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materiály – inzerce

„Nature meets DESIGN“ 
– inspirováno přírodou

V Kolíně nad Rýnem se jako každé dva roky i letos konal mezinárodní veletrh Interzum Cologne 
2015, který byl zaměřen na výrobu nábytku, design a vybavení interiérů. Dodavatelé pro nábyt-
kářský průmysl zde představili svoje vize, inovativní technologie a design. Společnost RENOLIT při 
této příležitosti oficiálně představila kolekci fólií, jejichž vzhled i barevnost byly inspirovány přírodou. 
Ústředním tématem veletrhu Interzum totiž bylo setkání přírody a designu: „Nature meets DESIGN“. 
Právě toto motto v následujících dvou letech ovlivní design a výrobu v nábytkářském průmyslu. 
Přímo na výstavním stánku společnosti RENOLIT dominovala kombinace přírodního dřeva v kontrastu 
s jednobarevnými tóny v matné nebo vysoce lesklé povrchové úpravě.

Funkční design

Zmiňovaná hra kontrastů věrně odráží 
filozofii ústředního tématu. Příroda před
stavuje dokonalou předlohu. Inspiruje 
designéry při proměňování přírodních 
prvků v nový, samostatný design. Stefan 
Zimmermann, produktový designér spo
lečnosti RENOLIT, vysvětluje: „Hrajeme 
si se specifickými znaky dřeva, jakými 
jsou fládry, suky a letokruhy. Vytváříme 
tak malá umělecká díla inspirovaná pří-
rodou.“ Společnost se zaměřuje nejen 
na vzhled, ale i na funkčnost svých výrob
ků. Design proto kombinuje se silnými 
funkčními stránkami termolaminátů, jako 
jsou například antibakteriální vlastnost 
fólie nebo speciální ochranná vrstva.

Novinky jsou rozděleny do čtyř té-
mat:

 „Severský styl“
 „Rustikální styl“
 „Vysokolesklý a supermatný“
 „Hluboké struktury ražeb“

Nově se objevují ražby „Modern Ash“ 
a „Ribbons“, které jsou prezentovány 
jednobarevnými fóliemi, stejně tak mo
hou být kombinovány i s dřevodekory. 
Kolekce novinek zaujme díky svému ši
rokému rozsahu velký okruh zákazníků.

RENOLIT DESIGN přináší širokou na
bídku prvotřídních fólií pro originální 
povrchovou úpravu nábytku a dalších 
interiérových prvků. Vysoká kvalita a vý
jimečný sortiment doplňuje kvalifikova
ný servis odborníků nadnárodní společ

nosti RENOLIT se sídlem v Německu.
Skupina RENOLIT patří k předním svě
tovým výrobcům kvalitních plastových 
fólií a příbuzných výrobků pro technic
ké aplikace. Nezávislý rodinný podnik 
nastavuje už více než 65 let standardy 
v oblasti kvality a inovací a v současnosti 
zaměstnává okolo 4500 zaměstnanců 
ve více než 30 výrobních závodech 
a obchodních společnostech. 
Značka RENOLIT se těší celosvětové 
reputaci pro technickou odbornost, 
moderní design výrobku a zákaznicky 
orientovaný servis. RENOLIT nabízí ši
rokou škálu termoplastických fólií a sou
visejících služeb pro mnoho různých 
trhů, jako stavebnictví, nábytkový a au
tomobilový průmysl. Díky mnohaletým 
zkušenostem a inovativnímu přístupu 
vyvinula obchodní jednotka RENOLIT 
DESIGN řadu vynikajících fólií, které 
jsou, jak dvoj tak trojrozměrně tvarova
telné.

3D a 2D fólie pro originální 
úpravy

Rozsah RENOLIT 3D skladové kolekce 
je téměř neomezený, zahrnuje obrov
ské spektrum pro všestranné použití 
od výroby nábytkových dvířek pro ku
chyně, ložnice a koupelny, přes vyba
vení obchodů až po interiérový design. 
Nejkomplexnější sortiment výrobků, 
který je v současné době na trhu k dis
pozici, se může pochlubit bezkonku
renční paletou barev a vzorů, texturami 
a technickými vlastnostmi. Dřevodekory, 
abstraktní vzory a široké spektrum 

jednobarevných fólií jsou k dispozici 
k okamžitému dodání.
RENOLIT 3D skladová kolekce je pre
zentována dvěma produktovými řadami, 
každá s charakteristickými vlastnostmi – 
prémiová kolekce RENOLIT COVAREN 
a kolekce RENOLIT ALKOREN s kla
sickým výběrem dřevodekorů, ab
straktních vzorů a jednobarevných fólií. 
Nabídka zahrnuje i 2D fólie, které jsou 
určené především na obalování profilů 
a pro plošnou laminaci dveří. Vyráběny 
jsou buď z PVC, nebo z polypropylenu. 
Pro výrobu interiérových dveří jsou ob
zvlášť oblíbené polypropylenové fólie 
řady ALKORCELL.

Technické informace

Společnost RENOLIT neustále investu
je do nových technologií a výroby, aby 
zajistila vytvoření materiálů s vynikajícími 
funkčními vlastnostmi. Materiály jsou vy
ráběny v nejvyšší kvalitě a splňují všech
ny nezbytné mezinárodní normy a po
žadavky trhu. To je závazek, který bere 
zejména vážně, a to jak jako výrobce, 
tak jako zakládající člen iniciativní sku
piny pro 3D výrobu nábytkových dvířek.

Materiálové vlastnosti fólií RENOLIT:
 Vynikající mechanická odolnost
 Barevná stálost
 Vynikající rozměrová stálost a odol
nost proti znečištění

 Odolnost vůči teplotám a vlhkosti, 
které se běžně vyskytují v domácnosti

 Povrch opatřený lakem odolným proti 
poškrábání, který chrání materiál při po
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užívání a pomáhá odolávat opotřebení

 Primerem opatřená zadní strana fólie 
pro lepší aplikaci na podklad a trvan
livost spoje

 Kompatibilita se všemi lepícími systé
my od předních světových výrobců

 Odolnost vůči většině skvrn od po
travin a chemikálií vyskytujících se 
v domácím prostředí

Značka kvality RAL

Dokonce i vynikající produkty stále nabíze
jí prostor pro další vylepšení. Nová znač
ka kvality RAL pro 3D nábytkové systémy 
(RALGZ 434) znamená nejvyšší kvalitu ve 
všech výrobních procesech, čímž nasta
vuje nové standardy pro povrchy v kuchy
ních a koupelnách. RENOLIT je jediný 

výrobce, který k dnešnímu dni tento 
certifikát obdržel. 

RALcertifikované komponenty splňují 
nejvyšší nároky normy, pokud jde o: 

 Tepelnou odolnost
 Trvanlivost spoje
 Odolnost vůči vlhkosti a měnících se 
klimatických podmínek

 Odolnost vůči vodním parám

Certifikace kvality RAL se uděluje podle 
zvlášť přísných a náročných kritérií po
psaných v směrnici pro kvalitu RAL GZ
434. Produkty se podrobují testování 
dle specifických metod, které jsou před
mětem neutrálního sledování a výsledky 
jsou detailně zaznamenávány pro účely 
zpětné zjistitelnosti.

Kontakt:

RENOLIT Tábor s.r.o.
Farského 888/15
CZ – 390 02 Tábor
email: tabor@renolit.com
www.renolit.com

Přísný, ale živý: Dekoru Pamplona 
Teak jednoznačně dominují proužky 
typické pro teakové dřevo. Barevně 
zvýrazněný průběh struktury a integ
rované partie fládru však tuto přísnost 
zmírňují. 

Dekor je dodáván ve dvou barevných 
provedeních. Pamplona Teak 1 SC 
má tendenci k béžově šedé, u prove
dení Pamplona Teak 2 SC podtrhuje 
živou strukturu dřeva červenohnědý 

odstín. Pro obě varianty je společná 
rafinovaná ražba Veralinga. Ušlechtilé 
dřevo s proužky je mnohostranně po
užitelné jak v obytných místnostech, 
tak i u objektů.

Možnosti použití
 kuchyně, koupelny a obytné míst
nosti

 výstavba objektů a vybavení prode
jen

 použití v kancelářích

Barevné kombinace s Pamplona 
Teak 1SC

 RENOLIT ALKOREN Truffle Suedette 
Matt

 RENOLIT COVAREN Platino
 RENOLIT ALKOREN Rose Hip

Barevné kombinace s Pamplona 
Teak 2SC

 RENOLIT COVAREN Copper Red
 RENOLIT COVAREN HG Bordeaux

RENOLIT – Pamplona Teak

Copper Red

Rose Hip

Platino

RENOLIT COVAREN Pamplona Teak 1SC RENOLIT COVAREN Pamplona Teak 2SC

Truffle Suedette 
Matt

HG Bordeaux
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