
Metalefekt
samolepicí desky s jemnými vzory

Sortiment
Metalefekt

Moderní a elegantní - hladké nebo 3D
Náš sortiment obsahuje velké množství vysoce kvalitních povrchů

Rovný hladký
stříbrný kartáčovaný

3D diamanty
stříbrný/šedý
félie ražená stříbrná
výška reliéfu cca 1.3mm

3D kruhy
kartáčovaný stříbrný
félie ražená stříbrná

Čtverce ražené
ušlechtilá ocel
kartáčovaný/reliéfní
výška reliéfu cca 1.9mm

Pro� l
lesklý stříbrný
lesklý kartáčovaný nebo
ušlechtilá ocel
1060x22mm, samolepicí

Zrcadlo re� ex
stříbrný re� exní/
dělený � exibilní

Čtverce děrované
stříbrný kartáčovaný/
děrovaný transparentní

Malé vlnky
broušená nerezová ocel,
kartáčovaný/reliéfní
výška reliéfu cca 1.9mm

3D modré čtverečky
stříbrný kartáčovaný/
fólie ražená

Kůže černá
vzhled kůže, reliéfní
výška reliéfu cca 2.1mm
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označit naříznout shora
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přehnout a zlomit nalepit a hotovo!
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Rozměry:

Velké formáty*:

650 x 1000 mm (Zrcadlo re� ex 650 x 980)

2600 x 1000 mm (Zrcadlo re� ex 650 x 980)

Surová nosná deska: Polystyrol se speciální povrchovou úpra-
vou, vysoce houževnatý polystyren (HIPS)

Krycí vrstva:
Kov: metalizované PET
Kůže: Polyuretan (PU)

Zadní strana: silně lepící s odstranitelnou folií

Povrchová ochrana: PE ochranná fólie

Hustota: dle designu cca 1,26 - 1,34g/cm³

Tloušťka materiálu:
kov: dle designu 1,0 mm do 1,4 mm 
kůže: dle designu 1,0 mm do 2,1 mm

Hmotnost: v závislosti na designu 0,74 až 1,1 kg / ks

Teplota: nižší než + 65 °C 

Roztažnost: 0,7 mm na m při 10 ° C zvýšení teploty

Teplotní odolnost: -10 °C až + 65 °C

Požární klasi� kace: DIN 4102/1 / B2

Environmentální
bezpečnost: LGA test CLG

Skladování:
Potřeba skladovat v suchém a bezprašném 
prostředí.

Technická
data

* na poptání

Použití:
• kuchyňské skříňky
• nábytek
• ochanné lišty
• dveřní čela
• DIY - zpracujete si sami doma
 i bez profesionálního nářadí

Materiál
Guttagliss Metalefekt desky spojují např. ušlechtilý vzhled skutečného 
kovu s výhodami zpracování lehčích a tenčích plastových desek.

Tyto všestranné panely jsou odolné proti nárazu, � exibilní a velmi snadno 
se zpracovávají. Lehce se řežou z dekorativní strany řezacím nožem nebo 
jemnou pilou a zcela nekomplikovaně se vrtají nebo prorážejí. Díky silně 
lepící zadní straně se Guttagliss Metalefekt desky spojují hladce a trvale s 
téměř se všemi hladkými povrchy. Pro spojení desek nebo ukončení jsou k 
dispozici odpovídající barevné pro� ly.

Oblasti použití lehkých dekorativních panelů jsou např. obložení,  výplně 
v interiéru nebo renovace a oživení nábytkových čel a dveří. V karavanech 
lze dosáhnout Guttagliss Metalefekt deskami zajímavé akcenty. I při 
řemeslných pracích neexistují žádná omezení vaší kreativity.

Guttagliss Metalefekt desky jsou profesionální produkt z nábytkářského 
průmyslu, který jsme dali k dispozici poprvé domácím kutilům. Tyto desky 
jsou vhodné i pro koupelny. je však třeba se vyhnout přímému kontaktu 
s vodou. Guttagliss Metalefekt desky nejsou příliš vhodné pro podlahy, 
pro pracovní desky a plochy, na použití venku, nebo pro použití v blízkosti 
otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla (sporák, trouba ...).Podklad 
musí být suchý a bez nečistot, prachu, mastnoty, vosku a silikonu. 
Doporučujeme čistit nesavé povrchy alkoholem (např. ethanolem). Také 
řemeslní odborníci jako jsou tesaři, návrháři interiérů nebo veletrhů ocení 
všestrannost použitelnosti desek a jednoduché zpracování.

Hi-tech vzhled pro nábytek, interiér a hobby se silně 
lepicí zadní stranou

Vlastnosti:
• silně lepící
• současný design
• široká škála motivů
• velmi nízká hmotnost
• flexibilní ohebný materiál
• snadné zpracování

Jednodušeji už to nejde!

Guttagliss
Metalefekt


