
SENDVIČOVÉ
STAVEBNICTVÍ  REKLAMA  PRŮMYSL  DIY 

Tloušťka
mm

Dekor Šířka
mm

Délka
mm

Hmotnost
kg/m2

MAX exterior: 0085 / UNI / AUTHENTIC / HOLZ / CREATIVE / METALLIC / DUALIS
MAX universal

2,00 jednostranný
0085 / UNI / HOLZ / 

CREATIVE / METALLIC*

2,90

3,00 jednostranný 4,35

4,00 jednostranný 5,80

4,00 oboustranný 1 060 2 140 5,80

5,00 oboustranný 1 300 2 800 7,25

6,00 oboustranný 1 300 4 100 8,70

7,00 oboustranný 1 850 2 800 10,15

8,00 oboustranný 1 850 4 100 11,60

9,00 oboustranný 13,05

10,00 oboustranný AUTHENTIC 14,50

11,00 oboustranný 1 850 4 100 15,95

12,00 oboustranný 17,40

13,00 oboustranný DUALIS 18,85

14,00 oboustranný 1 300 2 800 20,30

15,00 oboustranný 1 300 4 100  21,75

MAX exterior Alucompact 42: 0085 / UNI / HOLZ / CREATIVE / MATALLIC / DUALIS
MAX universal Alucompact 42

3,00 jednostranný Alucompact 42 4,65

4,00 jednostranný 1 060 2 140 6,20

4,00 oboustranný 1 300 2 800 6,20

5,00 oboustranný 1 300 4 100 7,75

6,00 oboustranný 9,30

7,00 oboustranný 10,85

8,00 oboustranný 12,40

9,00 oboustranný 13,95

10,00 oboustranný 15,50

11,00 oboustranný 17,05

12,00 oboustranný 18,60

13,00 oboustranný 20,15

14,00 oboustranný 21,70

15,00 oboustranný 23,25

* Barva 0791 NT Silver Shine pouze ve formátech 1 300 x 2 800 a 1 300 x 4 100 mm 
Bicolor provedení (zadní strana 0890 NT - Balkonová bílá) bez příplatku.   
 Oboustranná ochranná trasportní fólie 65 Kč/m2 (min. množství 20 desek typ/objednávka) 
Formát 2 140 x 1 060 mm + 10% ke standardní ceně
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MAX exterior / universal - dekorativní desky z vysokotlakého laminátu (HPL) vyrobené v souladu s normou EN 438-6 (EDF) - neobsahují 
žádné organické sloučeniny halogenů, PVC, síru, rtuť, kadmium, azbest či ochranné přípravky na dřevo. Široká škála dekorů a vynikající 
odolnost vůči povětrnostním vlivům činí tento materiál vhodný pro dlouhotrvající exteriérové aplikace jako jsou např. opláštění fasád 
a balkonů, dělící příčky, výplně zábradlí, ploty, venkovní nábytek, dětská hřiště a sportovní areály.

VÝHODY
 extrémní odolnost povětrnostním vlivům

 široká škála barev a dekorů

 dlouhá životnost

 výborná oděruvzdornost

 vysoká odolnost vůči chemikáliím

 anti-graffiti povrch

SPECIÁLNÍ
AUTHENTIC 

 deska není opatřena vrstvou s dekorem 

 hnědá barva v průběhu použití desky  
 postupně šedne

 zajímavý „stárnoucí” efekt pro opláštění  
 budov 

ALUCOMPACT 42 

 vylepšená samonosnost materiálu 
 pomocí vrstvy hliníkových fólií

UNIVERSAL 

 určen pro méně náročné aplikace 
 (nižší UV ochrana)

BARVY
 široký výběr barev a dekorů
    - 0085 - bílá
    - UNI - základní barvy
    - HOLZ - dřevěné dekory
    - CREATIVE - textury
    - METALLIC - metalické dekory
    - DUALIS - kombinace dekoru s částečně  
   transparentní vzorovanou vrstvou
   

standardně skladem

MAX EXTERIOR / UNIVERSAL

   



SENDVIČOVÉ
STAVEBNICTVÍ  REKLAMA  PRŮMYSL  DIY 

MAX EXTERIOR / UNIVERSAL

Tloušťka
mm

Dekor Šířka
mm

Délka
mm

Hmotnost
kg/m2

MAX exterior: ART / INDIVIDUAL

4,00 jednostranný dekor ART / INDIVIDUAL 5,80

5,00 jednostranný dekor 1 060 2 140 7,25

6,00 jednostranný dekor 1 300 2 800 8,70

7,00 jednostranný dekor 1 300 4 100 10,15

8,00 jednostranný dekor 11,60

9,00 jednostranný dekor 13,05

10,00 jednostranný dekor 14,50

11,00 jednostranný dekor 15,95

12,00 jednostranný dekor 17,40

13,00 jednostranný dekor 18,85

14,00 jednostranný dekor 20,30

15,00 jednostranný dekor 21,75

Pouze jednostranný dekor, druhá strana standardně v provedení 0891- individuální bílá  
Předvýrobní vzorek pro MAX Individual k posouzení správnosti provedení  
(cca 600 x 400 mm) = 9 500 Kč
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MAX exterior / universal - dekorativní desky z vysokotlakého laminátu (HPL) vyrobené v souladu s normou EN 438-6 (EDF) - neobsahují 
žádné organické sloučeniny halogenů, PVC, síru, rtuť, kadmium, azbest či ochranné přípravky na dřevo. Široká škála dekorů a vynikající 
odolnost vůči povětrnostním vlivům činí tento materiál vhodný pro dlouhotrvající exteriérové aplikace jako jsou např. opláštění fasád 
a balkonů, dělící příčky, výplně zábradlí, ploty, venkovní nábytek, dětská hřiště a sportovní areály.

VÝHODY
 extrémní odolnost povětrnostním vlivům

 široká škála barev a dekorů

 dlouhá životnost

 výborná oděruvzdornost

 vysoká odolnost vůči chemikáliím

 anti-graffiti povrch

SPECIÁLNÍ
INDIVIDUAL 

 unikátní možnost realizace zcela 
 individuálního dekoru

 zvláště vhodná pro designové aplikace

BARVY
 široký výběr barev a dekorů
    - ART - různé umělecké vzory

standardně skladem

   




