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Kompakt plošče 
Slim line plus

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 visoka odpornost proti
mehanskim poškodbam

odpornost na vročino

enostavno za čiščenje higienično odpornost na umazanijo

UPORABA:

kot delovne površine (pult) ostale horizontalne površine

STRUKTURE:

SU
Super Matt

AF
Authentic Fine

SL
Slate

PH
Palazzo Touch
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8685 SU Snežno Bela
bela sredica
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Struktura
SU Super Matt

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

8685 SU Snežno Bela
bela sredica
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4771 AF Bela Mat
bela sredica
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Žametna struktura z razkošnim soft-touch učinkom 
in anti-fi ngerprint obdelavo.

Struktura
AF Authentic Fine

4771 AF Bela Mat
bela sredica
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K023 SU Venato
bela sredica
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Struktura
SU Super Matt

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

K023 SU Venato
bela sredica
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K028 SU Portland
siva sredica



10

Struktura
SU Super Matt

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

K028 SU Portland
siva sredica
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K108 SU Peltro
siva sredica
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Struktura
SU Super Matt

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

K108 SU Peltro
siva sredica
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K302 PH Urban Concrete
siva sredica
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Navdihnjena s starinskimi strukturami marmorja, ta 
struktura posnema naravne razpoke in vdolbine 
z brušenim voskastim pridihom.

Struktura
PH Palazzo Touch

K302 PH Urban Concrete
siva sredica
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K205 SL Črni Beton
črna sredica
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Struktura globokega skrilavca, ki odraža značilen 
videz in občutek te nakdaj zelo uporabljene kamnine.

Struktura
SL Slate

K205 SL Črni Beton
črna sredica
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0190 SL Črna
črna sredica
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Struktura globokega skrilavca, ki odraža značilen 
videz in občutek te nakdaj zelo uporabljene kamnine.

Struktura
SL Slate

0190 SL Črna
črna sredica
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0190 AF Črna Mat
črna sredica
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Žametna struktura z razkošnim soft-touch učinkom 
in anti-fingerprint obdelavo.

Struktura
AF Authentic Fine

0190 AF Črna Mat
črna sredica
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Kompakt plošče
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Starman d.o.o.
Poslovna cona Žeje pri Komendi
Pod brezami 2
1218 Komenda

tel: (0)1 724 79 00
e-mail: info@starman.si

www.starman.si
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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.


