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vždy se snažíme pomoci designérům zlepšovat se v tom, co dělají.
dát jim to, co potřebují k tomu, aby posunuli své hranice kreativity a 
vytvářeli velmi působivé a velkolepé projekty. Proto používáme naše 
bezkonkurenční zkušenosti podpořené důkladným průzkumem, 
abychom vyvinuli celosvětově jednotný sortiment dekorů pro 
nábytek a interiérové návrhy, který jim k tomu pomůže.
sortiment kronodesign® bude inspirovat designéry, architekty a 
jiné odborníky a přinese originalitu a inovaci pro nové projekty 
po celém světě. skvělý design vyžaduje ty nejlepší materiály 
a my jsme připraveni poskytnout vám desky na bázi dřeva té 
nejvyšší kvality, vyrobené se silným důrazem na udržitelnost, a 
distribuované prostřednictvím největší a nejspolehlivější celosvětové 
sítě obchodníků a distributorů.
chceme se stát vaším partnerem ve snaze o dosažení dokonalého 
designu a poskytnout vám řešení, která vás posunou směrem  
k úspěchu.
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Aktualizujte  
svou nabídku
kronodesign® je kreativní částí sortimentu  kronospan pro kterou čerpáme inspiraci po celém 
světě. neustále zlepšujeme své portfolio dekorativních povrchů, a to z hlediska jejich použití  
i vzhledu.
analyzujeme oblast navrhování nábytku a interiéru na celém světě a následně odhadujeme 
směry globálního vývoje v oblasti designu, abychom vám nabídli nepřekonatelný sortiment 
dekorů s chráněnými právy k duševnímu vlastnictví. to vám dává exkluzivitu a otevírá svět 
nekonečných designérských možností.
aktualizací našeho globálního sortimentu dekorů inovujeme  i vaši nabídku a poskytujeme 
vám elegantní dekory prvotřídní kvality, kterými dokonale naplňujete své vize a můžete tvořit 
průlomové projekty.

design
naše síť odborníků na hlavních trzích po celém světě 
sleduje novinky v oblasti architektury, designu a umění a 
interpretuje nejnovější globální trendy.
vycházíme z toho, co je aktuální, které trendy jsou rostoucí, 
které přicházejí a výsledek se odráží v sortimentu barev, 
vzorů, inovativních materiálů a povrchů navržených tak, 
aby okouzlily a podněcovaly smysly.

nepřekonatelná
podpora
Pevně věříme v poskytování komplexních řešení, na 
míru šitých vašim potřebám. naše rozsáhlé znalosti 
trhu, jednotné prodejní a marketingové služby, funkční 
internetové stránky a mobilní nástroje jsou vám kdykoliv 
k dispozici tak, abyste mohli svou práci doladit do detailu 
a přivést k dokonalosti, což vám přinese konkurenční 
výhodu nezbytnou pro dosažení úspěchu.

Jednotné 
řešení
naše dekory  vyvíjíme exkluzivně a vždy 
zajišťujeme, aby se naše výrobky byly 
dokonale sjednocené a ladily. ať už se jedná 
o jakýkoliv projekt - počínaje plánováním, 
přes navrhování až po realizaci - vše musí 
být propojeno, tak aby architekti, designéři 
a řemeslníci dostali svobodu a flexibilitu 
potřebnou ke skutečnému vyjádření jejich 
tvůrčích možností.

ohleduplnost k 
životnímu prostředí
dřevo je pro naše výrobky nejdůležitější surovinou, proto 
je udržitelnost klíčem ke všemu, co děláme. naše úsilí 
o ochranu životního prostředí zásadně překračuje normy 
v našem odvětví; jsme světovou jedničkou v technickém 
vývoji a to nám umožňuje maximálně využívat obrovského 
potenciálu dřeva a co nejúčinněji zužitkovat vstupní 
materiály, čímž  dosahujeme ekonomické výroby s 
nejnižším možným dopadem na životní prostředí.

nejvyšší kvalita
Máme jediný cíl - naše zákazníky. abychom vždy zajistili 
vaši úplnou spokojenost, dodáváme pouze prvotřídní 
materiály, vyráběné a distribuované pod přísnou kontrolou 
kvality, abychom zaručili stabilně vysokou úroveň kvality.

nepřekonatelné 
služby
Známe situaci na trhu, který máme pokryt největší 
a nejspolehlivější celosvětovou sítí obchodníků 
a distributorů, což zaručuje rychlé a včasné 
dodávky. Můžete se spolehnout na naše dodávky 
a na to, že výrobky dostanete spolehlivě a za 
příznivé ceny.
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život se má žít a design a materiály, které používáme, hrají obrovskou roli při utváření našich životů. 
nejde jen o tvar a funkci.

Při navrhování a vytváření prostoru pro život a práci chceme být praktičtí i univerzální, ale zároveň 
chceme dát na odiv náš vkus, charakter a jedinečný osobní styl. Barvy, textury a vzory, to vše hraje 
svou roli při dosahování výsledků, které překvapí a potěší, přičemž pouze použití nejvyšší kvality 
zajistí výsledky, které odolají působení času.

Bez ohledu na to, o jaký vzhled usilujete, od potlačené estetiky až po bohatý a výrazný, poskytneme 
vám ty nejlepší inovativní materiály, které můžete kombinovat, doplňovat a uvádět do kontrastu. 
Pomůžeme vám tím dosáhnout nádherného a sladěného vzhledu napříč vaším domovem,  
v pracovních nebo obchodních prostorách.

Obývací pokoj – sdílejte svůj styl

Kuchyň – vezměte si inspiraci k srdci

Ložnice – relaxujte s designem

Dětský pokoj – kde je styl dětskou hrou

Navrženo  
pro život



LaMinované
desky

LaMinované 
desky

LaMinované 
desky

LaMinované 
desky

LaMinované 
desky
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Obývací pokoj –  
sdílejte svůj styl
obývací pokoj je místem, kde je ústředním motivem vaše 
osobnost a charakter, místem, kam přivádíte každého 
a vše co milujete. díky kvalitním uhlazeným, moderním 
a elegantním kompaktním deskám s tenkým profilem a 
hřejivě rafinované struktuře dřeva vám pomůžeme projevit 
váš vkus a styl a vytvořit moderní, současný životní prostor. 
od prvotřídních matných ploch s vylepšenou odolností 
proti otiskům prstů až po funkční a minimalistické 
materiály s dlouhou trvanlivostí, vše, co potřebujete pro 
dosažení dokonalého místa na odpočinek, uvolnění a 
zábavu, je zde.

HPL

Hrany

acryLic Matt

LaMinované 
desky



LaMinované 
desky

LaMinované 
desky

LaMinované 
desky

LaMinované 
desky
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Kuchyň –  
vezměte si  
inspiraci k srdci

kuchyň je skutečným srdcem vašeho domova a měla 
by být místem, kde se styl a krása snoubí s praktickou 
funkčností.
Je to místo, které přitahuje každého a kde se lidé setkávají, 
aby si popovídali, oslavovali, plánovali a samozřejmě 
připravovali společné jídlo.
vytvořte si prostor s výraznými materiály, např. kuchyňskou 
zástěnou s digitálním potiskem geometrického vzoru a 
vysoce lesklými plochami se zvýšenou odolností proti 
oděru, a dodejte mu nádherný vzhled důrazným grafickým 
prvkem, jakým je hladká kuchyňská deska s ostrou hranou  
v odpovídajícím dekoru.

PosForMinGové 
Pracovní desky

PosForMinGové 
Pracovní desky

PosForMinGové 
Pracovní desky Hrany

Hrany

acryLic GLoss

acryLic GLoss
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LaMinované 
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LaMinované 
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každodenní shon se do vašeho útočiště, kterým je 
ložnice, nedostane. Je to váš soukromý ráj - místo, kde 
trávíte svůj intimní čas a užíváte si příjemné a uvolňující 
momenty. 
Zdůrazněte kouzlo této nejosobnější místnosti krásou 
tlumených barev, elegantních textur a leskem kovového 
nábytku nebo zdůrazněte jeho přirozený pocit pohodlí 
jemnou neutrální paletou barev a klasickou strukturou 
dřeva, které vytvoří ložnici vašich snů.

Ložnice –  
relaxujte s  
designem

Hrany

Hrany
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Jsou to nejdůležitější lidé ve vašem světě. vaše děti si 
zasluhují pokoj, který bude bezpečný, stylový a zábavný 
a my máme vše, co potřebujete pro vytvoření takového 
dětského pokoje. 
díky elegantnímu zrcadlícímu provedení ploch Mirror Gloss 
a velmi trvanlivým kompaktním deskám odolným proti 
nárazům vytvoříte prostor, který potěší vás i vaše děti. 
naše kvalitní a odolné materiály vám pomohou vytvořit 
praktické a krásné prostředí, kterého si budou děti 
opravdu vážit většinu svého dětství.

Dětský pokoj –  
kde je styl  
dětskou hrou

LaMinované 
desky

LaMinované 
desky

LaMinované 
desky

Mirror GLoss

LaMinované 
desky

Hrany

Hrany

Hrany
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Laminovaná dřevotřísková deska je standardní deska a nezbytný materiál pro výrobu 
nábytku a návrhy interiérů. 
vyrobena z dřevotřísky potažené dekoračním papírem naimpregnovaným melaminovou 
pryskyřicí  je nejrozšířenějším materiálem používaným k výrobě moderního nábytku.  
Je k dispozici v různých provedeních, včetně lesklého, matného, jemně strukturovaného  
nebo se strukturou dřeva.

Pro zvláštní použití nabízíme další dřevotřískové laminované desky se zvýšenou odolností proti 
vlhkosti a požáru.

Laminované dřevotřískové desky (MF PB) jsou k dispozici ve třech kolekcích - Color, Standard a 
Contempo. Vyznačují se širokým sortimentem dekorů a různou tloušťkou a povrchovými texturami.

Laminované dřevotřískové desky (MF PB)

Použití

HoriZontáLní PLocHy  
v interiéru

ČeLní PLocHy 
v interiéru

Použití

HoriZontáLní PLocHy  
v interiéru

ČeLní PLocHy 
v interiéru

Vlastnosti

snadno se  
udržuJí

odoLné Proti 
skvrnáM

uv stáLost

Vlastnosti

snadno se  
udržuJí

odoLné Proti 
skvrnáM

uv stáLost

Výrobky

 
MF PB
8685 Bs Snow White 

 
MF PB
K107 PW Elegance Endgrain Oak 

Naše laminované dřevovláknité desky, vyráběné z MDF jádra potaženého dekoračním 
papírem  naimpregnovaným melaminovou pryskyřicí, jsou vhodné pro použití k výrobě 
kvalitního nábytku a interiérových designových kousků. 

Jádro materiálu tvoří dřevní vlákna, což deskám dává rovný a hladký povrch, vysokou hustotu  
a stabilitu potřebnou pro kvalitní zpracování. k dispozici jsou v různých tloušťkách, dekorech  
a dekoračních opracováních na jedné nebo na obou stranách.

Pro zvláštní použití nabízíme také laminované MdF desky, které jsou odolné proti vlhkosti  a požáru.

Laminované MdF desky (MF MdF)

 
MF MdF
0197 su Chinchilla Grey  
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Desky Acrylic Matt jsou prvotřídní dekorativní desky s jemným akrylátovým povrchem  
a elegantním vzhledem, speciálně vyvinuty pro výrobu nábytku, realizace interiérů v 
obchodních a komerčních prostorách. Mají hladký povrch jemný na dotek.

Základ tvoří prvotřídní dřevovláknité desky (MdF), 17 mm silné, na jejichž přední stranu je 
nalepena vrstva lakované akrylové fólie o tloušťce 0,7 mm a jejichž rub je ke zvýšení stability 
potažen odolnou polystyrenovou fólií silnou 0,6 mm.

Desky se vyznačují vynikající odolností vůči nárazu, 
odolností proti poškrábání, vysokou stabilitou vůči UV 
záření a zlepšenou odolností proti otiskům prstů.

acrylic Matt NOVINKA

Použití

ČeLní PLocHy  
v interiéru

JeMný  
na dotek

Vlastnosti

Matný  
PovrcH

uv stáLost

Desky Acrylic Gloss se používají k výrobě luxusních součástí nábytku, kuchyňských 
dvířek, pro realizace interiérů komerčních prostor a nabízí výjimečně vysoký lesk a vyšší 
odolnost proti oděru. 

Základ tvoří dřevovláknité desky (MdF), 17 mm silné, na jejichž přední stranu je nalepena vrstva 
lakované akrylové fólie o tloušťce 0,7 mm a jejichž rub je ke zvýšení stability potažen odolnou 
polystyrenovou fólií 0,6 mm.

Desky Acrylic Gloss, které se vyznačují vynikající 
odolností vůči chemikáliím a vysokou UV stabilitou,  
jsou opatřeny PE fólií, která během manipulace  
a zpracování chrání jejich povrch.

acrylic Gloss

Použití

ČeLní PLocHy  
v interiéru

Vlastnosti

LeskLý  
PovrcH

odoLné 
vůČi oděru

uv stáLost


acrylic Gloss
8685 aG Snow White 

 
acrylic Matt
6299 aM Cobalt Grey
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Mirror Gloss

Desky Mirror Gloss se používají k výrobě domácího i kancelářského nábytku, v luxusních 
kuchyních a koupelnách nebo obchodních prostorách. Vyrábí se špičkovou technologií 
laminování, která vytváří povrch s nepřekonatelně lesklou povrchovou úpravou. 

vysoce kvalitní dekorační melaminový film se nalisuje na jemně zbroušenou dřevotřísku nebo  
MdF desku, čímž se vytvoří výrobek zachycující a odrážející okolní světlo.

Sortiment nabízí stálobarevné, světlé i intenzivní jednobarevné dekory odolné proti poškrábání.

Použití

ČeLní PLocHy  
v interiéru

Vlastnosti

LeskLý 
PovrcH

uv stáLost


Mirror Gloss
0191 MG Cool Grey 

Metal
Výrazné, odolné MDF desky s kovovým povrchem pomáhají vytvářet zajímavé individuální  
a přitažlivé realizace interiérových projektů. Jsou ideální pro vertikální nábytkové prvky, 
jejich povrch odolný proti poškrábání zaručuje dlouhotrvající skvělý vzhled. 

desky se vyrábí z kvalitní MdF potažené vrstvou skutečného kovu s povrchovou úpravu odolnou 
proti oděru a jsou opatřeny ochrannou fólií. 

Použití

ČeLní PLocHy  
v interiéru

Vlastnosti

odoLné  
vůČi oděru


Metal
AL03 Brushed Inox 
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Postformingové pracovní desky

nabízíme širokou škálu dezénů pracovních desek, které jsou citlivě kombinovány s nejvhodnějším 
profilem tak, aby se zdůraznil vzhled kuchyně, pracovních nebo komerčních prostor.

Postformingové pracovní desky jsou vyrobeny ze surové dřevotřísky potažené dekoračním 
vysokotlakým laminátem (HPL) a na přední straně zesílené speciálním výztužným páskem. 
Jsou ideálním řešením pro kuchyňské pulty, pro kanceláře a obchody.

Profil pracovních desek:

Lze je dodat s u profilem s hranami zaoblenými v 
poloměru 3,3 mm, nebo s oboustranným u profilem, 
ideálním pro jídelní pulty a kuchyňské ostrůvky. 

Vlastnosti

snadno  
se Čistí

odoLné Proti 
skvrnáM

odoLné  
vůČi tePLu

HyGienické

Vlastnosti

snadno  
se Čistí

odoLné Proti 
skvrnáM

odoLné  
vůČi tePLu

HyGienické

Použití

kucHyňské  
desky

Použití

kucHyňské  
desky

Postformingové kuchyňské pracovní desky jsou vyrobeny s použitím dřevovláknitého pásku vysoké  
hustoty, který zesiluje přední okraj pracovní desky. Tato technická inovace zlepšuje kvalitu  
profilu a zvyšuje odolnost desky proti nárazu. Pod profilovaným okrajem ve spodní  
části desky je po celé její délce umístěn speciální silikonový pásek,  
který funguje jako ochrana před průnikem vody.


Postformingové Pracovní desky
8685 rs Snow White

aBs hrana pracovní desky NOVINKA

Jedná se o moderní provedení kuchyňské desky s rovným okrajem z 1,5 mm ABS hrany, 
která jí dodává robustní hranatý vzhled. Díky jednoduchým a jasným liniím jsou tyto 
kuchyňské desky dokonalé pro moderní nebo minimalistické návrhy kuchyní.


aBs hrana Pracovní desky
K107 FP Elegance Endgrain Oak

HdF proužek

Protitahový papír

dekorativní HPL 

Profil „U“ 
r = 3.3 mm

PB

Profil „U-U“ 
r = 3.3 mm 

HdF proužek

Protitahový papír

dekorativní HPL 

PB

Hrany z aBs 1.5 mm

Protitahový papír

dekorativní HPL 

Ostrá hrana z ABS

PB
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Zástěny
Sladěné kuchyňské zástěny zajišťují skvělý konečný dojem z pracovních desek 
instalovaných v kuchyních, kancelářích a pracovnách. 

chrání stěny za pracovní deskou, navazují na horní řadu skříněk a dodávají další  dekorační 
aspekt. kuchyňské zástěny jsou určeny pro vertikální instalaci, jsou vyrobeny z dekorativního 
HPL laminátu nalisovaného na dřevotřískovou desku a dokonale ladí s dekorem pracovní desky.

K dispozici jsou také dvě doplňkové skupiny kuchyňských zástěn.  
Zástěny s grafickým vzorem  se vyznačují jedinečným a kreativním 
designem, zatímco hliníkové zástěny s MDF jádrem nabízí prvotřídní 
moderní povrchovou úpravu pro současný kuchyňský design.

Použití

Vlastnosti

snadno  
se Čistí

odoLné Proti 
skvrnáM

odoLné  
vůČi tePLu

HyGienické

Zástěny


Zástěny s grafikou
K219 su Labyrinth

slim Line NOVINKA

Speciální výběr 12 mm kompaktních pracovních desek s jednobarevným jádrem Slim Line 
jsou ideální pro luxusní nábytkový a interiérový design.
tyto desky mají zvýšenou odolnost proti oděru a vlhkosti, jsou funkční a vypadají skvěle.

Pracovní desky Slim Line jsou určeny pro vodorovné 
instalace a vybrané dekory doplní každý styl.  
Nepotřebují další hrany, ani žádnou další konečnou 
povrchovou úpravu, takže jsou dokonalé pro zakázkové 
kuchyňské, kancelářské a pracovní plochy.

Vlastnosti

odoLné  
vůČi tePLu

odoLné  
vůČi vodě

vysoký  
úČinek

Použití

interiérové 
HoriZontáLní desky

kucHyňské 
desky


slim Line
K023 su Venato 
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compact interior
Kompaktní desky jsou vysokotlaké strukturální lamináty složené z několika vrstev 
jádrového papíru s dekoračním papírem impregnovaným pryskyřicí na povrchu.

Jejich dlouhá životnost, konstrukční pevnost a odolnost proti vlhkosti jsou ideálními vlastnostmi 
pro interiéry a komerční prostory, vystavené vysokým nárokům a vlhkosti, i náročným  
provozním podmínkám.

Použití

Vlastnosti

ČeLní PLocHy  
v interiéru

vodorovné PLocHy  
v interiéru

odoLné 
vůČi vodě

vysoký  
úČinek

vysoká 
odoLnost


compact interior
K081 PW Satin Coastland Oak

vysokotlaký laminát (HPL)
Vysokotlaký laminát (HPL) je dokonalým materiálem pro plochy vyžadující delší životnost 
a vyšší odolnost proti nárazu. Vyrábí se lisováním několika vrstev jádrového a dekoračního 
papíru naimpregnovaného pryskyřicí, je odolný proti opotřebení, trvanlivý a hygienický.

náš HPL je vhodný na pokrytí vertikálních ploch, např. dveří a stěnových panelů, i horizontálních 
ploch, např. kuchyňských desek a obchodních pultů.

Lze ho přilepit na různé podklady 
na bázi dřeva, což vytváří bezpočet 
možností pro návrhy a použití v celé 
řadě interiérů.

Sortiment HPL materiálů je sladěn s našimi 
laminovanými deskami, lesklými materiály  
a kuchyňskými pracovními deskami,  
čímž dotváří komplexní sortiment výrobků.


HPL
K028 su Portland 

Vlastnosti

vysoký  
úČinek

odoLné Proti 
skvrnáM

Použití

ČeLní PLocHy  
v interiéru

vodorovné PLocHy 
v interiéru



2726

Lakované HdF desky
Dřevovláknitá deska vysoké hustoty je nalakována vodorozpustným lakem, odolným proti 
UV záření a je vhodná pro dna zásuvek, interiérové dveře, reklamní tabule atd.

Lakovaná HDF se snadno čistí a je odolná vůči chemickým látkám a 
mechanickým nárazům; je neškodná pro životní prostředí a je k dispozici  
v celé řadě dekorů.

 
LHdF
0164 Pe Anthracite 

Hrany

 
Hrany
K081 PW Satin Coastland Oak

 
Hrany
6299 Bs Cobalt Grey

Autorizovaní partneři:

Pokud hledáte jednotný vzhled vašeho interiéru, vyberte si z našeho sortimentu ABS nebo PVC hran 
ve standardních tloučťkách a šířkách. Termoplastický produkt používaný pro zakončování profilů 
laminovaných desek na bázi dřeva má jak dekorativní, tak ochrannou funkci. 

úzce spolupracujeme s výrobci dopňkového sortimentu tak, aby bylo zajištěno perfektní sladění barvy i 
textury s našimi lesklými, matnými, kovovými a laminovanými deskami a tím bylo dosaženo atraktivního  
a trvanlivého vzhledu. 
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dokončovací fólie

2d fólie

Povrchové fólie jsou vyrobeny z vrstev papíru s lakovaným povrchem, dále jsou barveny 
nebo určeny k potisku.

Používají se především na potažení panelů na bázi dřeva a obvykle se dodávají v rolích jako 
dekorové povrchové fólie, k jejich výrobě se používá tiskařská barva odolná proti světlu a kvalitní 
laky, pryskyřice a podkladový papír.

2D fólie vyráběné z PVC jsou speciální fólie vhodné pro různé technologie zpracování, 
např. potahování profilů, ploché laminování a skládání.

Povrch je upraven vysoce trvanlivým lakem, který zajišťuje vynikající stupeň odolnosti proti 
poškrábání, poškození a vzniku skvrn.

3d fólie
Folie 3D jsou termoplastické lamináty, které se používají jako dekorativní povrchové úpravy 
pro laminování surové MDF s použitím lisování za tepla.

Povrch je upraven lakem odolným proti poškrábání, který chrání materiál během doby používání 
a zajišťuje vynikající mechanickou odolnost, přiměřenou pevnost a odolnost proti vzniku skvrn.

navázali jsme úzkou spolupráci s renomovanými výrobci, abychom vytvořili 
sortiment povrchových fólií, doplňující inovativní dekory obsažené v  
naší Globální kolekci.
Jako povrch panelů na bázi dřeva vytváří vzhled dřeva a kamene, jsou univerzální 
a snadno použitelné a poskytují bezpočet možností návrhů interiérů a nábytku.

 
3d fólie
K018 PW Smoked Liberty Elm

 
Pracovní desky
4299 ue Dark Atelier

Autorizovaní partneři:

Autorizovaní partneři:

Autorizovaní partneři:
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Přestože vyvíjíme naše návrhy exkluzivně, vždy zajišťujeme, že naše výrobky jsou komplementární. 
takže bez ohledu na projekt - ať už jde o plánování, navrhování nebo bytové zařízení - všechny 
naše výrobky mohou spolu dobře fungovat, čímž poskytují architektům, designérům a řemeslníkům 
svobodu a flexibilitu, aby mohli skutečně vyjádřit svou kreativitu.
díky naší nabídce produktů jsou možnosti prostě nekonečné. například s naší řadou desek na bázi 
dřeva kronobuild® můžete postavit dům s dřevěnou konstrukcí a pak mu dát jedinečný charakter 
pomocí naší kompaktní řady vnějších fasád kronoart®. a proč bychom měli zde přestat? Můžete 
také vybrat ohromující design pro vaši podlahu z naší kolekce krono original® a dokonce vytvořit 
krásný interiér pomocí naší řady kronodesign®, která vám pomůže zrealizovat nábytek.

dokončovací fólie2d/3d fólieHrany

Autorizovaní partneři:naše řešení podlah naleznete na: 
krono-original.com

chcete-li navštívit svět neomezených možností v úpravě interiérů a exteriérů, navštivte nás na:
kronospan-express.com

Prezentovaný dekor:
K105 Raw Endgrain Oak

Jednotné řešení
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Textury
textura umožňuje sofistikované vizuální a dotekové dojmy a přidává vašemu 
konečnému výrobku hodnotu, díky které je skvělý vzhledově i na dotek. 
objevte náš široký výběr autentických textur, pečlivě vybraných tak,  
aby doplňovaly dekory obsažené v naší Globální kolekci.

MG Mirror Gloss
Zářivá, trvanlivá a stálobarevná textura se zrcadlovým odleskem. 

aG acrylic Gloss
výjimečná akrylátová povrchová úprava s vysoce lesklým vzhledem, 
vytvářející dojem hloubky.

sQ super Quality Gloss
vynikající lesklý povrch vyvinutý speciálně pro pracovní plochy se 
zvýšenou trvanlivostí a odolností proti poškrábání.

GG Glitter Gloss NOVINKA

velmi lesklá povrchová úprava s malým množstvím lesklých hliníkových 
částic a jiskřivě třpytivou úpravou vhodnou pro kamenné dekory.

Lesk

aM acrylic Matt NOVINKA

Jemný a propracovaný matný povrch, nabízející teplejší  
a sametový dotek, se zvýšenou ochranou proti otiskům prstů.

su super Matt
textura kombinující matný efekt s hladkou, vysoce kvalitní optikou  
pro sametový vzhled.

sM silk Matt
elegantní, polomatná povrchová úprava, na dotek hladká jako hedvábí.

Mat
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cr crystal
Propracovaná textura, která nabízí decentně třpytivý povrch.

ue used effect
Leštěná povrchová úprava přináší ještě vyšší úroveň patiny kamenným 
a kovovým dekorům.

Pe Pearl
Jemně strukturovaný povrch.

Bs Bureau structure
Příjemný povrch, který přináší nadčasovou stylovost a trvanlivost  
do všech prostředí, nejen do kanceláře.

rs rough stone
Jemná štípaná textura vhodná pro dekory přírodního kamene.

Pa Patina
decentní, polohladký povrch.

Zrnitý

drsný

PW Pure Wood
tato textura je inspirovaná elegantní povrchovou úpravou jemně broušené  
a lakované dýhy, nabízí hedvábně matný vzhled dřeva včetně dřevních pórů.

Pr Wood Pore
tradiční dřevěná textura s celoplošným jasem pro zvýraznění  
přirozené krásy dřeva.

sn super natural
Přímočará a živá dřevěná textura, ve které se střídají matné a lesklé 
oblasti, dodávající hloubku na dotyk, které vyvolávají dramatický efekt.

FP Fine Pore NOVINKA

Zdrženlivá a jemná dřevěná struktura zušlechťuje dekor.

sL slate NOVINKA

Hluboká břidlicová textura odrážející výrazný vzhled a povrch 
zvětralého kamene.

Pórovitý

Hluboký
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Dekory

Mirror Gloss

Acrylic Gloss

Acrylic Matt NOVINKA

Metal

8685 MG Snow White
afpgcbdk

8685 aG Snow White
afpgcbdk

8685 aM Snow White
afpgcbdk

AL01 Brushed Aluminium
cbkl

0514 MG Ivory
afpgcbk

0514 aG Ivory
afpgcbk

0514 aM Ivory
afpgcbk

AL02 Brushed Platinum
cbkl

7166 MG Latté
afpgcbk

7166 aG Latté
afpgcbk

7166 aM Latté
afpgcbk

AL04 Brushed Gold
cbkl

0191 MG Cool Grey
afcbk

0171 MG Slate Grey
afcbk

7045 MG Satin
afpgcbdk

7045 aG Satin
afpgcbdk

7045 aM Satin
afpgcbdk

AL03 Brushed Inox
cbkl

5981 MG Cashmere
afcbk

8533 MG Macchiato
afcbk

6299 MG Cobalt Grey
afpgcbk

6299 aG Cobalt Grey
afpgcbk

6299 aM Cobalt Grey
afpgcbk

AL05 Brushed Copper
cbkl

0190 MG Black
afpgcbke

0190 aG Black
afpgcbke

0190 aM Black
afpgcbke

AL06 Brushed Bronze
cbkl

Color

8681 su Brilliant White
acbk

8685 Bs Snow White
afpgcbdk

8100 sM Pearl White
acbk

0110 sM White
acbk

0101 Pe Front White
acbke

0191 su Cool Grey
afcbk

0112 Pe Stone Grey
acbke

1700 Pe Steel Grey
acbk

0881 Pe Aluminium
acbke

0859 Pe Platinum
acbdk

0564 Pe Almond
acbk

7045 su Satin
afpgcbdk

5981 Bs Cashmere
afcbk

0540 Pe Manhattan Grey
acbk

0197 su Chinchilla Grey
acbk

0171 Pe Slate Grey
afcbk

0162 Pe Graphite Grey
acbk

0164 Pe Anthracite
acbke

0190 Pe Black
afpgcbke

6299 Bs Cobalt Grey
afpgcbk

7031 Bs Crème
acbk

0514 Pe Ivory
afpgcbk

5982 Bs Mussel
acbk

0515 Pe Sand
acbk

0522 Pe Beige
acbke

8533 Bs Macchiato
afcbk

0301 su Cappuccino
acbk

K096 su Clay Grey
acbk

7166 Bs Latté
afpgcbk

7184 Bs Earth
acbk

7123 Bs Lemon Sorbet
acbk

0134 Bs Sunshine
acbk

0551 Bs Peach
acbk

0132 Bs Orange
acbk

7176 Bs Flame
acbk

7113 Bs Chilli Red
acbk

0149 Bs Simply Red
acbk

K098 su Ceramic Red
acbk

9551 Bs Oxide Red
acbk

7167 su Viola
acbk

7179 Bs Sky Blue
acbk

8536 Bs Lavender
acbk

8534 Bs Rose Pink
acbk

K100 su Raspberry Pink
acbk

K097 su Dusk Blue
acbk

5515 Bs Marmara Blue
acbk

0121 Bs Capri Blue
acbk

K099 su Midnight Blue
acbk

0125 Bs Royal Blue
acbk

8984 Bs Navy Blue
acbk

7180 Bs Mint
acbk

7063 su Pastel Green
acbk

8996 Bs Ocean Green
acbk

5519 Bs Lime Grass
acbk

7190 Bs Mamba Green
acbk

0244 su Petrol
acbk

0245 su Ocean
acbk

9561 Bs Oxide Green
acbk

8348 Pe Bronze Age
acbk

0182 Bs Dark Brown
acbk

Přehled s odkazujícími piktogramy pro dostupné podkladové materiály pro každý dekor.
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Contempo

8508 sn White North Wood
acbk

8547 sn Fineline Crème
acbk

K080 PW White Coastland Oak
acbkeonm

K088 PW White Nordic Wood
acbkeonm

K010 sn White Loft Pine
acbkeonm

K011 sn Cream Loft Pine
acbkeonm

5529 sn Oregon
acbk

K022 sn Satin Blackwood
acbkeonm

K083 sn Light Artwood
acbkeonm

K084 sn Dark Artwood
acbkeonm

4298 su Light Atelier
acbdk

K089 PW Grey Nordic Wood
acbkeonm

K079 PW Grey Clubhouse Oak
acbkeonm

K108 su Peltro
acbdk

K085 PW Light Rockford Hickory
acbkeonm

K107 PW Elegance Endgrain Oak
acbqkeonm

K081 PW Satin Coastland Oak
acbkeonm

K105 PW Raw Endgrain Oak
acbqkeonm

5501 sn Slavonia Oak
acbk

5527 sn Stone Oak
acbdk

K021 sn Barley Blackwood
acbkeonm

K086 PW Natural Rockford Hickory
acbkeonm

K087 PW Dark Rockford Hickory
acbkeonm

7648 sn Vintage Wenge
acbk

4299 su Dark Atelier
acbdk

K082 PW Bourbon Oak
acbkeonm

8548 sn Fineline Mocca
acbk

8509 sn Black North Wood
acbk

Zobrazení jsou v měřítku 1:2.
Pokud požadujte vzorky, více informací o výrobcích nebo technické specifikace, kontaktujte prosím místní 
pobočku společnosti kronospan nebo navštivte naše internetové stránky kronospan-express.com.

Standard

K001 PW White Craft Oak
acbkeonm

8361 sn Crossline Latté
acbk

K019 PW Silver Liberty Elm
acbkeonm

K017 PW Blonde Liberty Elm
acbkeonm

K002 PW Grey Craft Oak
acbdkeonm

K005 PW Oyster Urban Oak
acbkeonm

K012 su Pearl Artisan Beech
acbkeonm

8921 Pr Ferrara Oak
acbk

K076 PW Sand Expressive Oak
acbkeonm

5500 su Natural Noble Elm
acbk

8657 sn Zebrano Sahara
acbk

K013 su Sand Artisan Beech
acbdkeonm

K018 PW Smoked Liberty Elm
acbkeonm

5194 sn Oxide Vintage Oak
acbk

8362 sn Crossline Caramel
acbk

K007 PW Coffee Urban Oak
acbkeonm

1715 Bs Birch
acbk

8622 Pr Milky Oak
acbk

0375 Pr Maple
acbke

K003 PW Gold Craft Oak
acbdkeonm

K077 PW Light Riverside Cherry
acbkeonm

K006 PW Amber Urban Oak
acbkeonm

K014 su Truffle Artisan Beech
acbkeonm

K009 PW Dark Select Walnut
acbkeonm

8995 sn Coco Bolo
acbk

8431 sn Nagano Oak
acbk

3025 sn Light Sonoma Oak
acbke

8925 Bs Lissa Oak
acbk

K078 PW Dark Riverside Cherry
acbkeonm

K008 PW Light Select Walnut
acbkeonm

K004 PW Tobacco Craft Oak
acbkeonm

8953 su Tiepolo Walnut
acbk

0381 Pr Bavaria Beech
acbke

0740 Pr Mountain Oak
acbke

1912 Bs Alder
acbk

0344 Pr Cherry
acbke

9614 Bs Light Lyon Walnut
acbk

9455 Pr Guarnieri Walnut
acbk

K020 PW Fireside Select Walnut
acbkeonm

0729 Pr Walnut
acbke

K015 PW Vintage Marine Wood
acbkeonm

K090 PW Bronze Expressive Oak
acbkeonm

0481 Bs Opera Walnut
acbk

0854 Bs Wenge
acbke

8656 sn Zebrano Nuance
acbk

K016 PW Carbon Marine Wood
acbdkeonm

9763 Bs Louisiana Wenge
acbdk
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Pracovní desky

8685 rs Snow White
afpgcbdk

K217 GG White Andromeda
cbd

K023 sQ; su Venato
cbdk

K095 su Light Terrazzo Marble
cbd

K028 su Portland
cbdk

K209 rs Crema Limestone
cbd

K093 sL Grey Emperador Marble
cbq

K204 Pe Classic Granite
cbd

K215 Bs White Dunes
cbd

7045 rs Satin
afpgcbdk

K103 sL Light Lunar Stone
cbq

K212 Pa Beige Royal Marble
cbd

K024 su Beige Pietra Marble
cbd

K025 sQ; su Brown Pietra Marble
cbd

K208 rs Calcareo
cbd

0859 Pe Platinum
acbdk

K200 rs Light Grey Concrete 
cbq

K026 su Grey Pietra Marble
cbd

K102 su Dark Terrazzo Marble
cbd

K203 Pe Anthracite Granite
cbd

K201 rs Dark Grey Concrete
cbd

K094 sL Riven Slate
cbq

K108 su Peltro
acbdk

4299 ue Dark Atelier
acbdk

K210 cr Black Flint
cbd

K205 rs Black Concrete
cbd

K211 Pe Black Porphyry
cbd

K218 GG Black Andromeda
cbd

K207 rs Grey Galaxy
cbd

4298 ue Light Atelier
acbdk

K104 sL Dark Lunar Stone
cbq

K202 rs Rusty Steel
cbd

Slim Line NOVINKA

Zástěny s grafikou NOVINKA

8685 su Snow White (Bílé jádro)
afpgcbdk

K219 su Labyrinth

K023 su Venato (Bílé jádro)
cbdk

K220 su Motif Tiles

K028 su Portland (Šedé jádro)
cbdk

K221 su Graphic Concrete

K214 rs Light Tivoli
cbd

K213 rs Dark Tivoli
cbd

K108 su Peltro (Černé jádro)
acbdk

K222 su Artwork

K027 su Formed Wood
cbd

K002 FP Grey Craft Oak
acbdkeonm

9763 Bs Louisiana Wenge
acbdk

K016 su Carbon Marine Wood
acbdkeonm

K105 FP Raw Endgrain Oak
acbqkeonm

K029 su Linen Block Wood
cbd

K107 FP Elegance Endgrain Oak
acbqkeonm

K013 su Sand Artisan Beech
acbdkeonm

K091 FP Light Porterhouse Oak
cbd

5527 FP Stone Oak
acbdk

K003 FP Gold Craft Oak
acbdkeonm

K030 su Java Block Wood
cbd

K206 Pe Porterhouse Walnut
cbd

K092 FP Dark Porterhouse Oak
cbd
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Číslo Textura Název Symboly

0101 Pe Front White acbke

0110 sM White acbk

0112 Pe Stone Grey acbke

0121 Bs Capri Blue acbk

0125 Bs Royal Blue acbk

0132 Bs Orange acbk

0134 Bs Sunshine acbk

0149 Bs Simply Red acbk

0162 Pe Graphite Grey acbk

0164 Pe Anthracite acbke

0171 MG; Pe Slate Grey afcbk

0182 Bs Dark Brown acbk

0190 aG; aM; MG;  
Pe Black afpgcbke

0191 MG; su Cool Grey afcbk

0197 su Chinchilla Grey acbk

0244 su Petrol acbk

0245 su Ocean   acbk

0301 su Cappuccino acbk

0344 Pr Cherry acbke

0375 Pr Maple acbke

0381 Pr Bavaria Beech acbke

0481 Bs Opera Walnut acbk

0514 aG; aM; MG;  
Pe Ivory afpgcbk

0515 Pe Sand acbk

0522 Pe Beige acbke

0540 Pe Manhattan Grey acbk

0551 Bs Peach acbk

0564 Pe Almond acbk

0729 Pr Walnut acbke

0740 Pr Mountain Oak acbke

0854 Bs Wenge acbke

0859 Pe Platinum acbdk

0881 Pe Aluminium acbke

1700 Pe Steel Grey acbk

1715 Bs Birch acbk

1912 Bs Alder acbk

3025 sn Light Sonoma Oak acbke

4298 su; ue Light Atelier acbdk

4299 su; ue Dark Atelier acbdk

5194 sn Oxide Vintage Oak acbk

5500 su Natural Noble Elm acbk

5501 sn Slavonia Oak acbk

5515 Bs Marmara Blue acbk

5519 Bs Lime Grass acbk

5527 FP; sn Stone Oak acbdk

5529 sn Oregon acbk

5981 Bs; MG Cashmere afcbk

5982 Bs Mussel acbk

6299 aG; aM; Bs; 
MG Cobalt Grey afpgcbk

7031 Bs Crème acbk

Číslo Textura Název Symboly

7045 aG; aM; MG;  
rs; su Satin afpgcbdk

7063 su Pastel Green acbk

7113 Bs Chilli Red acbk

7123 Bs Lemon Sorbet acbk

7166 aG; aM; Bs;  
MG Latté afpgcbk

7167 su Viola acbk

7176 Bs Flame acbk

7179 Bs Sky Blue acbk

7180 Bs Mint acbk

7184 Bs Earth acbk

7190 Bs Mamba Green acbk

7648 sn Vintage Wenge acbk

8100 sM Pearl White acbk

8348 Pe Bronze Age acbk

8361 sn Crossline Latté acbk

8362 sn Crossline Caramel acbk

8431 sn Nagano Oak acbk

8508 sn White North Wood acbk

8509 sn Black North Wood acbk

8533 Bs; MG Macchiato afcbk

8534 Bs Rose Pink acbk

8536 Bs Lavender acbk

8547 sn Fineline Crème acbk

8548 sn Fineline Mocca acbk

8622 Pr Milky Oak acbk

8656 sn Zebrano Nuance acbk

8657 sn Zebrano Sahara acbk

8681 su Brilliant White acbk

8685 aG; aM; Bs;  
MG; rs; su Snow White afpgcbdk

9561 Bs Oxide Green acbk

8921 Pr Ferrara Oak acbk

8925 Bs Lissa Oak acbk

8953 su Tiepolo Walnut acbk

8984 Bs Navy Blue acbk

8995 sn Coco Bolo acbk

8996 Bs Ocean Green acbk

9455 Pr Guarnieri Walnut acbk

9551 Bs Oxide Red acbk

9614 Bs Light Lyon Walnut acbk

9763 Bs Louisiana Wenge acbdk

AL01 Brushed Aluminium cbkl

AL02 Brushed Platinum cbkl

AL03 Brushed Inox cbkl

AL04 Brushed Gold cbkl

AL05 Brushed Copper cbkl

AL06 Brushed Bronze cbkl

K001 PW White Craft Oak acbkeonm

K002 FP; PW Grey Craft Oak acbdkeonm

K003 FP; PW Gold Craft Oak acbdkeonm

K004 PW Tobacco Craft Oak acbkeonm

Číslo Textura Název Symboly

K005 PW Oyster Urban Oak acbkeonm

K006 PW Amber Urban Oak acbkeonm

K007 PW Coffee Urban Oak acbkeonm

K008 PW Light Select Walnut acbkeonm

K009 PW Dark Select Walnut acbkeonm

K010 sn White Loft Pine acbkeonm

K011 sn Cream Loft Pine acbkeonm

K012 su Pearl Artisan Beech acbkeonm

K013 su Sand Artisan Beech acbdkeonm

K014 su Truffle Artisan Beech acbkeonm

K015 PW Vintage Marine Wood acbkeonm

K016 PW; su Carbon Marine Wood acbdkeonm

K017 PW Blonde Liberty Elm acbkeonm

K018 PW Smoked Liberty Elm acbkeonm

K019 PW Silver Liberty Elm acbkeonm

K020 PW Fireside Select Walnut acbkeonm

K021 sn Barley Blackwood acbkeonm

K022 sn Satin Blackwood acbkeonm

K023 su; sQ Venato cbdk

K024 su Beige Pietra Marble cbd

K025 su; sQ Brown Pietra Marble cbd

K026 su Grey Pietra Marble cbd

K027 su Formed Wood cbd

K028 su Portland cbdk

K029 su Linen Block Wood cbd

K030 su Java Block Wood cbd

K076 PW Sand Expressive Oak acbkeonm

K077 PW Light Riverside Cherry acbkeonm

K078 PW Dark Riverside Cherry acbkeonm

K079 PW Grey Clubhouse Oak acbkeonm

K080 PW White Coastland Oak acbkeonm

K081 PW Satin Coastland Oak acbkeonm

K082 PW Bourbon Oak acbkeonm

K083 sn Light Artwood acbkeonm

K084 sn Dark Artwood acbkeonm

K085 PW Light Rockford Hickory acbkeonm

K086 PW Natural Rockford Hickory acbkeonm

K087 PW Dark Rockford Hickory acbkeonm

K088 PW White Nordic Wood acbkeonm

K089 PW Grey Nordic Wood acbkeonm

Číslo Textura Název Symboly

K090 PW Bronze Expressive Oak acbkeonm

K091 FP Light Porterhouse Oak cbd

K092 FP Dark Porterhouse Oak cbd

K093 sL Grey Emperador Marble cbq

K094 sL Riven Slate cbq

K095 su Light Terrazzo Marble cbd

K096 su Clay Grey acbk

K097 su Dusk Blue acbk

K098 su Ceramic Red acbk

K099 su Midnight Blue acbk

K100 su Raspberry Pink acbk

K102 su Dark Terrazzo Marble cbd

K103 sL Light Lunar Stone cbq

K104 sL Dark Lunar Stone cbq

K105 FP; PW Raw Endgrain Oak acbqkeonm

K107 FP; PW Elegance Endgrain Oak acbqkeonm

K108 su Peltro acbdk

K200 rs Light Grey Concrete cbq

K201 rs Dark Grey Concrete cbd

K202 rs Rusty Steel cbd

K203 Pe Anthracite Granite cbd

K204 Pe Classic Granite cbd

K205 rs Black Concrete cbd

K206 Pe Porterhouse Walnut cbd

K207 rs Grey Galaxy cbd

K208 rs Calcareo cbd

K209 rs Crema Limestone cbd

K210 cr Black Flint cbd

K211 Pe Black Porphyry cbd

K212 Pa Beige Royal Marble cbd

K213 rs Dark Tivoli cbd

K214 rs Light Tivoli cbd

K215 Bs White Dunes cbd

K217 GG White Andromeda cbd

K218 GG Black Andromeda cbd

K219 su Labyrinth

K220 su Motif Tiles

K221 su Graphic Concrete

K222 su Artwork

rejstřík dekorů

LHdF se dodává v textuře Pe.

vysvětlivky symbolů
LaMinované desky Lakovaná HdF

Mirror GLoss

acryLic GLoss

acryLic Matt

Hrany

HPL

PostForMinGové 
Pracovní desky

aBs Hrana
Pracovní desky

coMPact interior

dokonČovací FóLie

2d FóLie

3d FóLie

MetaL
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ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI 
údaje v tomto propagačním materiálu mají pouze informativní a ilustrační charakter. Právo na změnu obsažených údajů vyhrazeno. Prohlášení, hodnoty, výpočty, plány, obrázky a vyobrazení mají pouze indikativní charakter.  
Mezi obrázky mohou být náčrty a obrázky vytvořené na počítači. údaje v tomto dokumentu mají pouze vysvětlující charakter a nepředstavují žádný druh nabídky, návodu, skutečné podoby, záruky nebo smlouvy. Barvy použité v 
tomto propagačním materiálu a na vzorcích se mohou od barev produktů dodaných společností kronospan lišit. vhodnost produktů pro konkrétní způsob využití musí zákazníci a třetí strany konzultovat s kvalifikovaným poradcem. 
ačkoli bylo vynaloženo patřičné úsilí, aby tento dokument obsahoval aktuální a přesné údaje, zříká se společnost kronospan jakékoliv odpovědnosti za přesnost zde uvedených údajů i jakékoliv odpovědnosti za skutky, které, spoléhající 
se na informace zde uvedené, vykoná jakákoliv strana. společnost kronospan za údaje zde uvedené nikterak neručí. Z údajů zde uvedených nelze vyvozovat nárok na jakákoliv práva. s údaji zde uvedenými nakládají další strany na 
vlastní zodpovědnost a vlastní nebezpečí. v souladu s výše uvedeným je jakákoliv další strana předtím, než se rozhodne jakkoliv využít kterýchkoliv služeb, produktů nebo jiných materiálů popsaných v tomto dokumentu, povinna ověřit 
si přesnost a úplnost údajů uvedených v tomto dokumentu.
veškerá práva k duševnímu vlastnictví a další práva, která se vztahují k obsahu tohoto dokumentu (včetně log, obchodních značek, dekorů, textu a fotografií) jsou majetkem společnosti kronoplus Limited.

Číslo Název RAL NCS PMS
0101 Front White 9010 s 0502-G50y -

0110 White 9016 s 0500-n -

0112 stone Grey 7047 s 2000-n -

0121 capri Blue - s 2030-r90B 652 c

0125 royal Blue 5005 s 3060-r90B 7685 c

0132 orange 2000 s 0585-y40r 158 c

0134 sunshine - s 0560-y10r 136 c

0149 simply red 3016 s 2070-y90r 1807 c

0162 Graphite Grey 7015 s 6500-n cool Grey 10 c

0164 anthracite 7043 s 7502-G cool Grey 11 c

0171 slate Grey 7037 s 4500-n cool Grey 8 c

0182 dark Brown 8011 s 8010-y30r 476

0190 Black 9004 s 8502-B Process Black c

0191 cool Grey - 1502-G 427 c

0197 chinchilla Grey - s 3000-n Warm Grey 6 c

0244 Petrol - s 6020-B30G -

0245 ocean   - s 4050-B40G -

0301 cappuccino 1019 s 4010-y30r 7530 c

0514 ivory - 0505-y05r -

0515 sand - s 1010-y30r -

0522 Beige - s 1005-y20r -

0540 Manhattan Grey - s 2500-n -

0551 Peach - - 472 c

0564 almond 9001  0601-y21r -

0859 Platinum 9006 - -

0881 aluminium - - -

1700 steel Grey - s 2005-r80B cool Grey 5 c

5515 Marmara Blue - s 1555-B10G 638 c

5519 Lime Grass - s 1060-G70y 584 c

5981 cashmere 9002 s2005-y60r 7528 c

Číslo Název RAL NCS PMS
5982 Mussel 1013 s1005-y20r 7500 c

6299 cobalt Grey 7039 s 6502-y 417 c

7031 crème -  0502-y05r -

7045 satin - - 7527 c

7063 Pastel Green - 1505-G 441 c

7113 chilli red 3020 1085-y85r 1795 c

7123 Lemon sorbet - s 0520-y10r -

7166 Latté 7006 - 7531 c

7167 viola 4001 - -

7176 Flame 2004 s 0585-y70r orange 021 c

7179 sky Blue - s 0520-r80B 657 c

7180 Mint - s 0510-B50G -

7184 earth - s 7502-r 411 c

7190 Mamba Green - s 0580-G30y 368 c

8100 Pearl White 9016 s 0300-n -

8348 Bronze age - - -

8533 Macchiato - s 3010-y40r 4745 c

8534 rose Pink 3015 s 1040-r20B 507 c

8536 Lavender - s 1020-r40B 679 c

8681 Brilliant White - s 0505-r70B -

8685 snow White 9016 s 0500-n -

8984 navy Blue 5011 s 7020-r80B 533 c

8996 ocean Green - s 2030-G70y -

9551 oxide red 3011 s 4550-y90r 7610

9561 oxide Green 6029 s 3060-G10y 349

K096 clay Grey - s 4005-y20r 7530 c

K097 dusk Blue - s 4010-B50G 5497 c

K098 ceramic red - s 4050-y70r 7600 c

K099 Midnight Blue - s 5030-r80B -

K100 raspberry Pink - s 2065-r20B 7433

označení barevných odstínů raL, ncs a PMs (Pantone) představuje přibližný ekvivalent dekoru a je pouze orientační.

Kombinujte, porovnávejte, doplňujte, stavte do kontrastu
Praktický mobilní nástroj pro kombinování a srovnávání dekorů, barev a textur,  
který vám pomůže vybrat si kdekoliv a kdykoliv tu nejlepší kombinaci materiálů.  
s aplikací kronodesign® oživujeme desky a přínášíme deskami život.

Váš zdroj informací
ať už prověřujete dostupnost výrobku, hledáte technickou dokumentaci,  
certifikáty nebo informace o případových studiích, trendy či inspiraci, vše najdete na  
kronospan-express.com.

Umožněte přirozený průchod inspirace
Hledáme inspiraci ve všem, co nás obklopuje, a následně to sdílíme na sociálních 
sítích, abyste vše mohli prozkoumat, poznávat a nechat se inspirovat.

Dokonalá pomůcka pro vizualizaci vašich nápadů  
a jejich snadné sdílení nebo ukládání jako projektů.

Pokud si potřebujete objednat vzorky, stáhnout 
podrobné informace o výrobku nebo marketingové 
materiály nebo si pouze prohlédnout jednotlivé 
kategorie výrobků, učiňte tak na  
kronospan-express.com.

Přidejte se k naší online komunitě, abyste mohli 
objevovat svět designových možností. Sledujte nás na:

Kronodesign® App

Najděte nás na internetuBarevný převodník dekorů
Mobilní aplikace kronodesign®

internetové stránky

sociální sítě

facebook.com/kronospan

pinterest.com/kronospan

youtube.com/kronospanWorldwide

twitter.com/kronospan

instagram.com/kronospan



facebook.com/kronospan

pinterest.com/kronospan

youtube.com/kronospanWorldwide

Sledujte náS na

twitter.com/kronospan

instagram.com/kronospan

kronospan-express.com
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