
o autentycznej teksturze mogà  
natchnàç do oryginalnych projektów  
i odwa˝nych zmian. 

Elegancka surowoÊç, pi´kna linia 
wzornicza i szeroka gama blatów  
o stonowanej kolorystyce  
w nowoczesnych aran˝acjach  
inspiruje i pobudza do kreatywnoÊci 
w projektowaniu. Kamieƒ, czy 
drewno – blaty PfLEIdERER wiernie 
odwzorowujà faktur´, kolorystyk´  
i strukturalnà spójnoÊç naturalnych 
materiałów, co jest niezwykle cenione 
przez projektantów i codziennych 
u˝ytkowników. 

Ostatnia cz´Êç katalogu  
PfLEIdERER PROdUCT NEWS 2014  
prezentuje grup´ nowych dekorów 
p∏yt laminowanych oraz blatów 
PfLEIdERER.

Zestawienie nowoÊci w naszej  
ofercie uzupełniliÊmy o niezb´dne 
informacje techniczne.

MARZENIA STAJÑ SI¢ PROJEKTEM, PROJEKT RZECZYWISTOÂCIÑ
W nowej kolekcji na 2014 wychodzimy naprzeciw Êwiatowym trendom. Stawiamy na stylistyczne połàczenia  
i mocne akcenty, które sprawiajà ˝e nasze propozycje zadowolà nawet najbardziej wymagajàcych klientów.
Dzi´ki kreatywnoÊci i doÊwiadczeniu naszych projektantów stworzyliÊmy całkowicie nowy zestaw barw, dekorów,  
i faktur. Prostota i siła pełnych kolorów w połàczeniu z surowà elegancjà betonu, ciepłà teksturà drewna  
i naturalnym pi´knem kamienia – tak prezentuje si´ najnowsza kolekcja blatów i płyt laminowanych PFLEIDERER.  
Wzornictwo nowej kolekcji jest wyraêne, a przy tym czyste. Otwiera nieskoƒczone mo˝liwoÊci dla wyobraêni, 
gwarantujàc przy tym wytrzymałoÊç i trwałoÊç cz´sto przewy˝szajàcà naturalne materiały.
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PŁYTY 
LAMINOWANE

BLATY 
PFLEIDERER

ZESTAWIENIE 
PRODUKTÓW



WSPÓŁPRACA Z PROJEKTANTAMI 
PFLEIDERER dostarcza architektom i designerom atrakcyjne i inspirujàce rozwiàzania, w pełni spełniajàce  
ich oczekiwania estetyczne, jakoÊciowe i techniczne. Sà one bazà do stworzenia oryginalnych projektów wn´trz  
oraz ich wyposa˝enia. Poprzez współprac´ z projektantami firma rozwija równie˝ swojà ofert´ o autorskie wzory,  
jak np. kolekcja „Brzoza POLSKA!”.
Materiały PFLEIDERER kryjà w sobie wiele mo˝liwoÊci. Rekomendujà je najlepsi polscy designerzy i architekci,  
którzy korzystajà z nich realizujàc w∏asne projekty.
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DESIGN

PIOTR KUCHCI¡SKI
Jeden z najbardziej cenionych polskich projektantów mebli. Ma na swoim koncie 
współprac´ m.in. z takimi firmami jak Balma, Noti, Profim, Meble Vox. Z wykształcenia 
architekt, absolwent Politechniki Poznaƒskiej. Obok architektury zajmuje si´ tak˝e  
projektowaniem produktu, architekturà wn´trz, grafikà u˝ytkowà i wydawniczà, ilustracjà, 
identyfikacjà wizualnà, reklamà, wystawiennictwem.
Jego projekty zdobyły wiele presti˝owych nagród: Red Dot, Dobry Wzór, Złoty Medal MTP,  
Meble Plus – Produkt Roku. Zdobywca tytułu „Projektanta Roku” w konkursie „Dobry Wzór”  
Instytutu Wzornictwa Przemysłowego.
W 2013 roku wykorzystał dekory z kolekcji „Brzoza POLSKA!” PfLeIDeReR w projekcie 
kolekcji mebli mieszkaniowych 3D dla Meble VOX. DESIGN
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XY ANKA MIERZEJEWSKA
Urodziła się w 1970 roku. W 1996 r. otrzymała dyplom Akademii Sztuk  
Pięknych we Wrocławiu z malarstwa sztalugowego. Od dwutysięcznego roku  
wzięła juę udział w ponad pięędziesięciu wystawach, węród których znalazły  
się wystawy indywidualne oraz zbiorowe. Moęna tutaj wymienię między  
innymi Bielskę Jesieę, Malarstwo Polskie XXI wieku. 

XY ANKA MIERZEJEWSKA
Urodziła się w 1970 roku. W 1996 r. otrzymała dyplom Akademii Sztuk  
Pięknych we Wrocławiu z malarstwa sztalugowego. Od dwutysięcznego roku  
wzięła juę udział w ponad pięędziesięciu wystawach, węród których znalazły  
się wystawy indywidualne oraz zbiorowe. Moęna tutaj wymienię między  
innymi Bielskę Jesieę, Malarstwo Polskie XXI wieku. 

JAKUB SZCZ¢SNY
Architekt, laureat wielu konkursów bran˝owych. Kuba Szcz´sny jest współtwórcà grupy 
projektowej CENTRALA designers Task force, działajàcej na polu architektury budynków  
i wn´trz, urbanistyki i krytyki architektonicznej. Jednym z jego najbardziej uznanych  
projektów indywidualnych jest tzw. dom Kereta. Absolwent Politechniki Warszawskiej, 
obecnie naucza i realizuje spektakularne projekty architektoniczne w kraju i za granicà.
Materiały PfLEIdERER miał okazj´ wykorzystywaç m.in. tworzàc w 2012 roku  
scenografi´ do cyklu debat „Laboratorium PrzyszłoÊci: RAZEM/OSOBNO” w Centrum  
Sztuki Współczesnej w Warszawie oraz w 2014 projektujàc wyposa˝enie do projektu 
„Miasto/Ogród”, którego mecenasem jest marka BMW.

XYANKAMIERZEJEWSKA
Malarka, studiowała w The College of St. Catherine w St. Paul w Stanach  
Zjednoczonych oraz na Akademii Sztuk Pi´knych we Wrocławiu. W 1998 roku  
uzyskała dyplom z malarstwa sztalugowego w pracowni prof. Konrada Jarodzkiego.  
Jej prace prezentowane były dotychczas na ponad 16 wystawach zbiorowych  
i 16 wystawach indywidualnych w Polsce i za granicà. 
Z PfLEIdERER współpracuje m.in. wykorzystujàc ró˝norodne materiały w swoich 
działaniach artystycznych jako podło˝a malarskie. Jej prace b´dzie mo˝na podziwiaç 
niebawem w kalendarzu firmy.

MARIA JEGLI¡SKA
Prowadzi Biuro Projektowania i Badaƒ (Office for design & Research), którego 
działalnoÊç obejmuje m.in.: wzornictwo przemysłowe, projektowanie mebli, 
wystaw, a tak˝e projekty badawcze w obszarze projektowania. Jej klienci to 
m.in.: Ligne Roset, Cinna, Porcelana Kristoff. W 2007 r. ukoƒczyła wzornictwo 
przemysłowe w ECAL w Lozannie, gdzie uzyskała stypendium fundacji IKEA. 
Brała udział w licznych wystawach w Polsce i za granicà.
Była współautorkà (wraz z Janem Strumiłło) projektu scenografii wystawy 
„Ilustracja PL 2012”, w którym szeroko wykorzystane zostały płyty  
PfLEIdERER. Jako prelegentka wyst´powała podczas współorganizowanych 
przez PfLEIdERER i Arena design konferencji w 2013 i 2014 roku.

VIOLA ÂPIECHOWICZ
Projektantka mody, której oryginalny, dobrze rozpoznawalny styl charakteryzuje si´ nowatorskimi, cz´sto wynikajàcymi 
z funkcji rozwiàzaniami, rzeêbiarskà konstrukcjà, poszukiwaniami fakturalnymi i malarskà konsekwencjà kolorystycznà. 
Umiej´tnie czerpie z tradycji i bogactwa ró˝nych kultur, przełamujàc obowiàzujàce w modzie kanony. 
Od grudnia 2006 roku tworzy pod autorskà markà Viola Âpiechowicz. Ma na swoim koncie współprac´ z wieloma 
presti˝owymi markami. Jej stroje nosi wiele polskich gwiazd estrady, kina i telewizji.
W 2013 roku wystàpiła na konferencji PfLeIDeReR „Wn´trza – innowacyjne koncepcje wzornicze, aktualne trendy”, 
opowiadajàc o zwiàzkach mody i designu.
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ÂWIE˚E POMYS¸Y. INSPIRACJE.
Nowe dekory w kolekcji na 2014 r. to przede wszystkim pełna gama d´bów. Nawet w połàczeniu z chłodnymi  
czy stonowanymi kolorami nadajà wn´trzom ciepły i domowy nastrój.

PŁYTY LAMINOWANE

PI¢KNO. NATURA. DETAL. 
Ciepłe kolory d´bowych dekorów sprawdzà si´ we wn´trzach ˝ywych, którym daleko do laboratoryjnego chłodu i dystansu.  
Naturalne kolory oraz charakterystyczne i wiernie odwzorowane usłojenie, wyraêna i wyczuwalna struktura to walory płyt  
laminowanych PfLeIfeDeReR, które cieszà si´ uznaniem i aprobatà projektantów. Przykładamy wielkà wag´ do realizmu  
i autentycznoÊci naszych dekorów.  
Projektanci doceniajà wyjàtkowe wzornictwo i łatwoÊç, z jakà mo˝na łàczyç poszczególne elementy.
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 WZORNICTWO DLA KREATYWNYCH
 Granat Królewski U0561 M, doskonale współgra zarówno z innymi pełnymi kolorami, zwłaszcza  
 jasnymi, jak i cieplymi dekorami drewnopodobnymi. Mo˝e stanowiç mocny i kontrastowy akcent nawet  
 w jasnym wn´trzu b´dàc bogatszà alternatywà dla zwyczajnej i rozpowszechnionej czerni czy grafitu.

 Subtelny i pastelowy Ró˝ Pudrowy U2134 V najlepiej łàczyç z dekorami naÊladujàcymi jasne, bielone  
 drewno, z bielà i delikatnymi szaroÊciami. To sprawdzona kolorystyka, idealnie pasujàca do pokoju   
 dzieci´cego, sypialni, garderoby czy kuchni.

 Intymnà atmosfer´ sypialni czy wyjàtkowy nastrój luksusowego hotelu podkreÊli Orchidea U1410 M,  
 dekor o gł´bokiej barwie łàczàcej w sobie tony nasyconego ró˝u i ciemnego fioletu. Orchidea w zestawieniu  
 z ciemnymi i czekoladowymi dekorami drewnopodobnymi zapewni poczucie ciepła, przytulnoÊci oraz nada  
 wn´trzu kameralny charakter.

 ˚ywa i soczysta zieleƒ Granny Smith U1877 M połàczona z dekorami drewnopodobnymi wniesie  
 do wn´trza powiew Êwie˝oÊci i przestrzeƒ. Biel, drewno i Granny Smith to ekologiczna kompozycja  
 dla wszystkich zwolenników zrównowa˝onego rozwoju, ekologii i miłoÊników natury.

Z uwagi na technik´ druku kolorystyka prezentowanych produktów mo˝e nieznacznie ró˝niç si´ od rzeczywistej.

THE POWER 
OF UNICOLOR
DESIGN
NOWA KOLEKCJA PŁYT LAMINOWANYCH  
PFLEIDERER TO PROPOZYCJE  
DLA ODWA˚NYCH I WYMAGAJÑCYCH.
Jednobarwne, mocne akcenty wymagajà od projektanta pomysłowoÊci  
i odwagi. Dekory UNICOLOR to dziesiàtki mo˝liwych kombinacji,  
zestawieƒ i kompozycji. Niezale˝nie od tego czy wn´trze jest  
zaprojektowane w stylu klasycznym czy nowoczesnym jednolity,  
wyraêny kolor dekorów nada mu oryginalny charakter i doda  
zaskakujàcej Êwie˝oÊci.  
 
Doskonale sprawdzà si´ połàczenia z dekorami z rodziny  
USeD LOOK, przecieranymi i stylizowanymi na stare,  
oraz z dekorami drewnopodobnymi, znakomicie 
imitujàcymi naturalne materiały.

WYKORZYSTAJ  
MOC KOLORU!
Safran U1510 M, czyli jasna, przyprawowa  
˝ółç sprawdzi si´ na wi´kszych powierzchniach  
w połàczeniu z bielà, ró˝nymi odcieniami  
niebieskiego i wi´kszoÊcià dekorów  
drewnopodobnych. Mo˝e byç inspiracjà  
dla projektów wn´trz w stylu vintage,  
naÊladujàcych stylistykà lata 50. i 60.



Szafran to wyrafinowana barwa, dla kogoÊ, kogo  
cieszà wysublimowane kolorystyczne smaki, dla kogoÊ,  
kto taki kolor doceni. Kiedy byłam nastolatkà, dostałam  
od cioci z Pary˝a kilka wyjàtkowych rzeczy. Wyró˝niało  

je wszystko: i jakoÊç materiałów, i tonacje kolorów.  
Jedna sukienka miała odcieƒ szafranu. Czułam si´ tak 

wyró˝niona w tym kolorze. Szafran odczuwam jako  
mi´sisty, bogaty, aksamitny.

XYankamierzejewska 
 

R5806 MA 
URBAN CONCReTe 
 
BLAT KUCHeNNY

SAFRAN
Ta gł´boka, ciepła, przyprawowa ˝ółç swoim odcieniem nawiàzuje  do nadal modnej stylistyki vintage, inspirowanej 
latami 50. i 60. Safran bardzo dobrze współgra z wi´kszoÊcià dekorów drewnopodobnych, z bielà oraz z ró˝nymi  
odcieniami niebieskiego. 

P¸YTA LAMINOWANA 

U1510 M
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R3222 L   
ROCKPILe

BLAT KUCHeNNY

R4414 RU 
DÑB BORDeAUX

PŁYTA LAMINOWANA

Z uwagi na technik´ druku kolorystyka prezentowanych produktów mo˝e nieznacznie ró˝niç si´ od rzeczywistej.
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R3226 L  
DÑB LefKAS CIeMNY

P¸YTA LAMINOWANA

R3230 RU  
DÑB CANYON

PŁYTA LAMINOWANA

Z uwagi na technik´ druku kolorystyka prezentowanych produktów mo˝e nieznacznie ró˝niç si´ od rzeczywistej.
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R3222 L 
BRZOZA OJCÓW 

PŁYTA LAMINOWANA

RÓ˚ PUDROWY
Pełen kobiecego wdzi´ku i delikatnoÊci, subtelny pastelowy odcieƒ, który ciekawie mo˝na połàczyç z bielonymi  
lub jasnymi dekorami drewnopodobnymi. Âwietny do mebli dzieci´cych, ale tak˝e do sypialni, garderób, kuchni.  
Inspirowany aktualnymi trendami w modzie odzie˝owej. 

P¸YTA LAMINOWANA

U2134 V

Z uwagi na technik´ druku kolorystyka prezentowanych produktów mo˝e nieznacznie ró˝niç si´ od rzeczywistej.

Elegancki, subtelny, ale równie˝ nieco kokieteryjny  
pudrowy ró˝. Zaczerpni´ty z wyrafinowanego nurtu mody  

peniuarowej, przywołuje skojarzenia z najszlachetniejszymi  
odmianami jedwabiu. Jest jak muÊni´cie Êliskiej satyny,  

delikatny jak szyfon.
Moda gdy uderza w tak subtelne nuty wymaga szczególnej 
dbałoÊci o detal. Podobnie jest we wn´trzach, u˝ycie tego  

koloru sugeruje zagł´bienie si´ w niuansach wykoƒczenia.  
projektantka mody Viola Âpiechowicz



DÑB NELSON
Bardzo ciekawy i atrakcyjnie prezentujàcy si´ dekor. efekt klejonki pozwala tu skontrastowaç regularne słoje z kwiatami  
i półkwiatami. CałoÊç ma naturalny jasny odcieƒ z nieco ciemniejszymi s´kami i du˝à iloÊcià widocznych jasnych  
i ciemnych porów, podkreÊlajàcych autentyczny charakter i trójwymiarowoÊç dekoru. 

P¸YTA LAMINOWANA

R3266 L
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ORCHIDEA
Ten dekor wyró˝nia intensywna, gł´boka barwa, lokujàca si´ gdzieÊ mi´dzy nasyconym ró˝em, a ciemnym fioletem.  
W połàczeniu z ciemniejszymi, bràzowymi lub czekoladowymi odcieniami drewna mo˝e stanowiç ciekawà propozycj´ 
do sypialni, ale te˝ do luksusowego pokoju hotelowego lub gabinetu zajmowanego przez kobiet´. 

P¸YTA LAMINOWANA

U1410 M

Orchidea doda ka˝demu wn´trzu ciepła. Intensywny  
kolor nada przyjemny i intymny charakter wn´trzom  

prywatnym i salonom firmowych. Ciepły odcieƒ Orchidei 
sprawdzi si´ zarówno w połàczeniu drewnopodobnymi 

dekorami o barwach jasnych, jak i ciemnych,  
np. z d´bem lub orzechem. Natomiast w zestawieniu  
z jaÊniejszymi odcnieniami UNI ró˝u i fioletu stworzy  

ciekawy, delikatny kontrast.
projektantka Maria Jegliƒska

R3266 L 
DÑB NeLSON
 
PŁYTA LAMINOWANA
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GRANAT KRÓLEWSKI
Propozycja bardzo ciemnego koloru, który w projektach mebli lub wn´trz mo˝e zastàpiç czerƒ lub grafit.  
Âwietnie sprawdzi si´ w roli koloru akcentowego – czy to towarzyszàc dekorom drewnopodobnym czy jasnym dekorom uni. 

P¸YTA LAMINOWANA

U0561 M

Z uwagi na technik´ druku kolorystyka prezentowanych produktów mo˝e nieznacznie ró˝niç si´ od rzeczywistej.

SOSNA BIELONA
To nawiàzujàce do stylu skandynawskiego odwzorowanie malowanego białà farbà drewna sosnowego, które wraz  
z upływem czasu straciło swojà doskonałoÊç i wyłania si´ spod warstwy farby. To przykład rosnàcej popularnoÊci 
dekorów z efektami „used look” odtwarzajàcymi autentyczne Êlady zu˝ycia ró˝nych powierzchni. 

P¸YTA LAMINOWANA

R3212 L

Granat królewski to bardzo uniwersalny kolor,  
podobnie jak czarny, ale od niego bardziej wyrafinowany, 

ciekawszy, szlachetniejszy. doskonale komponuje si´  
z praktycznie ka˝dym dekorem. dzi´ki swemu  

chłodnemu odcieniowi skuteczniej podkreÊla ciepłe  
barwy dekorów drewnianych.  
projektant Piotr Kuchciƒski  

R3222 L  
BRZOZA OJCÓW

PŁYTA LAMINOWANA
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 Modrzew Sibiu mile zaskakuje: materiał wyglàda nader  
przekonujàco, równie˝ na du˝ych płaszczyznach. Kolor  

bielonego drewna jest dyskretny, faktura dobrze dobrana.  
Bielenie daje efekt gł´bi, ale te˝ ulotnoÊci i tajemnicy.  

Ten materiał kusi, ˝eby go u˝yç, jako wykoƒczenie Êciany  
skrywajàcej niewidoczne z zewnàtrz drzwi, jakieÊ tajne  

przejÊcie... W koƒcu nazwa pochodzàca od jednego  
z siedmiu miast Transylwanii zobowiàzuje! 

architekt Kuba Szcz´sny

U2134 V 
RÓ˚ PUDROWY 
 
PŁYTA LAMINOWANA

MODRZEW SIBIU
Delikatne słoje i jasne drewno modrzewia niemal zupełnie znikajà pod warstwà białej bejcy – taki efekt odzwierciedla 
ten dekor. Mo˝na go powiàzaç  z modà na tzw. new rustic: wn´trza inspirowane stylem francuskim lub angielskim,  
ale nieco nowoczeÊniejsze i raczej utrzymane w pastelowej lub białej kolorystyce. 

P¸YTA LAMINOWANA

R3255 L

Z uwagi na technik´ druku kolorystyka prezentowanych produktów mo˝e nieznacznie ró˝niç si´ od rzeczywistej.

BODEGA JASNA
Bodega Jasna poprzez samà kolorystyk´ buduje zupełnie inny nastrój ni˝ jej szara wersja. To dekor rodem z przytulnych, 
rustykalnych wn´trz, sielskich kuchni, dzieci´cych pokoi. Naturalny, delikatnie spatynowany przypomina mi´kkie drewno 
iglastych drzew: sosny czy pinii. 

P¸YTA LAMINOWANA

R3242 RU



GRASZ W ZIELONE?
SOCZYSTE AKCENTY
Ka˝dy zna smak Granny Smith. Ta jasnozielona odmiana jabłek o białym mià˝szu trafiła  
do europy z Australii w 1935 r. i od tego czasu jednoznacznie kojarzy si´ ze Êwie˝oÊcià,  
radoÊcià i ˝ywotnoÊcià. Kolor ma tu wielkie znaczenie.  
 
Zagraj w zielone. Dobierz dekory, zaakcentuj je zielenià i zaprojektuj  
odÊwie˝ajàcà zmian´. Najlepszy kompan dla intensywnej  
zieleni Granny Smith to drewno i wszelkie dekory drewnopodobne.
To jak, grasz w zielone? 
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Z uwagi na technik´ druku kolorystyka prezentowanych produktów mo˝e nieznacznie ró˝niç si´ od rzeczywistej.

GRANNY SMITH
˚ywa, soczysta zieleƒ jabłka Êwietnie pasuje do ró˝nego rodzaju dekorów drewnopodobnych, wprowadza do wn´trza 
Êwie˝oÊç, kojarzy si´ z naturà, ekologià, zrównowa˝onym stylem ˝ycia. Poniewa˝ zieleƒ od kilku sezonów jest bardzo 
ch´tnie stosowana, ten kolor zdecydowanie nada meblom modny charakter. 

P¸YTA LAMINOWANA

U1877 M
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Choç działanie barw jest sprawà indywidualnà to istniejà  
stałe zale˝noÊci mi´dzy długoÊcià fali elektromagnetycznej  

i stanem ducha. 
Zieleƒ to symbol odrodzenia, kryje w sobie spokój,  
harmoni´ i optymizm. Ten Êwie˝y odcieƒ mo˝e byç  

doskonałà dominantà, połàczony z ró˝nymi odmianami  
szaroÊci czy be˝u, a przede wszystkim z bielà, wprowadzi 

o˝ywczà atmosfer´ nieprzemijajàcej wiosny.  
projektantka mody Viola Âpiechowicz

R3255 L   
MODRZeW SIBIU

PŁYTA LAMINOWANA

Z uwagi na technik´ druku kolorystyka prezentowanych produktów mo˝e nieznacznie ró˝niç si´ od rzeczywistej.



U1410 HA 
HAMMeR ORCHIDeA 

LAMINAT HPL 

Z uwagi na technik´ druku kolorystyka prezentowanych produktów mo˝e nieznacznie ró˝niç si´ od rzeczywistej.

WN¢TRZA NIE MUSZÑ BYå  
JEDNOWYMIAROWE I JEDNOLITE KOLORYSTYCZNIE.  
Umiej´tne łàczenie barw, tekstur i materiałów to klucz do udanego i pi´knego projektu.  
 
W ofercie PfLeIfeDeReR sà dekory niemal idealnie naÊladujàce naturalne materiały i powierzchnie, które łàczone  
w wywa˝ony i właÊciwy sposób mogà daç efekt, który przekroczy najÊmielsze oczekiwania, pozytywnie zaskoczy  
i zadowoli nawet najbardziej kreatywnych i wymagajàcych. 

SIŁA STRUKTURY!
ZAGRAJ NIETYPOWÑ POWIERZCHNIÑ
Zaskakujàce efekty wizualne we wn´trzu gwarantujà laminaty HPL ze strukturà Hammer effect. 
Doskonale sprawdzà si´ one m.in. jako wykoƒczenie du˝ych pionowych powierzchni. Dost´pna paleta kolorystyczna 
stwarza wiele mo˝liwoÊci dekoracyjnych, doskonale komponujàc si´ z innymi wzorami i materiałami.
Hammer Orchidea skomponowana z bielà, czernià czy jasnym kamieniem ociepli ka˝de wn´trze, nadajàc  
mu jednoczeÊnie oryginalny charakter.

HAMMER ORCHIDEA
LAMINAT HPL  
Ze STRUKTURÑ HAMMeR effeCT

U1410 HAF7480 FG 
CALCITe GReY

BLAT KUCHeNNY

28
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DÑB BORDEAUX
W tym d´bowym dekorze kolor wyglàda na lekko wypłowiały – tak jakby drewno stanowiàce inspiracje do jego  
stworzenia zostało wystawione na długotrwałe działanie słoƒca. Pojawiajà si´ te˝ odwzorowania delikatnych,  
kontrastowych sp´kaƒ. 

P¸YTA LAMINOWANA

R4414 RU

dàb o usłojeniu prawie niewidocznym, przykrytym przez 
patyn´ uszkodzeƒ, przetarç, odbarwieƒ. Bardzo spopielała 
barwa doskonale  b´dzie si´ komponowaç ze zgaszonymi  

kolorami – od rozmaitych bieli off-white, przez pastele,  
odcienie szaroÊci do ciemnych kolorów ziemistych. Najlepiej  

sprawdzi si´ moim zdaniem w meblach inspirowanych  
dobrym rzemiosłem stolarskim i sentymentem  

do naturalnego, zgrzebnego i niedoskonałego drewna. 
projektant Piotr Kuchciƒski

M9510 SM 
ALUMINIUM SZCZOTKOWANe

LAMINAT HPL

DÑB CANYON
Bazà tego dekoru sà silne kontrasty. Choç rysunek słoi jest tu doÊç regularny, wzór wzbogacajà liczne rysy, wytarcia, 
drobne p´kni´cia, odwzorowanie niedoskonałoÊci obróbki drewna. To dàb z historià, z którego mo˝na odczytaç cały 
proces obróbki i wykorzystania drewna. 

P¸YTA LAMINOWANA 

R3230 RU

Z uwagi na technik´ druku kolorystyka prezentowanych produktów mo˝e nieznacznie ró˝niç si´ od rzeczywistej.



DÑB LEFKAS CIEMNY
Pierwowzorem tego dekoru było lite, masywne drewno rozbiórkowe. Charakterystyczna bràzowa tonacja, s´ki, długie, 
gł´bokie p´kni´cia, odbarwienia – du˝o si´ tu dzieje. Dekor ten wzbudza du˝e zainteresowanie rynku i jeszcze przed 
premierà wprowadziło go do swoich kolekcji kilku znaczàcych producentów mebli. 

P¸YTA LAMINOWANA

R3226 L

32

Z uwagi na technik´ druku kolorystyka prezentowanych produktów mo˝e nieznacznie ró˝niç si´ od rzeczywistej.

ROCKPILE
To dekor który swojà niepowtarzalnà, kontrastowà kolorystykà nawiàzuje bezpoÊrednio do kolorów naturalnie  
garbowanej skóry. Stworzyłby ze skórzanymi sofami idealny duet w m´skim klubie lub hotelowym lobby.  
Mo˝na go powiàzaç ze stylem urban chic – miejskiej elegancji rodem z stylowych gabinetów,  kancelarii, luksusowych 
restauracji i hoteli. 

P¸YTA LAMINOWANA

R3245 L
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R3245 L 
ROCKPILe

P¸YTA LAMINOWANA

U0561 M 
GRANAT KRÓLeWSKI

PŁYTA LAMINOWANA

Z uwagi na technik´ druku kolorystyka prezentowanych produktów mo˝e nieznacznie ró˝niç si´ od rzeczywistej.
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DÑB SALINA
Dekor z podkreÊlajàcym wra˝enie autentycznoÊci efektem klejonki. Rysunek drewna w tym dekorze jest urozmaicony,  
pojawiajà si´ kwiaty, a kolor jest gł´boki, czekoladowy, wr´cz pozwalajàcy stosowaç ten dekor jako alternatyw´ dla orzecha.  
Interesujàco wyglàda w połàczeniu z niebieskimi akcentami, np. z płytà laminowanà w dekorze Atlantic U0741 M.

P¸YTA LAMINOWANA

R4297 L
BODEGA SZARA
Ten dekor ma regularny, spokojny rysunek, ale słoje drewna sà bardzo wàskie, co w połàczeniu z ich kontrastowymi 
kolorami daje ciekawy wizualny efekt. Tonacja kolorystyczna jest chłodna, odpowiednia do wn´trz, gdzie wa˝nymi 
materiałami sà szkło, beton i stal. 

P¸YTA LAMINOWANA

R3232 RU

Z uwagi na technik´ druku kolorystyka prezentowanych produktów mo˝e nieznacznie ró˝niç si´ od rzeczywistej.
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COTTON GREY
Niewàtpliwie jedna z najbardziej frapujàcych propozycji w nowej kolekcji Pfleiderer. faktura i wzór tkaniny na blacie?  
To nietypowe połàczenie, ale dajàce bardzo interesujàcy wizualny i haptyczny efekt. Szara tkanina to nawiàzanie  
do najnowszych tendencji w designie mebli, gdzie mi´kkie tapicerskie wykoƒczenia stosuje si´ obecnie nawet  
na meblach skrzyniowych. 

BLAT KUCHeNNY 

F8984 TE

NOWE DEKORY. PREZENTACJE.
Blaty Pfleiderer wiernie odwzorowujà faktur´, kolorystyk´ i strukturalnà 
spójnoÊç naturalnych materiałów. Beton, kalcyt, dàb czy tkanina – 
ka˝dy wyglàda niemal identycznie jak oryginał. Pole dla wyobraêni  
i inspiracji cały czas si´ rozszerza. Paleta materiałów obejmuje  
odwzorowanie powierzchni mineralnych, drewnianych oraz tkanin.

BLATY KUCHENNE

ORGANICZNY STYL I TRWAŁOÂå  
Wyjàtkowa trwałoÊç i wytrzymałoÊç oraz atrakcyjna cena to atuty blatów  
i laminatów HPL PfLeIfeDeReR. Podobnie jak wzornicza spójnoÊç i jednorodnoÊç powierzchni. 
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dom, w którym pojawia si´ betonowa szaroÊç to dom,  
gdzie od razu wiem, ˝e właÊciciel podejmuje zdecydowane  
decyzje. Beton to dla mnie bezkompromisowy buntownik. 
Bunt bierze si´ z wra˝liwoÊci i niezgody na przeci´tnoÊç.  

Jako malarz uwielbiam beton, bo cudownie wyglàdajà  
w zestawieniu z nim obrazy. Beton pasuje te˝  

do zdecydowanych, np. fluorescencyjnych dodatków,  
które osobiÊcie bardzo lubi´. 

XYankamierzejewska 

U1257 M 
SZARY GRAfIT
 
PŁYTA LAMINOWANA

URBAN CONCRETE
Ten blat odwzorowuje wyglàd powierzchni betonu rodem z wielkomiejskiej metropolii: wytartà, porysowanà, zu˝ytà.  
Tak mogłaby wyglàdaç podłoga w podziemnym gara˝u lub rampa na której swoje triki çwiczà deskorolkowcy.  
To idealna propozycja do kuchni w modnym stylu loft. 

BLAT KUCHeNNY

R5806 MA

Z uwagi na technik´ druku kolorystyka prezentowanych produktów mo˝e nieznacznie ró˝niç si´ od rzeczywistej.
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CALCITE GREY
Modny wariant kolorystyczny pozwala łàczyç ten blat swobodnie z chłodnymi w tonacji kolorami frontów kuchennych. 
Przypomina te˝ o zwiàzku kalcytu z betonem – skały kalcytowe sà przecie˝ jednym z głównych surowców  
wykorzystywanych w cementowniach. Idealny towarzysz dla betonowych Êcian? Na pewno ich bliski kuzyn!

BLAT KUCHeNNY

CALCITE BEIGE
Kalcyt to inna nazwa w´glanu wapna. Nieregularne kryształy tego minerału sprawiajà, ˝e jest kruchy i nie nadaje si´  
w swojej naturalnej postaci do wykonywania blatów. Mo˝e jednak z pewnoÊcià słu˝yç jako punkt wyjÊcia do stworzenia 
przyciàgajàcego uwag´ dekoru, który łàczy urok krystalicznej struktury z przyjaznà, ciepłà tonacjà kolorystycznà.

BLAT KUCHeNNY

F7479 STF7480 FG

Z uwagi na technik´ druku kolorystyka prezentowanych produktów mo˝e nieznacznie ró˝niç si´ od rzeczywistej.
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DÑB LANCELOT
Ten blat jest odpowiedzià na  nasze poszukiwanie naturalnoÊci i autentycznoÊci: inspiracjà do stworzenia  
jego dekoru było masywne drewno rozbiórkowe – z wyraênymi sp´kaniami, z podkreÊlonymi słojami, z odwzorowaniem 
Êladów piły. Mo˝e stanowiç fascynujàcy kontrapunkt dla idealnych powierzchni ze stali inox ch´tnie stosowanych  
we współczesnych kuchniach.

BLAT KUCHeNNY

R4262 RT

Z uwagi na technik´ druku kolorystyka prezentowanych produktów mo˝e nieznacznie ró˝niç si´ od rzeczywistej.
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ROCKPILE
Blat przypominajàcy egzotyczne drewno o kontrastowej kolorystyce usłojenia – szlachetne, eleganckie, wyrafinowane, 
godne najbardziej reprezentacyjnych wn´trz. To propozycja do kuchni o wysokim standardzie, w których dzi´ki  
komplementarnoÊci wzorniczej materiałów Pfleiderer mo˝na go połàczyç z płytà meblowà o tym samym dekorze. 

BLAT KUCHeNNY

R3245 SM

W4400 G 
BIEL ALPEJSKA 
 
PŁYTA LAMINOWANA

Z uwagi na technik´ druku kolorystyka prezentowanych produktów mo˝e nieznacznie ró˝niç si´ od rzeczywistej.

Rockpile  to bardzo egzotyczny i niezwykły wzór.  
dziki, nieokrzesany, a jednoczeÊnie elegancki,  

szlachetny. Ze wzgl´du na jego wyrazistoÊç i sił´  
widziałbym go na du˝ych płaszczyznach, mocnych,  
masywnych, prosto ci´tych bryłach, w zestawieniu  

ze zdecydowanymi kolorami, najch´tniej ciemnymi –  
w wykoƒczeniach na wysoki połysk. 

projektant Piotr Kuchciƒski
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PRODUKTY. ZESTAWIENIE.
Nowe inspirujace barwy i wzory. ZestawiliÊmy je w jednym miejscu,  
by łatwiej dostrzec mo˝liwe połàczenia i wyobraziç sobie kompozycje.

Z uwagi na technik´ druku kolorystyka prezentowanych produktów mo˝e nieznacznie ró˝niç si´ od rzeczywistej.
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2014

Z uwagi na technik´ druku kolorystyka prezentowanych produktów mo˝e nieznacznie ró˝niç si´ od rzeczywistej.

U1410 M 
ORCHIDeA

U0561 M 
GRANAT KRÓLeWSKI

U1877 M 
GRANNY SMITH

R3245 L 
ROCKPILe

R3255 L 
MODRZeW SIBIU

R3212 L 
SOSNA BIeLONA

R3242 RU 
BODeGA JASNA

R4297 L 
DÑB SALINA

D¢BY NA CZASIE!  
doskonale odwzorowane drewno, sosna, d´by w orzechowym i czekoladowym odcieniu pi´knie łàczà si´ z gamà barw  
UNICOLOR. Uzupełniajà si´ nawzajem tworzàc jednà, pi´knà całoÊç. Ró˝ Pudrowy i Modrzew Sibiu, Orchidea z d´bem Nelson 
lub Granat Królewski z Rockpile – sposobów łàczenia i mo˝liwoÊci jest naprawd´ du˝o.

U1510 M  
SAfRAN

PURE COLOR  
BY PFLEIDERER.
UNICOLOR CZYLI MOC  
PEŁNYCH KOLORÓW.
Gł´boki odcieƒ Orchidei, pastelowy Ró˝ Pudrowy,  
kontrastowy Granat Królewski, przyprawowy Safran  
i odÊwie˝ajàcy Granny Smith – nowe kolory doskonale 
współgrajà połàczone z dekorami o wyraênej teksturze, 
zostawiajàc pole dla wyobraêni projektantów.

U2134 V 
RÓ˚ PUDROWY

ENERGIA 
CZYSTEGO 
KOLORU

R3232 RU 
BODeGA SZARA

R3266   L 
DÑB NeLSON

R4414 RU 
DÑB BORDeAUX

R3230 RU  
DÑB CANYON

R3226 L  
DÑB LefKAS CIeMNY



F7479 ST  
CALCITe BeIGe

R4262 RT  
DÑB LANCeLOT

2014

R3245 SM 
ROCKPILe

F7480 FG  
CALCITe GReY

R5806 MA  
URBAN CONCReTe

F8984 TE 
COTTON GReY

NOWE BLATY PFLEIDERER
Beton czy kamieƒ, a nawet bawełniana tkanina mogà stanowiç stylistycznà i kolorystycznà baz´, a dekory UNICOLOR 
mogà zmieniaç lub wzmacniaç cały charakter wykoƒczenia wn´trza. Silne, barwne akcenty i kamienne czy betonowe 
dekory pozwalajà przekraczaç granice standardowej stylistyki i nadaç projektowi bardziej osobistà form´.  
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Z uwagi na technik´ druku kolorystyka prezentowanych produktów mo˝e nieznacznie ró˝niç si´ od rzeczywistej.
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* produkt na zamówienie

Prezentowane materiały majà charakter informacyjny i nie stanowià oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Z uwagi na technik´ druku kolorystyka produktów mo˝e nieznacznie ró˝niç si´ od rzeczywistej.

KOD DEKORU NAZWA DEKORU P¸YTY LAMINOWANEJ STRUKTURA 2800 mm x 2070 mm

R3242 Bodega Jasna      Rustica (RU) x

R3232 Bodega Szara Rustica (RU) x

R4414 dàb Bordeaux Rustica (RU) x

R3230 dàb Canyon Rustica (RU) x

R3226 dàb Lefkas Ciemny Linea (L) x

R3266 dàb Nelson Linea (L) x

R4297 dàb Salina Linea (L) x

UO561 Granat Królewski Molet (M) x

U1877 Granny Smith Molet (M) x

R3255 Modrzew Sibiu Linea (L) x

U1410 Orchidea Molet (M) x

R3245 Rockpile Linea (L) x

U2134 Ró˝ Pudrowy Velvet (V) x

U1510 Safran Molet (M) x

R3212 Sosna Bielona Linea (L) x

KOD DEKORU NAZWA DEKORU BLATU STRUKTURA GRUBOÂå 38 mm

Profil E

f7479 Calcite Beige Stone (ST) x

f7480 Calcite Grey fine Grain (fG) x

f8984 Cotton Grey Textile (TE) x

R4262 dàb Lancelot Rustical Touch (RT) x

R3245 Rockpile Semi Matt (SM) x

R5806 Urban Concrete Matt (MA) x

d∏ugoÊç: 4100 mm
SzerokoÊç: 600 mm, 800 mm*, 1200 mm (szerokoÊç polecana na wyspy kuchenne)

Dystrybucja produktów firmy PFLEIDERER realizowana jest za poÊrednictwem autoryzowanych punktów sprzeda˝y 
PFLEIDERER PARTNER.  
Autoryzowane punkty sprzeda˝y zlokalizowane sà na terenie ca∏ego kraju i dysponujà zaawansowanym  
technologicznie parkiem maszynowym. Âwiadczà one klientom szeroki zakres usług takich jak: ci´cie, formatowanie, 
oklejanie, frezowanie, a tak˝e specjalistycznà obróbk´ krzywoliniowà. 

Adresy autoryzowanych punktów sprzeda˝y PfLEIdERER PARTNER znajdà Paƒstwo na stronie pfleiderer.pl

PfLEIdERER GRAJEWO S.A. | 19-203 Grajewo, ul. Wiórowa, tel. +48 86 272 96 00
PfLEIdERER PROSPAN S.A. | 98-400 Wieruszów, ul. Bolesławiecka 10, tel. +48 62 783 31 00




