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Artykuł promocyjny

BUDUJEMY DOM  9/2014

Co charakteryzuje te nowe propozycje? Mamy 
tu zaskakujące kontrasty modnych, stonowa-
nych szarości i beży z wzorami nawiązującymi 
do bardzo surowych, szorstkich  materiałów, 
takich jak dębowe drewno, krystaliczny kalcyt 
czy beton poddany intensywnemu użytkowa-
niu w miejskim środowisku. 

Dzikość Natury
Dżungla metropolii dostarcza nam mocnych wra-
żeń, a jednocześnie budzi tęsknotę za bliskością 
dzikiej, nieokiełznanej Natury. Blat Dąb Lancelot 
jest odpowiedzią na to poszukiwanie naturalno-
ści i autentyczności: inspiracja do stworzenia 
jego dekoru było masywne drewno rozbiórko-
we – z wyraźnymi spękaniami, z podkreślonymi 
słojami, z odwzorowaniem śladów piły. Tworzy 
ciekawe zestawienie z mocnymi kolorystyczny-
mi akcentami, np. w kolorze czerwonym.
Bardzo interesująca jest także struktura kalcy-
tu odtworzona w dekorach Kalcyt Beige i Kalcyt 
Grey. Dwa modne warianty kolorystyczne pozwa-
lają go łączyć zarówno z ciepłymi, jak i z chłod-
nymi w tonacji kolorami frontów kuchennych. 
Bogaty rysunek czyni je idealnym uzupełnie-

niem zwłaszcza dla jednobarwnych frontów 
kuchennych.
 
Miejska elegancja
W opozycji do tych trzech dekorów mamy Urban 
Concrete – blat przypominający do złudzenia 
powierzchnię betonu rodem z wielkomiejskiej 
metropolii: wytartą, porysowaną, zużytą. Tak 
mogłaby wyglądać podłoga w podziemnym ga-
rażu lub rampa na której swoje triki ćwiczą de-
skorolkowcy. Jeśli planujemy urządzenie kuchni 
w modnym stylu loft ten blat będzie świetnym 
wyborem.

Wśród sześciu nowych dekorów blatów la-
minowanych znalazły się także propozycje in-
spirowane  bardziej subtelnymi materiałami. 
Szara tkanina to nawiązanie do najnowszych 
tendencji w designie mebli, gdzie miękkie tapi-
cerskie wykończenia stosuje się nawet na me-
blach skrzyniowych. Faktura i wzór tkaniny 
na blacie? To nietypowe połączenie, ale dające 
bardzo interesujący wizualny i haptyczny efekt 
– blat Cotton Grey to niewątpliwie jedna z naj-
bardziej frapujących propozycji w nowej kolek-
cji dekorów Pfleiderer.

Mamy też blat Rockpile przypominający egzo-
tyczne drewno o kontrastowej kolorystyce usło-
jenia – szlachetne, eleganckie, wyrafinowane, 
godne najbardziej reprezentacyjnych wnętrz. 
To propozycja do kuchni o wysokim standar-
dzie, w którym można go połączyć np. z elemen-
tami ze stali nierdzewnej. 

Nowe dekory blatów Pfleiderer dają  wiele moż-
liwości kreatywnej interpretacji. Można je łączyć 
z wieloma różnorodnymi materiałami, kolorami 
i fakturami i uzyskiwać  intrygujące zestawie-
nia, nadające wnętrzom niepowtarzalny charak-
ter. Naturalny urok, stonowane kolory dobrze 
komponujące się z szeroka paletą innych barw 
i materiałów, a jednocześnie świeże, inspirujące 
dekory i struktury? Czy można chcieć więcej?
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Kontrasty i harmonia
– blaty Pfleiderer 2014
Kolekcja blatów laminowanych 2014 Pfleiderer to efekt intensywnego poszukiwania 
inspirujących dekorów i faktur. Mamy tu beton z widocznymi śladami użytkowania, 
bawełnianą tkaninę, skałę o nieregularnej krystalicznej strukturze, masywne drewno 
dębowe i elegancki fornir.
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