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Furnirane plošče

So ljudje, ki dajo lesu še lepšo obliko in podobo,
in smo ljudje, ki jim pri tem pomagamo in svetujemo.
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REALwood
furnirane plošče
POPOLNOMA AVTENTIČNO

Tukaj je lahko narava takšna, kakršna je: pristna in popolna v svoji 
nepopolnosti. Naravno raščene lesne strukture z razpokami in grčami 
naredijo edinstveno pohištvo resnično.

Ti materiali na osnovi lesa so mojstrovina umetnosti, ki je izražena v 
furnirju in nagovarjajo k trendu trajnosti.

Sklop REALwood (furnirane plošče) se deli na tri 
podskupine:

- OAKwood - 9 furniranih plošč
- HARDwood - 15 furniranih plošč
- SOFTwood - 8 furniranih plošč
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IDEJA: CHARISMO

E elegant plain N nature mix S structure

Da bi zadovoljil željo po živahnosti in izvirnosti, Kaindl s furniranimi 
ploščami z neujemanjem furnirja, po imenu CHARISMO, ponuja 
možnost izbire med tremi privlačnimi izvedbami. Tehnologija 
omogoča doseganje kakovostnega videza masivnega lesa s sočasno 
postavitvijo furnirjev iz različnih hlodov - eden ob drugem.

CHARISMO je na voljo s številnimi različnimi razvrstitvami furnirjev, 
od elegantnih do presenetljivo strukturiranih.

E elegant plain N nature mix S structure
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Razvrstitev

CLASSIC
zrcaljenje - knjiga

zaporedje

A/B

Idealen za reprezentativne
sprednje površine. Z 
značilnimi lastnostmi 
lesa za sprednji furnir.

Točno po vaših zamislih.
Izberite les po lastnih 
merilih. Od četrtin do 
dolgih zaporedij.

Stroškovno ugodna 
alternativa za korpuse 
in kot hrbtna stran
na sprednjih stranicah. 
Z naravnimi 
karakteristikami lesa.

1A/B A/B
Basic

CHARISMO
neujemanje E

Posebno eleganten 
izbor furnirja s črtami 
in pol-bočnega
furnirja s pojavnostjo 
videza neujemanja.

Naravni miks je 
kombinacija furnirja s 
črtami in bočnega
furnirja, ki se posebej 
osredotoča na 
presenetljive lastnosti 
lesa.

Ustvarjeno iz številnih 
vzorcev bočnih furnirjev 
v majhnih zaporedjih, 
ki so prepleteni s
pol-bočnimi furnirji.

N S

Slike spajanja

zrcaljenje (knjiga) zaporedje neujemanje

E elegant plain N nature mix S structure
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IDEJA: FUMAKO

Ekološka masivna plošča - Povsem iz hrastovega lesa

Plemenit furnir iz hrasta v kombinaciji s cenovno ugodno 
in stabilno ploščo iz masivnega lesa. Tradicionalna tehnika, 
okrepljena s Kaindlovim edinstvenim znanjem in spretnostmi. 
Možnosti so številne. Od rustikalnega do umirjenega in
dostojanstvenega. Na voljo v vseh različicah impresivne Oak 
Wood kategorije.

Dolžinski spoj - finger joint

Osnovna plošča

Lastnosti:
- zelo kakovosten videz
- visoka dimenzijska stabilnost
- furnirana površina, primerna za nadaljnjo obdelavo
- odlično razmerje med ceno in uporabnostjo
- masivne plošče v različnih vizualnih dizajnih

Dimenzija:
- velikost: 3000 x 1250 mm
- debeline osnovne plošče: 19 mm, 38 mm
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Krtačene površine

Evropski Hrast Grčasti Hrast Macesen

Večdimenzionalnost

Površine je mogoče dojeti tako figurativno kot dobesedno.
Krtačenje odstrani mehke dele lesa, trda področja površine pa 
ostajajo takšna kot so. Strukture, obroči, grče in kodri tvorijo 
tridimenzionalno pokrajino - hribovja in doline. Krtačeni furnirji so 
ugled pravega lesa. Rezultati se med posameznimi vrstami lesa 
razlikujejo. Nekateri so subtilni, drugi bolj očitni. Kljub temu pa so 
vsi zelo kakovostni. Stopite v stik s svojo prodajno ekipo iz Kaindla.

Grobi rez

Razmišljati izven okvirjev.

Groba struktura lesa postane 
na oplemenitih površinah vidna 
in otipljiva. Idealno za 
personalizirano obdelavo
(po meri) in idealno, da pustite 
osebno noto. Brusne mrežice, 
gobice in krtače puščajo sledi, 
ki okrepijo strukturo in
poudarijo značaj lesa.



6

IDEJA: BLACKBACK

Izgled

Črni premaz tvori optično popolno ozadje na odprtih mestih. Ne 
more se zgoditi preboj črnega lepila! Rahlo bleščanje črnih pik 
skozi prozorno lepilo izgine s površinsko obdelavo (lak, olje itd.). 
Kaindl Blackback je primeren za vse rustikalne vrste lesa (furnirja) 
razen za starinski hrast in antični hrast.

Dimenzija:
2800 x 2070 x 8/15/18 mm (Iverica - osnovna plošča)
2800 x 2070 x 18 mm (MDF - osnovna plošča)

Uporaba

Blackback je primeren za vse vrste lesa z odprtimi karakteristikami 
(grče, razpoke ...), razen za staran hrastov furnir in antični hrastov 
furnir. Zlasti pri debelini furnirja 0,6 mm. Blackback je edini način, 
da se izognemo vizualno motečemu preboju lepila.
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Osnovna plošče za furnirje
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OAKwood
furnirane plošče
Raznolikost hrasta
V starih religijah, pa tudi v mitih in legendah je hrast veljal 
za sveto drevo in so ga pogosto imenovali “drevo življenja”. 
Dragocen les iz ravnih hlodov se prednostno uporablja za furnir. 
Furnirji so zelo spremenljivi in ponujajo možnost za resnično 
unikatno pohištvo. Hrast se predstavlja s svojo značilno barvo, 
edinstvenim občutkom in rustikalnim videzom.

Staran Hrast - N
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Hrast z majhnimi grčami                                                         0,6 mm

Staran Hrast                                                                            0,9 mm

Rustikalni Hrast                                                              0,6 / 0,9 mm

Hrast Radiata                                                                          0,6 mm

Grčasti Hrast                                                                  0,6 / 0,9 mm

Evropski Hrast                                                                0,6 / 0,9 mm Hrast Rift                                                                                 0,6 mm

Antični Hrast                                                                           0,9 mm

Vulkanski Hrast                                                                       0,6 mm
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STARAN HRAST

drevesna vrsta: 
osnovna plošča:
dimenzije plošče:
debelina furnirja:
kvaliteta furnirja:
lepilo:
razvrstitev:
slika spajanja:

hrast
iverna plošča P2
2800 x 2070 x 20 mm
0,9 mm
N/NB
črno
Charismo
neujemanje - N nature mix

N/NB nature mix
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Staran Hrast - N
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GRČASTI HRAST

drevesna vrsta: 
osnovna plošča:
dimenzije plošče:
debelina furnirja:
kvaliteta furnirja:
lepilo:
razvrstitev:
slika spajanja:

hrast
iverna plošča P2
2800 x 2070 x 19 mm
0,6 mm
N/NB
črno
Charismo
neujemanje - N nature mix

N/NB nature mix
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Grčasti Hrast - N
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Grčasti Hrast - N
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EVROPSKI HRAST

drevesna vrsta: 
osnovna plošča:
dimenzije plošče:

debelina furnirja:
kvaliteta furnirja:
lepilo:
razvrstitev:
slika spajanja:

razvrstitev:
slika spajanja:

hrast
iverna plošča P2
2800 x 2070 x 9*/19/26* mm
*debelini plošče 9 in 26 mm na voljo samo v A/B kvaliteti
0,6 mm
A/B, E/EB, N/NB
transparent
Classic
zrcaljenje (knjiga)

Charismo
neujemanje - E elegant plain, neujemanje - N nature mix

N/NB nature mixA/B zrcaljenje E/EB elegant plain
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Evropski Hrast - A
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Evropski Hrast - S
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RUSTIKALNI HRAST

drevesna vrsta: 
osnovna plošča:
dimenzije plošče:
debelina furnirja:
kvaliteta furnirja:
lepilo:
razvrstitev:
slika spajanja:

hrast
iverna plošča P2
2800 x 2070 x 19 mm
0,6 mm
N/NB
črno
Charismo
neujemanje - N nature mix

N/NB nature mix

Slika je simbolična: prikaz plošče je z belim lepilom
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Slika je simbolična: prikaz plošče je z belim lepilomRustikalni Hrast - N
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HARDwood
furnirane plošče
Ekstravagantnost v naravni kulturi
V gozdu ali med predelavo - trd les je cenjen zaradi svoje 
odpornosti, izraznosti in individualnega značaja. Les, ki ga 
ponujamo, prihaja izključno iz certificiranih gozdov v ZDA in 
Evropi. Ekologija in trajnost določata naša dejanja.

Jesen - A
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Evropski Javor                                  0,6 mm

Mahagonij                                          0,6 mm

Jesenova Sredica                              0,6 mm

Ameriška Češnja                               0,6 mm

Breza Ravno Rezana                         0,6 mm

Jesen                                                 0,6 mm

Rustikalni Oreh                                  0,6 mm

Kostanj                                              0,6 mm

Jelša                                                  0,6 mm

Kanadski Javor                                  0,6 mm

Breza Obodno Rezana                      0,6 mm

Ameriški Črni Oreh                           0,6 mm

Ameriški Rdeči Brest                        0,6 mm

Bukova Sredica                                 0,6 mm

Parjena Bukev                                   0,6 mm
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EVROPSKI JAVOR

drevesna vrsta: 
osnovna plošča:
dimenzije plošče:
debelina furnirja:
kvaliteta furnirja:
lepilo:
razvrstitev:
slika spajanja:

javor
iverna plošča P2
2800 x 2070 x 19 mm
0,6 mm
A/B
transparent
Classic
zrcaljenje (knjiga)

A/B zrcaljenje
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Evropski Javor - A
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Evropski Javor - A
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PARJENA BUKEV

drevesna vrsta: 
osnovna plošča:
dimenzije plošče:
debelina furnirja:
kvaliteta furnirja:
lepilo:
razvrstitev:
slika spajanja:

bukev
iverna plošča P2
2800 x 2070 x 19 mm
0,6 mm
A/B
transparent
Classic
zrcaljenje (knjiga)

A/B zrcaljenje
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Parjena Bukev - N
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JESEN

drevesna vrsta: 
osnovna plošča:
dimenzije plošče:
debelina furnirja:
kvaliteta furnirja:
lepilo:
razvrstitev:
slika spajanja:

jesen
iverna plošča P2
2800 x 2070 x 19 mm
0,6 mm
A/B
transparent
Classic
zrcaljenje (knjiga)

A/B zrcaljenje
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Jesen - A
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AMERIŠKA ČEŠNJA

drevesna vrsta: 
osnovna plošča:
dimenzije plošče:
debelina furnirja:
kvaliteta furnirja:
lepilo:
razvrstitev:
slika spajanja:

češnja
iverna plošča P2
2800 x 2070 x 19 mm
0,6 mm
A/B
transparent
Classic
zrcaljenje (knjiga)

A/B zrcaljenje
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Ameriška Češnja - A
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Ameriška Češnja - A
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AMERIŠKI RUSTIKALNI OREH

drevesna vrsta: 
osnovna plošča:
dimenzije plošče:
debelina furnirja:
kvaliteta furnirja:
lepilo:
razvrstitev:
slika spajanja:

oreh
iverna plošča P2
2800 x 2070 x 19 mm
0,6 mm
N/NB
črno
Charismo
neujemanje - N nature mix

N/NB nature mix
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Ameriški Rustikalni Oreh - N
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Ameriški Rustikalni Oreh - N
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AMERIŠKI ČRNI OREH

drevesna vrsta: 
osnovna plošča:
dimenzije plošče:
debelina furnirja:
kvaliteta furnirja:
lepilo:
razvrstitev:
slika spajanja:

oreh
iverna plošča P2
2800 x 2070 x 19 mm
0,6 mm
A/B
transparent
Classic
zrcaljenje (knjiga)

A/B zrcaljenje
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Ameriški Črni Oreh - N
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SOFTwood
furnirane plošče
Eleganca mehkega lesa
Več kot polovico gozdnih površin v Evropi sestavlja mehak les. 
Mehak les se uporablja tako pri stanovanjskih konstrukcijah kot 
pri izdelavi pohištva, bodisi iz masivnega lesa ali kot furnir. Ta les 
je enostaven za obdelavo in je toplega videza.

Starana Smreka
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Macesen                                                                                  0,8 mm

Smreka                                                                                    0,8 mm

Grčasta Smreka                                                                       0,8 mm

Švicarski Bor                                                                           0,8 mm

Jelka                                                                                        0,8 mm Bor                                                                                           0,8 mm

Evropska Douglas Jelka                                                          0,8 mm

Starana Smreka                                                                        1,4 mm



45

MACESEN

drevesna vrsta: 
osnovna plošča:
dimenzije plošče:
debelina furnirja:
kvaliteta furnirja:
lepilo:
razvrstitev:
slika spajanja:

macesen
iverna plošča P2
2800 x 2070 x 19 mm
0,8 mm
E/EB
transparent
Charismo
neujemanje - E elegant plain

E/EB elegant plain
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Macesen - E
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Macesen - S
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SMREKA

drevesna vrsta: 
osnovna plošča:
dimenzije plošče:
debelina furnirja:
kvaliteta furnirja:
lepilo:
razvrstitev:
slika spajanja:

smreka
iverna plošča P2
2800 x 2070 x 19 mm
0,8 mm
A/B
transparent
Classic
zrcaljenje (knjiga)

A/B zrcaljenje
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Smreka - A
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STARANA SMREKA

drevesna vrsta: 
osnovna plošča:
dimenzije plošče:
debelina furnirja:
kvaliteta furnirja:
lepilo:
razvrstitev:
slika spajanja:

smreka
iverna plošča P2
2800 x 2070 x 21 mm
1,5 mm
N/NB
črno
Charismo
neujemanje - N nature mix

N/NB nature mix
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Starana Smreka - N
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Robni trakovi iz furnirja
Naravni robni trak:
Robni trak iz furnirja je narejen iz enega ali več slojev furnirja. 
Robni trak iz tankega furnirja je eden klasičnih izdelkov v Heitzovi 
široki paleti izdelkov. 

Robni trakovi iz furnirja se izredno lepo dopolnjujejo z vsemi 
furniranimi ploščami, saj se tako končni izdelek povsem približa 
masivnemu lesu.

Ponudba dekorjev robnih trakov iz furnirja
V naši ponudbi imamo furnirane robne trakove za vse furnirane 
plošče iz zaloge.

Na voljo je robni trak iz furnirja naslednjih dimenzij:
- debelina: 0,6 / 1,0 / 2,0 mm
- širina: 24 / 42 mm
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Quality Boards. Made in Salzburg.

Starman d.o.o.
Poslovna cona Žeje pri Komendi
Pod brezami 2, 1218 Komenda
tel:  +386 (0)1 724 79 00
e-mail: info@starman.si
www.starman.si

Tehnični opisi in mere v tem katalogu, tudi tiste s slikami 
in risbami niso zavezujoče.
Pridružujemo si pravico do oblikovnih izboljšav.
Ne prevzemamo odgovornosti za morebitne tiskarske 
napake ali druge napake, ki bi se lahko pojavile pri 
izdelavi kataloga.
Copyright: prepovedana je objava, predelava in kopiranje 
objavljenih vsebin, brez vednosti Starman d.o.o.

The technical descriptions and dimensions in this 
catalogue, also those with the photographs and 
drawings, are not binding.
We reserve the right to make design improvements.
We bear no liability for any misprints or other errors 
that might occur in the production of this catalogue.
Copyright: It is forbidden to publish, edit and copy published 
content without the knowledge of Starman d.o.o.
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