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Kompakt plošče 
Slim line plus

MPB 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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SLIM LINE PLUS
kompakt delovne plošče 
debeline 12 mm
TANKE, TRPEŽNE IN BREZ POTREBE PO ROBLJENJU

Slim Line Plus predstavlja poseben izbor 12 milimetrskih kompakt 
plošč z enobarvnim jedrom, ki so idealna izbira za izdelavo 
pohištva in notranje opreme višjega razreda. Poleg čudovitih 
dekorjev, je izboljšana tudi odpornost proti obrabi in vlagi. 

Plošče Slim Line so namenjene horizontalni uporabi in s posebej 
izbranimi dekorji dodajo slog, kjerkoli jih uporabite. Plošče ne 
potrebujejo dodatnega robljenja ali obdelave površine in so tako 
kot nalašč za uporabo v kuhinji kot delovne plošče ali v pisarni. 

PREDNOSTI:
- brez potrebe po robljenju
- visoka nosilnost in odpornost na vodo
- primerne za montažo korita pod ploščo
- higienične in enostavne za čiščenje zaradi neporozne površine
- primerne za horizontalno in vertikalno uporabo (lahko se
  jih uporabi kot delovne plošče ali kot kuhinjske niše)          
- obojestranska dekorativna površina je primerne za uporabo 
  v odprtih korpusih

DIMENZIJA:
- 4100 x 1300 x 12 mm
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LASTNOSTI:

odpornost na vodo

odpornost na mehanske 
poškodbeodpornost na vročino

enostavno za čiščenjehigienično

odpornost na 
umazanijo

UPORABA:

kot delovne površine 
(pult)

ostale horizontalne 
površine

STRUKTURE:

SU Super Matt
Struktura, ki združuje MAT 
učinek z gladko in visoko 
kakovostno optiko za 
čudovit videz.

AF Authentic Fine
Žametna struktura z razkošnim 
soft-touch učinkom in 
anti-fi ngerprint obdelavo.

SL Slate
Struktura globokega skrilavca, 
ki odraža značilen videz in 
občutek te nekdaj zelo 
uporabljene kamnine.

Slim Line Plus delovne plošče kljub tankemu formatu in dovršeni 
obliki, ponujajo vso trdnost in vzdržljivost kot običajne delovne 
plošče.

Od dramatičnega črnega UNI dekorja s strukturo skrilavca do mehke 
anti-fi ngerprint površine proti prstnim odtisom, Slim Line Plus delovne 
plošče izžarevajo eleganco v katerem koli okolju.

Njihova tanka zasnova in čudovit videz sta dopolnjena z elegantnim 
enobarvnim jedrom, zaradi česar plošče Slim Line Plus ne potrebujejo 
robljenja.
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PH Palazzo Touch
Navdihnjena s starinskimi 
strukturami marmorja, ta 
struktura posnema naravne 
razpoke in vdolbine z brušenim 
voskastim pridihom.

STRUKTURE: DEKORJI:

8685 SU Snežno Bela
bela sredica

4771 AF Bela Mat
bela sredica

K023 SU Venato
bela sredica

PW Pure Wood
Ta struktura, ki jo navdihuje, 
obdelava fi no brušenega 
in lakiranega furnirja, daje 
svilnato mat površino, ki 
razkriva subtilen sijaj lesnih zrn.
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K023 SU Venato
bela sredica

K295 PW Hrast
rjava sredica
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K108 SU Peltro
črna sredica

K028 SU Portland
siva sredica

DEKORJI:
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K302 PH Urban Concrete
siva sredica

K205 SL Črni Beton
črna sredica



7

0190 SL Črna
črna sredica

0190 AF Črna Mat
črna sredica

DEKORJI:
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0190 AF Črna Mat
črna sredica
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Kompakt plošče
PREMIUM DEKORATIVNE PLOŠČE

Kompakt plošče (HPL) so odlična alternativa ostalim gradbenim 
materialom, še posebno kjer je potrebna visoka odpornost na vlago 
in mehansko odpornost. Plošče so izdelane s stiskanjem več jedrnih 
slojev in dekorativnega papirja, impregniranega s smolo. Take plošče 
so zelo odporne, vzdržljive in higienične. Kompakt plošče so primerne 
za pokrivanje navpičnih površin, kot so vrata in stenske plošče, pa tudi 
vodoravnih površin, kot so delovne plošče. Kompakt plošče ponujajo 
nešteto možnosti oblikovanja in uporabe za notranje prostore.

PREDNOSTI:
- odpornost proti vplivom vlage in vode
- barvna obstojnost
- odpornost na ekstremne temperature (-800 C do + 1200 C)
- odpornost proti udarcem in odrgninam
- dobra požarna odpornost (B2)
- visoka odpornost na kemikalije
- neškodljive v stiku z živili
- enostavno čiščenje
- široka paleta uporabe

DIMENZIJA:
- 2800 x 1860 x 12 mm



10

STRUKTURA:

BS Bureau Structure
Prijetna lisasta površina, ki 
prinaša brezčasen slog in 
trajnost v vsa okolja, ne samo v 
pisarno.

UPORABA KOT MATERIAL V INDUSTRIJSKI GRADNJI ZA:
- sobe
- stene
- ograje
- wc pregrade in kabine
- garderobne omarice pri bazenih

UPORABA KOT MATERIAL V KONSTRUKCIJSKI GRADNJI ZA:
- pohištvo v trgovinah
- pisarniško pohištvo
- laboratorije
- bolniške sobe

zaščitna in dekorativna plast

jedrne celulozne plasti

zaščitna in dekorativna plast

OSNOVNE INFORMACIJE ZA UPORABO KOMPAKT PLOŠČ

                TRANSPORT:
                Čeprav imajo kompakt plošče izredne  
                fi zikalne lastnosti, previdnost pri transportu        
                ni odveč, saj se tako lahko izognemo  
površinskim poškodbam in poškodbam robov.

- med prevozom morajo biti plošče močno 
  pritrjene, da se prepreči premikanje celotnega
  paketa ali posameznih plošč
- vsako umazanijo med ploščami je treba
  odstraniti, še preden se zložijo na kup
- ne nalagajte več kot 3 palete eno na drugo
- uporabite zaščitno folijo za preprečevanje
  nabiranja umazanije med ploščami

                REZANJE, VRTANJE, REZKANJE
                Priporočljivo je, da za rezanje, vrtanje in   
                rezkanje uporabite orodja iz trde in 
                ostre kovine. Izogibajte se pregrevanju 
orodja. Dovoljena je uporaba samoreznih vijakov. 
Ob rezanju plošč mora biti vhodni zob na krožni 
žagi na vidni strani. Ostre robove je treba
zgladiti s smirkovim papirjem. 

                TRANSPORT:
                Čeprav imajo kompakt plošče izredne  
                fi zikalne lastnosti, previdnost pri transportu        
                ni odveč, saj se tako lahko izognemo  

                REZANJE, VRTANJE, REZKANJE
                Priporočljivo je, da za rezanje, vrtanje in   
                rezkanje uporabite orodja iz trde in 
                ostre kovine. Izogibajte se pregrevanju 

Rezilo žage ali stacionarna krožna žaga

Vrsta zoba: trapezoidni raven zob ali izmenljiv zob

Orodje: trda kovina ali diamantna konica

Naklon: 450

Premer
(mm) Št. zob Št. obratov 

(x/min)
Debelina

rezila (mm)
Prekrivanje

(mm)

300 72 6000 3,4 30

350 84 5000 4,0 35

350 96 4000 4,8 40

HSS sveder: kot konice 60 - 800

Premer
(mm)

Št. obratov
(x/min)

Pomik
(mm/min)

5 3000 60 - 120

8 2000 40 - 80

10 1500 30 - 60
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                SKLADIŠČENJE IN PRETOVARJANJE:
                Vsako poškodbo je treba zabeležiti  
                na dobavnico, ki jo mora podpisati 
                šofer.
- ne premikajte palet, kadar so naložene ena na  
  drugo, saj to lahko povzroči poškodbe na
  površini ali na robovih
- plošče morajo biti shranjene na ravni, stabilni 
  površini, maksimalno 3 palete v višino
- posebno previdnost je treba posvetiti čistoči
  med ploščami
- plošče se ne smejo drgniti ena nad drugo

Prosimo, upoštevajte naslednja navodila za 
ravnanje s ploščami:
- plošče morajo biti skladiščene na ravni, stabilni
  in suhi površini, zaščiteni pred vodo
- zaščitno embalažo odstranite tik pred obdelavo
  plošče
- plošče morajo biti shranjene v običajnih 
  klimatskih pogojih
- plošče morajo biti zaščitene pred dežjem in se
  jih ne sme montirati v deževnih dneh
- nikoli ne skladiščite plošč tako, da so naslonjene  
  na zid pod kotom, saj se plošče lahko 
  poškodujejo (upogibanje, zvijanje, deformacija)

                SKLADIŠČENJE IN PRETOVARJANJE:
                Vsako poškodbo je treba zabeležiti  
                na dobavnico, ki jo mora podpisati 
                šofer.

                ČIŠČENJE
                Kompakt plošče so enostavne za 
                čiščenje in vzdrževanje. Zmerni madeži  
                se običajno lahko odstranijo z mehko 
čisto krpo in tolpo vodo z milom in ostalimi 
neabrazivnimi čistili. Ostale večje nečistoče se 
lahko odstranijo z ostalimi organskimi topili 
(alkohol itd.). Vedno najprej očistite majhno 
območje in preverite morebitne površinske 
spremembe, preden nadaljujete s čiščenjem.

KRONO KOMPAKT ZA SANITARNE KABINE
Sanitarne kabine iz kompakt plošč so zelo 
primerne za vse vrste sanitarnih kabin z visoko 
frekvenco uporabe. Plošče debeline 12 mm, ki 
se uporabljajo za stene in vrata kabine, so lahko 
tudi samostoječe. Ker kompakt plošče zelo 
slabo vpijajo snovi iz okolice, so plošče primerne 
tudi za sanitarne kabine, ki so izpostavljene
visoki vlažnosti. Taka vgradnja je zelo vzdržljiva 
in predstavlja minimalne stroške vzdrževanja.

                ČIŠČENJE
                Kompakt plošče so enostavne za 
                čiščenje in vzdrževanje. Zmerni madeži  
                se običajno lahko odstranijo z mehko 
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101 BS Bela
črna sredica

0514 BS Slonova kost
črna sredica

112 BS Siva
črna sredica

162 BS Grafitno siva
črna sredica

164 BS Antracit
črna sredica

134 BS Rumena
črna sredica

DEKORJI:
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149 BS Rdeča
črna sredica

125 BS Modra
črna sredica

190 BS Črna
črna sredica

DEKORJI:

132 BS Pomaranča
črna sredica

7190 BS Zelena
črna sredica

7113 BS Rdeča Chilli
črna sredica
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MPB plošče
MULTIPURPOSE BOARD

Kronospan MPB je plošča z visoko gostoto za notranjo in zunanjo 
uporabo brez obremenitve.

Plošča Kronospan MPB je na obeh straneh prekrita z dekorativnim
melaminskim slojem in ponuja vrhunsko estetiko v kombinaciji z 
izjemno odpornostjo in funkcionalnostjo. Za ploščo je značilna
odpornost proti udarcem in visoka odpornost proti praskam in
odrgninam. Poleg tega ima dobro dimenzijsko stabilnost. Plošče so
higienske, enostavno se čistijo in ne absorbirajo umazanije. Plošča 
MPB spada v skupino kompaktnih plošč HPL v skladu z EN 438 del. 6, 
klasifikacija glede požarnih lastnostih EGS.

Zaradi visoke togosti in gostote materiala so MPB plošče zasnovane za 
številne namene, na primer kot zaščita notranjih sten za proizvodne ali 
skladiščne prostore, za prostore za živali ali kot stenske obloge hlevov.

Zaradi visoke odpornosti na praske in udarce so MPB plošče zelo 
primerne za uporabo v trgovinah ali razstavnih prostorih.

Velika prednost MPB plošč je tudi odlična vodoodpornost, zaradi česar 
so MPB plošče še posebej primerne za uporabo v vlažnih prostorih ob 
upoštevanju konstrukcijskih ukrepov.
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DIMENZIJA:
- 2800 x 1250 x 6 mm

UPORABA:
- gradbena plošča za notranjo in zunanjo navpično uporabo

PODROČJA UPORABE:
- oprema trgovin
- ograje, nadstreški za avtomobile, vrtno pohištvo, table,
  podstrešne plošče, lope
- prekrivanje notranjih sten, pregradne stene, knjižne police,
  šolsko in pisarniško pohištvo
- pohištvo ob bazenu
- odobrena za uporabo v vlažnih področjih, če se upoštevajo pravila za
  pravilno namestitev

SHRANJEVANJE:
Plošče MPB se morajo hraniti v suhem in pokritem prostoru pri
temperaturi od 15-25°C, s 50% relativno vlago, najmanj 1,5 m stran
od vira toplote. Shranjevanje v vlažnih pogojih z vodo na površini
lahko povzroči upogibanje plošč MPB. Priporočamo shranjevanje na
paletah v originalni embalaži Kronospan. Folija se odstrani tik pred 
sestavo.

101 BS Bela

DEKORJI:

182 BS Rjava 191 BS Siva

OBDELAVA:

pritrditev

fi ksna točka

drsna točka

primeren žagin list

(FZ/TR) (WZ/FA)

shranjevanje
dilatacija

min. 8 mm

20
 m

m

zračenje
zadaj

6
0

0
 m

ax
.
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164 BS Antracit

DEKORJI:
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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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