
Płyty dekoracyjne, 
które odmienią, 
każdą kuchnię
JESTEŚ GOTOWY NA COŚ NOWEGO?

Odkryj innowacyjne panele dekoracyjne Design 
Solutions™ 4_kitchen, które obniżą koszt wykończenia 
wnętrza i skrócą czas remontu. Ich bazą jest płyta MDF 
FSC® o obniżonej emisji formaldehydu pokryta 
wysokiej jakości folią polimerową. W produkcji stosuje-
my klej reaktywny PUR, który sprawia, że panele 
wyróżniają się odpornością na wilgoć i podwyższoną 
temperaturę. Elementy łączone są po długości na click 
2G® (połączenie pióro wpust jest na pionowych krawę-
dziach – po wymiarze 620 mm), dzięki czemu zawsze 
idealnie do siebie przylegają. Zapomnij o klasycznych 
płytkach między szafkami kuchennymi, to już było! 
Czas na nowoczesne rozwiązania.

Bogate wzornictwo
ZGODNE Z AKTUALNYMI TRENDAMI

W programie magazynowym Design Solutions™ 
4_kitchen znajdziesz starannie wyselekcjonowane 
motywy inspirowane kamieniem, betonem, metalem 
oraz deseniami tkanin. Zadbaliśmy o najdrobniejsze 
detale - każdy wzór wyróżnia się unikatową fakturą. 
Przygotowaliśmy także program dostępny na indywi-
dualne zamówienie.

Panele dekoracyjne Design Solutions™ 4_kitchen 
odmieniają aranżację wnętrza, dodając mu wyjątko-
wego charakteru. Dzięki bogatej ofercie z łatwością 
dopasujesz płyty do stylu blatu i mebli kuchennych 
niezależnie od charakteru wykończenia wnętrza. 
Rekomendujemy stosowanie paneli dekoracyjnych 
Design Solutions™ 4_kitchen w miejscach nienarażo-
nych na bezpośrednie działanie wody. Na zamówienie 
oferujemy także panele o podwyższonej odporności na 
wilgoć.

Panele Dekoracyjne
Design Solutions™
4_kitchen

Ł Ą C Z O N E
N A  C L I C K



▶ płyta MDF FSC® o obniżonej zawartości 
 formaldehydu o grubości 12 mm

▶ panele na pas międzyszafkowy (click na pionowych  
 krawędziach na wymiarze 620 mm): 1300x620 mm

▶ panele na wnękę pod pochłaniacz z linii produktowej 
 Design Solutions™ 4_interior dostępne na zapytanie
 (click na pionowych i poziomych krawędziach): 600x1300 mm

▶ wykończenie powierzchni:
 folia polimerowa wysokiej jakości i wybranym
 deseniu o grubości 0,15-0,4 mm

▶ sposób wykończenia krawędzi:
 poziomych – producent dostarcza panele zabezpieczone 
 antywilgociowo poliuretanem (po wymiarze 1300 mm),
 pionowych (po wymiarze 620 mm) – po docięciu zalecamy
 wykończyć silikonem lub ogólnie dostępnymi listwami
 wykończeniowymi stosowanymi do płytek ceramicznych

▶ do wykończenia-uszczelnienia krawędzi między blatem
 roboczym, a panelami zalecamy zastosowanie listew 
 silikonowych

▶ sposób montażu: na ruszcie lub na kleju montażowym

▶ opatentowana technologia łączenia click 2G®

 na licencji VALINGE INNOVATIONS AB

▶ dodatki: klej montażowy, przyblatowa listwa silikonowa 
 w wyselekcjonowanych kolorach:

więcej info:
www.melaco.com.pl

Centrala: +48 68 38 79208
Sprzedaż: +48 68 38 72394

melaco@melaco.com.pl

MELACO sp. z o.o.
ul. Ciepielowska 9,
67-100 Nowa Sól

spełniają 
wymagania

normy DIN EN 16516

odporne na
zaplamienia

łatwe 
w utrzymaniu

czystości

odporne
na działanie

promieniowania UV

wykonane 
z certyfikowanych

surowców

Marmur Carrera
(program magazynowy)

Oxid grey
(program magazynowy)

Plaza stone
(program magazynowy)

Modernism Warmgrey
(program magazynowy)

Concrete black
(program magazynowy)

Vintage copper
(program magazynowy)

Dane 
techniczne
SZCZEGÓŁY PRODUKTU

transparentny biały szarobrązowy szarobeżowy beżowy czarny

dystrybutor
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Design Solutions™ 4_kitchen K A R TA  P R O D U K T O W A


