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przemysł meblarski, handel materiałami drewnopochodnymi, a także firm zajmujących się wykończeniem
wnętrz czy budownictwem szkieletowym itp. Pfleiderer jest właścicielem marek Duropal i Thermopal oraz
partnerem handlowym dla przemysłu, handlu, rzemiosła, projektantów i architektów. Jako Pfleiderer Group
S.A. koncern jest notowany na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
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TRENDY W PROJEKTOWANIU
WZORNICTWO
TRENDBOOK 2020
Trendy w aranżacji wnętrz mieszkalnych i miejsc pracy nie miały jeszcze nigdy
tak wielu twarzy, jak w obecnych dynamicznych czasach. Różnorodne są także
twórcze idee projektantów w obszarze wystroju wnętrz.
Szukają Państwo nowych pomysłów? Aktualne trendy w aranżacji, które przedstawiamy na kolejnych stronach, zawierają liczne inspiracje do wykorzystania
w fascynujących wnętrzach prywatnych i komercyjnych. Nie ma obecnie nic
bardziej pożądanego od indywidualizmu – i to jest właśnie szansa, która
pozwoli urzeczywistnić zupełnie nowe koncepcje! W kwestii kolorystyki,
materiałów i wyjątkowej haptyki produkty marki Pfleiderer nie mają właściwie
ograniczeń. Nasze wysokogatunkowe dekory można nie tylko łączyć ze sobą
na różne sposoby. Są one także przemyślane pod względem funkcjonalnym
i zaprojektowane do najrozmaitszych obszarów zastosowania.
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi aktualnymi propozycjami – zobaczą
Państwo, jak nasze produkty mogą wspierać kompleksowo Państwa projekty.
Nasze motto brzmi: INSPIRATIONS ARE CLOSE TO YOU.
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TREND
NATURALNY
Wnętrza zaaranżowane zgodnie z Trendem Naturalnym otulają ciepłem
i przytulnością. Ich podstawą jest drewno o autentycznym wyglądzie
i miodowym wybarwieniu. Doskonale sprawdzą się tu popularne, rodzime
gatunki o pięknym, ożywionym usłojeniu, takie jak dąb i jesion. Akcenty
drewniane tworzą przyjazną aurę oraz wrażenie kontaktu z naturą,
drewno stanowi też znakomitą, uniwersalną bazę aranżacji.
Ważną rolę w Trendzie Naturalnym odgrywają również tkaniny, których
miękkie sploty podkreślają wrażenie przytulności i swobodnej atmosfery.
Tęsknota za przyrodą sprawia, że coraz chętniej otaczamy się żywymi
roślinami. Bujna zieleń roślin doniczkowych znakomicie dopełnia ten trend
i komponuje się z drewnem. Uzupełnieniem aranżacji w naturalnym stylu
jest ciepła paleta barw, od ciepłej bieli, przez beże i zielenie, aż po bardziej
nasycone tony: trendowy odcień rudej terakoty czy musztardową żółć.
Trend Naturalny kształtuje przytulne, harmonijne wnętrza, doskonale
sprzyjające relaksowi i dobremu samopoczuciu.

R50094
Nordic Teak

R20315
Artisan Oak

R20326
Dąb Puccini

R20246
Dąb Shetland

R48041
Jackson Hicory

4

F79016
Caroline
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TREND
INDUSTRIALNY

S60012
Smooth Concrete
Brown

F76006
Stal Hartowana

Trend Industrialny uosabia oryginalny, nieszablonowy miejski styl.
Wyrazisty, nieco surowy, nawiązuje do przestronnych loftów
i ikonicznych budynków przemysłowych. Charakterystyczny klimat
tworzą industrialne materiały: beton, często barwiony na ciemne
odcienie antracytu, a także metale: blacha walcowana o subtelnym
przydymieniu, srebrzysta stal nierdzewna czy blacha barwiona na
matową czerń. Materiały te, lub ich reprodukcje, są często stosowane
przez architektów, zyskują też rosnącą popularność w meblarstwie.
Ich idealnym uzupełnieniem są drewna – jasne, barwione na
szarość, a także drewno w stylu vintage – deskowane, nawiązujące
do trendu na upcycling. Warto także zwrócić uwagę na materiały
drewnopochodne, takie jak sklejka czy płyta OSB, coraz częściej
stosowane jako materiał wykończeniowy i dekoracyjny.
Drewna stylowo komponują się z ciemnym metalem i betonem,
jednocześnie ocieplając loftowe aranżacje.
Wnętrza w stylu industrialnym, wyraziste, ozdobione intrygującymi
dodatkami, są znakomitym wyrazem oryginalnego stylu właścicieli.

F79933
Manhattan

F76044
Bellato Szary

R48046
Old Style Ciemny
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R50088
Malaysia Teak

F76110
Kito Brązowy

TREND
ART DECO
R30135
Orzech Okapi

8

R34032
Jesion Portland
Czarny

Trend Art Deco to wyraz szlachetnego smaku i ponadczasowej elegancji. Niezmiennie
ceniony styl, który obecnie prezentuje swoje nowoczesne oblicze. Trend ten cechują
w aranżacji wnętrz geometryczne formy zestawione z wykwintnymi materiałami.
Bazę stanowią klasyczne drewna o ciemnym wybarwieniu: orzech, teak i drewna
egzotyczne, a także zyskujące coraz większą popularność efektowne drewna
barwione na odcień czerni. Stylowym uzupełnieniem ciemnych drewien są metale
o złocistym wybarwieniu, szczególnie cenione obecnie mosiądz i brąz – jednocześnie
dyskretne i olśniewające. Wykwintny styl tworzy także zastosowanie kamienia lub
jego reprodukcji – szczególnie dobrze sprawdza się tu szlachetny marmur
o śnieżnobiałym lub wyrazistym czarnym wybarwieniu. W trendzie Art Deco klasyka
łączy się z nowoczesnością, tworząc szykowne wnętrza, w których każdy może
zasmakować luksusu i poczuć się wyjątkowo.
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NOWE STRUKTURY
POWIERZCHNI
Struktura powierzchni stanowi ważne uzupełnienie dekoru,
współgrając z jego wyglądem i zapewniając wrażenia haptyczne.
Odpowiednio dobrana, podkreśla dekor, wydobywa jego urok
i nadaje mu autentyczność.
Przedstawiamy Państwu dwie nowe, atrakcyjne struktury
powierzchni dla płyty laminowanej: Natural Wood i Sandpearl –
idące z duchem czasu i wysokojakościowe. Ich aksamitny wygląd
sprawia, że idealnie wpisują się w aktualne trendy na matowe
wykończenia. Dzięki swojemu uniwersalnemu charakterowi
znakomicie łączą się z szeroką gamą dekorów, nadając im
szlachetność.
Nowoczesne struktury Natural Wood i Sandpearl spełnią
oczekiwania nawet bardzo wymagających Klientów.
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STRUKTURA
NATURAL WOOD (NW)

R20246
Dąb Shetland

Delikatna struktura zainspirowana naturalnością i precyzją.
Gładka powierzchnia sprawia wrażenie niedawno oszlifowanej.
Pory ułożone są liniowo, lecz nieregularnie. Ich różna głębokość
i mocno zarysowane brzegi tworzą wrażenie autentyczności.
Natural Wood można stosować uniwersalnie do wielu rodzajów
drewna o delikatnej strukturze porów. Doskonale nadaje się także
do podkreślenia stylu skandynawskiego czy wzbogacenia dekorów
imitujących drewna owocowe i egzotyczne. W połączeniu struktury
z wzorami jednobarwnymi otrzymujemy efekt malowanego drewna.

AUTENTYCZNA
STRUKTURA NATURAL WOOD (NW)
• Grupa struktur: struktura drewna, matowa, liniowa
• Właściwości: wysokiej jakości powierzchnia z żywicy
melaminowej – higieniczna, łatwa w pielęgnacji, dopuszczona
do kontaktu z żywnością
• Zastosowanie: zgodnie z DIN/EN 438 lub DIN/EN 14322
w pionie i w poziomie
• Zakres stosowania: produkcja mebli i wykończenie wnętrz
• Zalecane łączenie: większość gatunków drewna, dekory Uni

R20233
Dąb Springfield
Jasny

R22239
Dąb Riva

R48041
Jackson Hickory
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R30135
Orzech Okapi
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STRUKTURA
SANDPEARL (SD)

F76044
Bellato Szary

Drobna, homogeniczna i niekierunkowa perłowa struktura.
Cechuje ją precyzyjnie oddane drobne ziarno. Matowa i subtelna
powierzchnia jest nowoczesna i harmonijna. Uniwersalna, odpowiednia
do łączenia z niemal wszystkimi dekorami. W szczególności dekory
materiałowe i jednobarwne zyskują dzięki Sandpearl nowoczesność
i szlachetność.

SUBTELNA
STRUKTURA SANDPEARL (SD)
• Grupa struktur: drobnoziarnista, matowa
• Właściwości: wysokiej jakości powierzchnia z żywicy
melaminowej – higieniczna, łatwa w pielęgnacji, dopuszczona
do kontaktu z żywnością
• Zastosowanie: zgodnie z DIN/EN 438 lub DIN/EN 14322
w pionie i w poziomie
• Zakres stosowania: produkcja mebli i wykończenie wnętrz
• Zalecane łączenie: reprodukcje materiałów (betonów, metali,
tkanin i innych), gładkie drewna, dekory Uni

S60030
Mitu Szary

S60031
Fresko Antracyt

U18006
Granat Skagerrak
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U18001
Zgaszony Błękit
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ATRAKCYJNE WZORNICTWO.
TRENDY W DEKORACH
Przytulne, pełne ciepła naturalne wnętrze, oryginalny industrialny loft, a może
elegancki apartament w stylu Art Deco? Najpopularniejsze trendy w aranżacji
wnętrz prywatnych i publicznych zachęcają do gry konwencjami i tworzenia
aranżacji odzwierciedlających nasz indywidualny charakter.
Odpowiednio dobrane dekory idealnie podkreślą wybrany styl i pozwolą
stworzyć niepowtarzalny klimat. Od naturalnych, jasnych i miodowych dębów
i jesionów, przez wyraziste materiały architektoniczne, aż po ponadczasowe
drewna w ciemnym wybarwieniu – prezentowany wybór dekorów tworzy
nieskończone możliwości interpretacji i łączenia. Ich uzupełnienie stanowią
atrakcyjne, trendowe dekory jednobarwne.
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NATURALNY

NEW

ARTISAN OAK R20315 NW
•
•
•
•

U16037
Puder

F73036
Suit Jasnoszary

Interesujący dąb rustykalny ze szpachlowanymi sękami
Słoisty plankowany, o pełnym, wyrazistym usłojeniu
Autentyczny – wrażenie drewna litego
Odpowiedni na fronty, korpusy i powierzchnie poziome

R20315
Artisan Oak

R50094
Nordic teak

NEW

UNIWERSALNY
NORDIC TEAK R50094 NW
R48041
Jackson Hickory

U19006
Mięta

• Klasyczny, harmonijny teak, plankowany z partiami usłojonymi
• Efekt bielenia w połączeniu z wyjątkową grą kolorów
• Dekor elegancki i naturalny. Idealnie komponuje się
z bielą, nadając jej wyrafinowany naturalny akcent.
• Odpowiedni na fronty, korpusy i powierzchnie poziome

NEW
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HARMONIJNY
DĄB PUCCINI R20326 NW

R20326
Dąb Puccini

NEW

U18001
Zgaszony Błękit

• Naturalny dąb o jasnym wybarwieniu
• Idealna równowaga między partiami pasiastymi i usłojonymi oraz
naturalne detale, jak np. drobne sęki, nadają mu niezwykłą
autentyczność
• Dzięki neutralnemu, jasnobeżowemu wybarwieniu, efektownie
łączy się z szeroką paletą zarówno ciepłych jak i chłodnych barw
• O uniwersalnym zastosowaniu i stylistyce

R20246
Dab Shetland

NEW

U11509
Magnolia

R34021
Jesion Firenze
Jasny

NEW

U18148
Niebieski Lodowy

EFEKTOWNY
JESION FIRENZE JASNY R34021 NW
• Klasyczny jesion o delikatnej strukturze i fantazyjnym usłojeniu
• Piękna gra barw i precyzyjnie podkreślony wzór
• Dekor idealny na duże powierzchnie: fronty, stoły i lady

20
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TRENDOWY

NEW

FILIGRANOWY

CAROLINE F79016 SD

MANHATTAN F79933 SD

• Nowoczesna interpretacja tkaniny o kraciastym wzorze
• Wzór tkaniny ma miękki, malarski charakter, a jej wybarwienie
łączy wiele ciepłych odcieni szarości i beżu
• Odpowiedni do wykończenia wnętrz i na fronty

• Wyrafinowany, subtelny dekor o charakterze
industrialnym, alternatywa dla betonu
• Idealny do spokojnego, mniej wyrazistego drewna
• Świetny na fronty i blaty robocze
• Tylko w Pfleiderer

F79933
Manhattan

NEW

F79016
Caroline

U18006
Granat Skagerrak

R48046
Old Style Ciemny

U16020
Beż

R24030
Buk Scandic Jasny

NEW
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AKSAMITNY

NEW

R34032
Jesion Portland
Ciemny

BELLATO SZARY F76044 SD
• Klasyczny beton o niezwykłej autentyczności
• Atrakcyjna kolorystyka w aksamitnym odcieniu szarości,
z jaśniejszymi przetarciami
• Precyzyjnie oddane detale
• O uniwersalnym zastosowaniu w wykończeniu
wnętrz i meblarstwie

NEW

R48041
Jackson Hicory

NEW

F76044
Bellato Szary

S60031
Fresko Antracyt

U16166
Salsa

NEW

NEW

WYRAZISTY
R20256
Dąb Lorenzo

FRESKO ANTRACYT S60031 SD
• Wyrazisty kolorystycznie dekor o charakterze industrialnym / loftowym
• Może być interpretowany jako beton barwiony na grafit lub barwiona
blacha walcowana
• Subtelne przetarcie / przydymienie nadaje mu lekkość i autentyczność
• O uniwersalnym zastosowaniu, idealny do łączenia
z wyrazistym drewnem
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R20315
Artisan Oak

U12007
Czarny Grafit

NEW

INTERESUJĄCY
MATERA F73071 SD
• Interesujący wzór o stylistyce industrialnej i ciemnym,
antracytowym wybarwieniu
• Powierzchnia blachy metalowej o subtelnym, precyzyjnie
oddanym efekcie szczotkowania
• Tworzy harmonijne połączenie z jasnymi drewnami
• Odpowiedni do wykończenia wnętrz i mebli w stylu loftowym

NEW

F73071
Matera

R48046
Old Style Ciemny

NEW

U18148
Niebieski Lodowy

MONOCHROMATYCZNY
DĄB SREBRNY R20320 NW
• Pasiasty plankowany dąb
• Wyrazisty i żywy rysunek słojów
• Zgodny z trendami srebrzystoszary kolor
• Odpowiedni na fronty, korpusy i powierzchnie poziome
• Ekskluzywne wybarwienie Pfleiderer

26

R20320
Dąb Srebrny
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NIESKOMPLIKOWANY

NEW

R37005
Wiąz Jasny

WILLOW BIAŁY R55072 SD

U16037
Puder

U12001
Czarny Onyx

• Rysunek słojów typowy dla sklejki skrawanej na łuszczarce
• Wielkopowierzchniowy rysunek nadaje dekorowi przytulny,
dynamiczny charakter
• Bielony, z niewielkimi kontrastami, spójny i harmonijny
• Odpowiedni na małe i duże powierzchnie
• Idealny do wnętrz w stylu industrialnym – znakomicie
komponuje się z czernioną stalą lub betonem

R55072
Willow Biały

NEW

ORYGINALNY
OLD STYLE CIEMNY R48046 SD
S63022
U18003(F8998)
Kashmir
White
Błękit Krystaliczny

S60030
Mitu Szary

NEW

28

• Oryginalny, rustykalny dekor z łączonych desek sosnowych
w zróżnicowanych odcieniach karmelu i brązu.
• Wyrazisty charakter used look (postarzanego drewna)
podkreślony przez zarysowania i przetarcia oraz realistycznie
oddane detale, jak np. gwoździe.
• Znakomicie łączy się z ciemnymi unidekorami oraz popularnymi
dekorami o optyce ciemnego metalu czy betonu, tworząc udane
stylizacje o charakterze loftowym.

R48046
Old Style Ciemny
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ZDECYDOWANY

NEW

NEW

WYTWORNY

JESION PORTLAND CZARNY R34032 NW

KITO BRĄZOWY F76110 SD

• Pasiasty, plankowany jesion z subtelną gradacją barw
• Zgodny z najnowszymi trendami czarny kolor
• Odpowiedni na fronty, korpusy i powierzchnie poziome
• Wyłącznie w Pfleiderer

• Blacha walcowana, jednorodna z subtelną grą kolorów
• O niezwykle autentycznym wyglądzie, w szczególności
w połączeniu z matową strukturą
• Odcień brązu łączy szlachetność wyselekcjonowanego
materiału z prostotą blachy
• Odpowiedni do wykończenia wnętrz, na fronty
i powierzchnie poziome

R34032
Jesion Portland
Czarny

F76110
Kito Brązowy

U17501
Rose

S63009
Marmur Carrara

U16020
Beż
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F76006
Stal Hartowana
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TREND BOOK 2020

TREND INDUSTRIALNY

TREND NATURALNY
NEW

R50094
Nordic Teak

NEW

NW

R48041NW
Jackson Hickory

NEW

R24030
Buk Scandic Jasny

SD

NEW

R20326NW
Dąb Puccini
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R34033NW
Jesion Górski

NEW

R20233NW
Dąb Springfield Jasny

NEW

NEW

R20256NW
Dąb Lorenzo

R22239NW
Dąb Riva

F76044 	
Bellato Szary

NEW

R20246NW
Dab Shetland

NEW

R34021NW
Jesion Firenze Jasny

SD

NEW

S60030SD
Mitu Szary

R20320NW
Dąb Srebrny

NEW

R20315NW
Artisan Oak

F79016SD
Caroline

NEW

R55072
Willow Biały

S60031SD
Fresko Antracyt

NEW

F79933SD
Manhattan

NEW

NEW

F76006
Stal Hartowana

SD

S60012SD
Smooth Concrete Brown

F73071SD
Matera

NEW

SD

R48046SD
Old Style Ciemny
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TREND ART DECO
NEW

DOSTĘPNOŚĆ

NEW

NEW

NEW

Nazwa dekoru

Struktura

Płyta laminowana
2.800 × 2.100 mm

Duropal HPL
4.100 x 1.300 x 0,8 mm

Duropal HPL
2.800 x 2.070 x 0,8 mm

R50094

Nordic Teak

NW

●

R48041

Jackson Hickory

NW

●

R20256

Dąb Lorenzo

NW

●

●

R22239

Dąb Riva

NW

●

●

●

R24030

Buk Scandic Jasny

SD

●

●

●

R34033

Jesion Górski

NW

●

●

R20246

Dąb Shetland

NW

●

R20315

Artisan Oak

NW

●

R20326

Dąb Puccini

NW

●

R20233

Dąb Springfield Jasny

NW

●

●

R34021

Jesion Firenze Jasny

NW

●

●

F79016

Caroline

SD

●

F76044

Bellato Szary

SD

●

●

●

S60030

Mitu Szary

SD

●

●

●

F76110SD
Kito Brązowy

R20320

Dąb Srebrny

NW

●

●

TRENDOWE DEKORY JEDNOBARWNE

S60031

Fresko Antracyt

SD

●

F79933

Manhattan

SD

●

F76006

Stal Hartowana

SD

●

●

●

S60012

Smooth Concrete Brown

SD

●

●

●

F73071

Matera

SD

●

R55072

Willow Biały

SD

●

●

●

R48046

Old Style Ciemny

SD

●

R50095

Laos Teak

NW

●

●

R30135

Orzech Okapi

NW

●

●

R50088

Malaysia Teak

NW

●

●

R34032

Jesion Portland Czarny

NW

●

●

F76110

Kito Brązowy

SD

●

U19006

Mięta

SD

●

●

●

U18001

Zgaszony Błękit

SD

●

●

●

U18006

Granat Skagerrak

SD

●

●

●

U19008

Labrador

SD

●

●

●

U16020

Beż

SD

●

●

●

U16037

Puder

SD

●

●

●

U16166

Salsa

SD

●

●

●

R50095
Laos Teak

NW

R30135
Orzech Okapi

NW

R50088 
Malaysia Teak

NW

R34032NW
Jesion Portland Czarny

NEW

U19006
Mięta

SD

U18001SD
Zgaszony Błękit

U18006 
Granat Skagerrak

SD

NEW

U16020
Beż

34

SD

U16037SD
Puder

U16166SD
Salsa

U19008SD
Labrador

●

●

●

