AD

M

M

AN

Y

Stolové desky 2014.
Trvale krásné vzory
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Přední strana:
Stolová deska scena, Punto,
122 ex works;
Plný terasový profil entero plus,
brosso, 484 marrone
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Stolová deska scena, Bosco,
066 brazilian walnut white;
Terasová dlaždice paseo, fino,
484 marrone
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Příslušenství
Informace o produktu
individua
tavilo
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Stolová deska scena, Bosco,
134 rattan anthracite; terasový
profil paseo, struktura fino,
483 topino

Atraktivní design, působivé zpracování
Příjemná atmosféra je to hlavní, díky čemu si návštěvu restaurace užijete. Stolové desky
WERZALIT nabízí v bohaté škále dekorů a tvarů pro každý vkus to pravé. Patentovaný
výrobní postup zajišťuje, že desky udrží krásný vzhled po dlouhou dobu.

Vaše výhody na první pohled
✔ Mnoho dostupných dekorů
✔ Osobitá designová řešení
✔ Stabilní a robustní
✔ Hladký povrch, který se snadno čistí

Slunce, déšť, popel, kyselina a mastné - stolové desky musí vydržet hodně, zvláště venku. Stolové desky od firmy WERZALIT
snesou téměř vše beze stopy. Jsou prakticky 100% odolné proti
mechanickým, tepelným a chemickým vlivům.
Hladký povrch, který je stejnoměrně vlisován do dřeva, se
snadno čistí a splňuje hygienické požadavky profesionální gastronomie.
Pro stoly vystavené intenzivnímu slunečnému záření doporučujeme světlejší dekor.

✔ Odolné proti počasí a UV
záření

*

✔ Odolné proti teplu
✔ Trvanlivý - PEFC-certifikováno
✔ Garance TÜV

* platí pouze u produktů
vyrobených v Německu

Objevte také další produkty od firmy WERZALIT, například: parapety, terasové podlahy, balkóny a fasády na www.werzalit.com!

scena | Bosco

Stolová deska scena, Bosco,
095 wild pear cognac; plný
terasový profil entero,
brosso, 484 marrone

4

Bosco. Teplo dřeva
Porozhlédněme se po kultuře mezinárodního interiérového designu: čistý sever, romantické
středomoří nebo exotická extravagance - kolekce Bosco otevírá svět hřejivých tónů dřeva a
elegantních povrchů. Škála designů sahá od světlého javoru a buku po tmavé wengé, od
dřeva a obilovin, přes splétané a tkané struktury, až po dekor kávových zrn. Dynamická a
příjemná přírodní kolekce.

058 | natural rattan 2/4

035 | teak 2/4

1

061 | café 2/3/4

1

103 | wenge 3

312 | italian walnut 3

140 | rattan mocha 3

134 | rattan anthracite 3

126 | rattan black 3

313 | orme

1) Vztahuje se na velikost E/R 60, 70, 80 and E 110 x 70, 120 x 80.
3) Stolová deska s tímto dekorem je vhodná pouze pro zastíněné prostory.

2) Cenová skupina 2: Není dostupná ve všech velikostech.
4) Stolová deska s tímto dekorem není vhodná pro celoroční venkovní užívání.
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scena | Bosco

1

321 | pine

019 | planked beech

038 | maple

114 | hornbeam

303 | mahogany manaos

095 | wild pear cognac

1

104 | woodstock

105 | seagrass

318 | zebrano

1

060 | walnut 3

1) Vztahuje se na velikosti E/R 60, 70, 80 and E 110 x 70, 120 x 80.

6

1

342 | oak

3) Stolová deska s tímto dekorem je vhodná pouze pro zastíněné prostory

316 | antique oak 3

066 | brazilian walnut white

049 | brazilian walnut dark 3

048 | brazilian walnut light

1

1

074 | safari beige

075 | safari grey 3

076 | safari brown 3

153 | mountain pine

178 | ponderosa white

179 | ponderosa grey 3

202 | antique white

201 | antique brown 2/3

214 | montpellier

1) Vztahuje se na velikosti E/R 60, 70, 80 and E 110 x 70, 120 x 80. 2) Cenová skupina 2: Není dostupná ve všech velikostech.
3) Stolová deska s tímto dekorem je vhodná pouze pro zastíněné prostory.
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scena | Terra

Stolová deska scena, Terra,
097 serpente matone;
Terasový profilterraza,
struktura medio, 484 marrone

Terra. Krása přírody
Vzrušující kolekce Terra představuje zajímavou škálu různých dekorů - od mramorových a
žulových povrchů až k uměleckým mozaikám a fascinujícím tématům připomínajícím hadí
kůži. Barevné spektrum nabízí decentní šedé a béžové tóny, stejně tak jako tmavší odstíny.
Terra sází na rozmanitost přírody.
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096 | serpente

097 | serpente matone

077 | sandstone

1

1

102 | piazza 2

132 | vulcano

1

120 | granite black 3

1

1

112 | puntinella 3

067 | granite

1

306 | catalan

052 | marble onyx

1

034 | travertin

1) Vztahuje se na velikosti E/R 60, 70, 80 and E 110 x 70, 120 x 80. 2) Cenová skupina 2: Není dostupná ve všech velikostech.
3) Stolová deska s tímto dekorem je vhodná pouze pro zastíněné prostory.

1

070 | marble bianco
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scena | Terra

1

098 | basalt 3

046 | tempera silver

047 | tempera gold

032 | romano matone

020 | romano caverna

030 | romano mare

121 | marble de gênes

1) Vztahuje se na velikosti E/R 60, 70, 80 and E 110 x 70, 120 x 80.
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3) Stolová deska s tímto dekorem je vhodná pouze pro zastíněné prostory

scena | Punto

Stolová deska scena,
Punto, 113 coffee
sack; terasová dlaždice
terraza, 484 marrone

Punto. Inspirace designem
Pokud milujete souhru tvarů a barev, je Punto přesně Váš styl. Chladné, ohnivé nebo tlumené
pastely. Dekory kolekce Punto představují bohatou škálu stylů. Květinové vzory zdobí stolové
desky s fantaziemi: romanticky jemnými nebo ve vysoce kontrastním retro stylu. Ať už upřednostníte cokoli, je tato rozmanitá kolekce právě pro Vás!
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scena | Punto

136 | glamour 2/3/4

146 | classic flowers 3

137 | glamour shadow

1

028 | cool metal

021 | stratos

147 | acanthus

148 | acanthus white

113 | coffee sack

122 | ex works

213 | babylon

1) Vztahuje se na velikost E/R 60, 70, 80 and E 110 x 70, 120 x 80.
3) Stolová deska s tímto dekorem je vhodná pouze pro zastíněné prostory.
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2) Cenová skupina 2: Není dostupná ve všech velikostech.
4) Stolová deska s tímto dekorem není vhodná pro celoroční venkovní užívání.

scena | Vivo

Vivo. Radost z barev
Je jenom na Vás, zda své hosty raději okouzlíte jemnými práškovými tóny, nebo je ohromíte
výraznými barvami. Vivo totiž neomezuje Vaši představivost. Můžete například kombinovat
harmonický vzhled židlí, vytvořit atraktivní kontrasty nebo prostě vybrat rozdílné barvy pro
každý stůl. S kolekcí Vivo je svět prostě o trochu barevnější.

Stolová deska scena, Vivo,
331 light green; terasová
dlaždice paseo, largo, 482
terracotta
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scena | Vivo

324 | light yellow

001 | white

055 | black 3

339 | light anthracite

089 | taupe 3

331 | light green

333 | dark green 3

330 | broom yellow

328 | dark red 3

326 | orange

337 | dark blue 3

338 | deep blue 3

3) Stolová deska s tímto dekorem je vhodná pouze pro zastíněné prostory.
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scena | Arte

Stolová deska scena,
Arte, 127 occhio

Arte. Stoly jako umění
Kolekce Arte zdobí Vaše stoly nádhernými vzory. Harmonické, atmosférické kompozice barev
připomínají barvy vody a techniky batiky s jemnými linkami a tvary, které zdůrazňují větší
prvky. Posouvá kreativní design stolů na vyšší úroveň. Individualita a umělecká citlivost z této kolekce přímo vyzařují. Dekory jako abstraktní umění - to je Arte.
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scena | Arte

127 | occhio 2

129 | sentiero 2

130 | fiori 2

176 | street work 2

222 | roccia 2

221 | foglia di autunno 2

220 | mare di colori 2

2) Cenová skupina 2: Není dostupná ve všech velikostech.
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tavola | Classic

Classic. Stolová kultura v čisté formě
Stolová deska tavola se svými stylovými hranami začala kolekcí Classic. Utlumené, opatrné
barvy v teplých i studených tónech, klasické dekory v kamenných nebo dřevěných stylech a
vysoce kontrastní hranice - to je podstata série Classic. S těmito dekory snadno navodíte
atmosféru vídeňské kavárny nebo třeba italského gelateria.

706 | puntinella/catalan

769 | black/marble de gênes

754 | hornbeam/vulcano

758 | puntinella/marble de gênes

713 | walnut/hornbeam

743 | black/orme

763 | selva/marble bianco

782 | walnut/catalan
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tavola | Studio

Studio. Zvláštní druh kouzla
Kolekce Studio zachovává klasický styl kolekce Classic a posouvá jej v jednom významném
detailu: posunutí stylové hranice dále ke středu stolu. Povrch je přerušen pro jemný vzhled,
který propůjčuje okouzlující nádech extravagance. Studio - pro ty, co milují něco zvláštního.

062 | catalan/dunas green

078 | catalan/dunas blue

309 | catalan/dunas red

718 | vulcano/hornbeam

739 | catalan/walnut

727 | hornbeam/walnut

720 | walnut/hornbeam 3

3) Stolová deska s tímto dekorem je vhodná pouze pro zastíněné prostory.
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Příslušenství

Stool, Vivo, 001 white

Příslušenství. Atraktivní doplňky odpovídajícího vzhledu
Kromě široké nabídky dekorů a tvarů stolových desek, WERZALIT Vám nabízí i doplňkový
sortiment příslušenství: Ozdobné prstence pro kulaté stoly, stoličky a židle. Volba je pouze
na Vás!
Stolice a židle
Židle a stolice se dodávají ve dvou velikostech: Vyberte si z
nabídky průměr 34 cm nebo 40 cm - ve stejném dekoru jako
stolové desku, nebo v kterémkoliv jiném z našeho programu.

Ozdobné prstence
Nabízíme ozdobné prstence v moderním chromu nebo klasické
mosazi pro stoly s průměrem 60 cm nebo 70 cm. Dodají elegantní
vzhled a pomohou tomu, aby stolové desky vydržely ještě déle.

Ozdobné prstence

planked beech/chrome

antique oak/brass
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Informace o produktu

Užitečné informace o stolových deskách WERZALIT
Stolové desky WERZALIT se snadno udržují, jsou robustní a mají dlouhou životnost. Zde vám
nabízíme některé užitečné informace, abychom Vás ujistili, že si budete moci užívat stolové
desky po mnoho let.

Zahřívání sluncem
Stolové desky WERZALIT, které jsou vystaveny významnému
slunečnímu záření, se mohou deformovat do konkávního tvaru.
Rohy se mohou ohnout nahoru a střed poklesnout. Jako preventivní opatření, které napravuje tyto změny tvaru, jsou stolové
desky vyráběny v lehce konvexním tvaru. Když jsou stolové
desky používány, tato deformace ustupuje a je sotva znatelná.
Pro místa, která jsou vystavena intenzivnímu slunečnímu
záření, doporučujeme vybírat světlejší dekory, nebo náš design
Classic s tmavou hranicí, ale se světlejším středem desky. Tmavé
stolové desky s většími čtvercovými a obdélníkovými rozměry se
pod silným slunečním zářením mohou zdeformovat natolik, že
výsledná deformace je již nenapravitelná. Tyto desky by se měly
používat pouze v zastíněných oblastech. Tyto dekory jsou
označeny 3). Pokud si i přesto přejete použít takto označené
dekory v nezastíněných oblastech, obraťte se prosím na svého
poradce. Nabídneme Vám řešení Vaší konkrétní situace.
Speciální dekory
Dekory vyrobené pomocí speciálních tiskových procesů mají takové
vlastnosti, že vydrží podle našich standardů. Avšak, neměly by
být vystaveny povětrnostním vlivům celoročně. Dekory vyrobené
pomocí speciálních tiskových procesů jsou označeny 4).
Trvanlivost
Trvanlivost našich stolových desek splňují požadavky DIN EN
438 pro kuchyňské pracovní desky. Nicméně, desky nejsou
100% odolné proti poškrábání. Předměty tvrdé, hrubé, s ostrými hranami nebo předměty s minerálním základem jako kovy,
kameny nebo neglazovaný porcelán mohou způsobit nenapravitelné
škrábance a odřeniny na povrchu desky. Ani to však nemá vliv
na použitelnost desky nebo na její dlouhou životnost.
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Skladování
Stoly by neměly být skladovány horní stranou dolů, protože by
tvar okraje zabraňoval vodě odtékat.

Můžete požádat o nový vzorník s
25 dekory stolových desek na
info@werzalit.com.

Přehled produktů. Stolové desky a příslušenství
Tvar

✔ Dostupné

Velikost
(cm)

Tvar hrany
(mm)

kg

Označení

scena scena scena scena scena tavola tavola
Bosco
Terra
Punto
Vivo
Arte
Classic
Studio

60

26

16

3.7

R60FA26

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

70

26

16

5.0

R70FA26

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

80

26

16

6.7

R80FA26

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

90

26

16

8.2

R90FA26

✔

✔

✔

✔

—

✔

—

100

26

16

10.3 R100FA26

✔

✔

✔

✔

—

✔

—

107

35

16

11.5 R107FA35

°

°

°

—

—

—

—

120

35

18

16.7 R120FA35

°

°

°

°

—

—

—

60/60

30

16

4.8

E60/60FA30

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

70/70

30

16

6.7

E70/70FA30

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

80/80

33

18

9.2

E80/80FA33

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

90/90

30

16

11.4 E90/90FA30

°

°

°

—

—

—

—

72/72

25

16,5 6.2

S72/72FA25

✔

✔

✔

✔

—

—

—

100/60

30

16

8.5

E100/60FA30

✔

✔

✔

✔

—

✔

✔*

110/70

30

16

10.8 E110/70FA30

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

115/75

26

16

11.3 E115/75FA26

°

°

°

°

—

—

—

120/80

33

18

15.5 E120/80FA33

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

70/50

25

20

5.9

E70/50FA25

°

°

°

°

—

—

—

70/60

25

16,5 5.8

E70/60FA25

✔

✔

✔

✔

—

—

—

80/60

17

10

4.8

E80/60FA17

°

°

°

°

—

—

—

120/65

22

16

9.4

O120/65SWL22

°

°

°

—

—

—

—

145/78

22

16

13.5 O145/78SWL22

°

°

°

—

—

—

—

160/97

30

16,5 18.0 O160/97SWL30

✔

✔

✔

✔

—

✔

—

146/94

30

16,5 16.8 O146/94SWL30

✔

✔

✔

✔

—

✔

—

185/100

30

18

°

°

°

—

—

—

—

Stool 34 cm

°

°

°

°

—

—

—

Stool 40 cm

°

°

°

°

—

—

—

° Dostupné na vyžádání

24.0 TR185/100FAC30

— Nedostupné

* Nedostupné pro následující dekory: 062 catalan/dunas green, 078 catalan/dunas blue and 309 catalan/dunas red.
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individua

22

Individua. Stolní desky s Vaším logem
Individua stolové desky s Vaším logem od společnosti WERZALIT zajistí skvělý dojem při různých
událostech - obchodních veletrzích a propagačních akcích. Ať už jde o oslavy, dlouhodobou
reklamu nebo prodej, jsou ideálním místem pro Vaši značku.
Stolové desky individua jsou speciálně navrženy podle Vašich přání
- vyberte si požadovaný tvar, rozměr a prostě nám pošlete motiv.
Dřevěný materiál, který je odolný proti povětrnostním vlivům a UV
záření, je vhodný pro veškeré myslitelné použití - dokonce i pro
dočasné venkovní využití.

Vaše výhody na první pohled

✔ Vaše vlastní logo na
stolové desce

Přijatelné formáty souborů
Pro nejlepší tiskové výsledky by měla být grafika vždy o 80 mm větší
na každou stranu, než je rozměr stolu. Prosíme, odstraňte z
tiskových dat ořezové značky, jakož i další značky a referenční čáry.
Přijímáme data z následujících programů a v těchto formátech:

✔ Značka na místě, které
zaujme
✔ Stabilní a robustní
✔ UV-stabilní

Úprava obrázků a grafické programy: Adobe Illustrator, Adobe
Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Acrobat, Corel Draw, Macromedia Freehand, QuarkXPress.

✔ Odolné proti teplu
✔ Vhodné i pro dočasné
venkovní využití

Formáty souborů: Pro zasílaná data, použijte prosím PDF x 1a (2001) V.
1.3. Alternativně soubory ve formátech EPS nebo TIFF. Prosíme, vyhněte se takovým formátům jako např. AI, IND, DOC, PPF, DXF atd.
Použití těch formátů může totiž vést k problémům s kompatibilitou
nebo licencováním. Písmo vytvořte jako (drawing paths) nebo
přiložte původní soubor fontu.

✔ PEFC-certifikováno

Rozlišení obrázkových souborů: nejméně 300 dpi nebo 160 - 200
dpi ve finální velikosti. Další informace: Datový list je k dispozici ke
stažení na stránkách www.werzalit.com

Tvar

Velikost (cm)

Tvar hrany (mm)

Označení

kg

60

26

16

3.7

R60FA26

70

26

16

5.0

R70FA26

80

26

16

6.7

R80FA26

90

26

16

8.2

R90FA26

60/60

30

16

4.8

E60/60FA30

70/70

30

16

6.7

E70/70FA30

80/80

33

18

9.2

E80/80FA33

110/70

30

16

10.8

E110/70FA30

120/80

33

18

16.8

E120/80FA33
Další formáty na vyžádání
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tavilo

24

Stolová deska tavilo, plano,
014 light grey

tavilo. To nejlepší ve stolovém designu
Kolekci Tavilo dominují jasné tvary a čistá elegance v kombinaci s jemnými dekory. Volba této
kolekce znamená volbu osobnosti a kvality - hodnot, které nikdy nevyjdou z módy.

Vaše výhody na první pohled

✔ Vysoce kvalitní design
✔ Stabilní
✔ Odolný proti počasí a UV záření
✔ Odolný proti teplu
✔ Snadná péče a odolnost proti
poškrábání podle DIN EN 438

Stolová deska tavilo,
plano, 003 macassar

Forma i funkce jsou v kolekci tavilo perfektní. Vysoce stlačený
materiál má neobyčejně odolnou, lehkou texturu povrchu a
nabízí vlastnosti, díky kterým se hodí k venkovnímu použití.
Světlé, odolné proti počasí a proti poškrábání - stolové desky
tavilo se vyznačují odolností a dlouhou životností. Aby si desky
zachovaly svou krásu, neměly by být stohovány a čištěny abrazivními
látkami.
Dva návrhy v devíti dekorech
Tavilo je dostupné ve dvou provedeních: „Plano“ je čisté s
uzavřeným povrchem a jasnými liniemi. „Divido“ má výjimečnou
atmosféru s lemovaným povrchem. Obě designové varianty jsou
dostupné v devíti dekorech.

Stolová deska tavilo,
divido, 321 pine

Design

Tloušťka (mm)

Rozměr, kruhy (mm)

Rozměr, čtverce (mm)

Formáty, obdélníky (mm)

plano

12

R 60, R 69, R 80, R 90

E 60 x 60, E 69 x 69, E 80 x 80, E 90 x 90

E 110 x 69, E 120 x 80

divido

12

R 69, R 80, R 90

E 69 x 69, E 80 x 80, E 90 x 90

E 120 x 80
Další rozměry na vyžádání

25

tavilo

26

014 | light grey

076 | safari brown

003 | macassar

321 | pine

055 | black

001 | white

056 | anthracite

223 | rust brown

224 | tarnished silver

Stolová deska tavilo, plano, 001
white; plný terasový profil entero,
brosso, 484 marrone

27

ČR

Česká republika
IDAKO s.r.o.
Ing. Daniel Kubíček
Bystrá 39, 396 01 HUMPOLEC
Telefon +420 737 205 114
E-Mail idako@seznam.cz
Web www.idako.cz

AOC

Barvy a dekory zobrazené v této brožuře se mohou lišit od originálních barev podle tiskových omezení.

Všechna práva vyhrazena. Veškeré texty, obrázky, grafika a další informace zde zveřejněné jsou pod ochranou společnosti WERZALIT GmbH KG a jsou chráněny dalšími zákony duševního vlastnictví. Všechny způsoby kopírování,
poskytnutí přístupu třetím stranám, distribuce, skladování, modifikace a další vydávání obsahu k obchodním účelům jsou výslovně zakázány bez písemného svolení společnosti WERZALIT GmbH KG.

All Other Countries
www.werzalit.com
Nr. 90 015 200/08/13/WA

