INSPIRATIONS
CLOSE TO YOU

DUROPAL

XTERIOR COMPACT

DUROPAL XTERIOR COMPACT

SZLACHETNA POWIERZCHNIA DO ZASTOSOWAÑ
NA ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW

DOBRE WŁAŚCIWOŚCI
I WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIE

XTERIOR COMPACT
Wysokiej jakości laminat kompaktowy wyróżnia
się dużą dpornością na działanie promieniowania UV i warunków atmosferycznych oraz
doskonałymi właściwościami obróbczymi.
Różnorodność dekorów zapewnia perfekcyjną
kompatybilność z innymi produktami Pfleiderer –
we wnętrzach i na zewnątrz budynków.

 Duża odporność na działanie czynników
atmosferycznych
 Szlachetny wygląd powierzchni
 Doskonałe właściwości obróbcze dzięki
specjalnej konstrukcji produktu
 Efekt anti-fingerprint
 Duża wytrzymałość
 Kompletne usuwanie graffiti
 Trudno zapalny w przypadku XTerior compact F

XTERIOR COMPACT
Wyjątkowo atrakcyjny wygląd XTerior compact uzyskuje dzięki strukturze powierzchni Exterior Matt (EM). Drobne ziarno powoduje, że powierzchnia sprawia wrażenie
piaskowej, a jednocześnie odbija promienie światła. Powstający w ten sposób połysk nadaje powierzchni ekskluzywny wygląd i niezależnie od kąta padania promieni,
harmonizuje dekory i kształty. Dodatkowymi zaletami Exterior Matt są efekt anti-fingerprint oraz łatwość pielęgnacji. Nasz produkt XTerior compact F może znaleźć
zastosowanie we wszystkich obiektach, które stawiają podwyższone wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
Warianty produktów
Produkt

Format w mm
Długość

Szerokość

XTerior compact

2.800

2.070

XTerior compact F

2.800

2.070

Struktury

Kolor rdzenia

Grubość
6

8

10

12

13

15

•

•

•

•

•

•

EM / VV, EM / EM

czarny

•

•

•

•

•

EM / VV, EM / EM

czarny

KOLEKCJA MAGAZYNOWA
DUROPAL XTERIOR COMPACT
2.800 x 2.070 mm

W10410 EM
Biel Kryjąca

6, 8 mm EM/VV, EM/EM
10, 13 mm EM/EM

U11102 EM
Kreda

6, 8 mm EM/VV, EM/EM
10, 13 mm EM/EM

U12000 EM
Czerñ Wulkaniczna

U12215 EM
Szary Antracyt

6, 8 mm EM/VV, EM/EM
10, 13 mm EM/EM

U12188 EM
Szary Jasny

Dalsze informacje i dane techniczne dostępne są pod adresem: www.pfleiderer.com

6 mm EM/VV
8 mm EM/EM

6, 8 mm EM/VV, EM/EM
10, 13 mm EM/EM

Grupa Pfleiderer oferuje szeroki asortyment produktów oraz kompleksową obsługę firm reprezentujących
przemysł meblarski, handel materiałami drewnopochodnymi, a także firm zajmujących się wykończeniem
wnętrz czy budownictwem szkieletowym itp. Pfleiderer jest właścicielem marek Duropal i Thermopal oraz
partnerem handlowym dla przemysłu, handlu, rzemiosła, projetantów i architektów. Jako Pfleiderer Group
S.A. koncern jest notowany na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
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Informacja ta została przygotowana z najwyższą starannością. Ze względu na technikę druku kolory mogą się różnić od oryginału.
Ze względu na ciągły rozwój i zmiany zachodzące w kolekcjach produktowych jak również ewentualne zmiany prawne w normach oraz
przepisach ustawowych i wykonawczych, firma Pfleiderer nie ponosi odpowiedzialności prawnej za informacje występujące w kartach
technicznych i pozostałych dokumentach produktu. W związku z tym w zakresie osobistej odpowiedzialności użytkownika leży
sprawdzenie zgodności przeznaczenia produktu z dokumentem opisującym jego zastosowanie. Ponadto odsyłamy do aktualnie
obowiązujących ogólnych informacji prawnych.
Ogólne informacje prawne dostępne są na stronie internetowej: www.pfleiderer.pl

Pfleiderer pozyskuje surowiec drzewny
z certyfikowanych obszarów leśnych.
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Grupa Pfleiderer to wiodący producent materiałów i rozwiązań dla przemysłu meblarskiego oraz budownictwa. Roczny obrót firmy wynosi ok. 1 miliard euro. Przedsiębiorstwo zatrudnia około 3600 pracowników. Główne siedziby przedsiębiorstwa mieszczą się we Wrocławiu (Polska) oraz w Neumarkt (Niemcy).
Pfleiderer posiada 9 zakładów produkcyjnych na terenie Niemiec i Polski oraz biura handlowe w Wielkiej
Brytanii, Holandii, Szwajcarii, Szwecji, Austrii, Rumunii i Francji.

