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nieustannie wspieramy projektantów w rowzoju. dostarczamy 
niezbędnych narzędzi, aby mogli przekraczać granice kreatywności 
oraz urzeczywistniać coraz bardziej imponujące i spektakularne 
projekty. wykorzystaliśmy nasze niezrównane doświadczenie, 
pogłębione badaniami mającymi na celu opracowanie globalnej, 
zunifikowanej gamy dekorów dla przemysłu meblarskiego oraz 
wyposażenia wnętrz.
kolekcja kronodesign będzie inspirować projektantów, architektów 
i innych profesjonalistów zapewniając oryginalność i innowacje 
nowym projektom na całym świecie. wielkie projekty wymagają 
najlepszych materiałów, dlatego zapewniamy najwyższą jakość płyt 
drewnopochodnych, produkowanych z myślą o zrównoważonym 
rozwóju i dostarczanych przez największą, najbardziej wiarygodną 
globalną sieć przedstawicieli i dystrybutorów.
Chcemy być twoim partnerem w dążeniu do perfekcji, zapewniając 
rozwiązania, które pomogą osiągnąć sukces.
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Zaktualizuj  
swoją ofertę
kronodesign® jest narzędziem, przygotowanym przez kronospan, do którego inspiracje 
czerpaliśmy z całego świata. nieustannie doskonalimy nasze portfolio powierzchni 
dekoracyjnych, aby spełniały swoją rolę i zachwycały wyglądem.
analizujemy światowy przemysł meblarski i wyposażenia wnętrz, a następnie prognozujemy 
globalne trendy, aby zaoferować niezrównany wybór dekorów chronionych prawami własności 
intelektualnej. to ekskluzywność i drzwi do świata niekończących się możliwości projektowania.
Poprzez aktualizację naszej globalnej oferty dekorow, unowoczesniamy rownież twoją ofertę; 
zyskujesz najwyższą jakość i charakterystyczne wzornictwo, niezbędne w spełnieniu twoich 
oczekiwań i tworzeniu przełomowych projeków.

Projekt
kierując się innowacjami w zakresie architektury, designu 
i sztuki, nasz zespół ekspertów identyfikuje i interpretuje 
najnowsze globalne trendy.
rezultat widoczny jest w gamie kolorów, wzorów oraz 
innowacyjnych materiałów i powierzchni, które pobudzają 
zmysły.

niezrównane 
wsparcie
wierzymy w dostarczanie wszechstronnych rozwiązań 
na miarę twoich potrzeb. nasza wiedza na temat 
rynku, zintegrowane usługi sprzedaży i marketingu oraz 
funkcjonalne narzędzia internetowe i mobilne są do twojej 
dyspozycji w każdej chwili.

Zintegrowane 
rozwiązanie
opracowujemy ekskluzywne wzory i stale 
dbamy o harmonijne dopasowanie naszych 
produktow. niezależnie od projektu - 
projektowanie, wyposażenie wnętrz, 
planowanie - wszystko jest spójne, dając 
architektom, projektantom i rzemieślnikom 
swobodę i elastyczność w wyrażeniu swojej 
kreatywności.

Przyjazne  
dla środowiska
drewno jest najważniejszym surowcem stosowanym w 
naszych produktach, dlatego zrównoważony rozwój leży 
u podstaw wszystkiego, co robimy. nasze wysiłki na rzecz 
środowiska wykraczają daleko poza standard branży; 
jesteśmy światowym liderem w rozwoju technicznym, 
co pozwala nam w pełni wykorzystać ogromny potencjał 
drewna, uzyskując najwyższe zyski z surowca i osiągnąć 
opłacalną produkcję, przy możliwie najniższym wpływie 
na środowisko.

najwyższa jakość
Mamy jeden cel - nasi klienci. aby zapewnić pełną 
satysfakcję - za każdym razem - dostarczamy wyłącznie 
materiały najwyższej jakości, produkowane i dystrybuowane 
w ramach ścisłych systemów kontroli jakości.

bezkonkurencyjny 
serwis
Znamy rynek i mamy największą i najbardziej wiarygodną 
sieć przedstawicieli i dystrybutorów na świecie, z szybką 
dostawą produktów just-in-time.
Możesz polegać na naszych dostawach, otrzymując 
produkty w bezpieczny i opłacalny sposób.
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wzornictwo i materiały, których używamy, odgrywają ogromną rolę w kształtowaniu naszego 
życia. to nie tylko forma i funkcja.

kiedy projektujemy i tworzymy przestrzenie do życia i pracy, chcemy, aby były one praktyczne 
i wszechstronne, a jednocześnie chcemy, aby prezentowały nasz charakter i wyjątkowy 
styl osobisty. kolory, tekstury i wzory odgrywają ważną rolę w osiągnięciu zaskakujących i 
zachwycających wyników, a wykorzystanie najwyższej jakości materiałów pozwoli na utrzymanie 
doskonałych rezultatów przez długi czas.

niezależnie od tego, co planujesz,  od wyciszonej estetyki po bogatą ekspresję, damy Ci 
najlepsze materiały do dopasowania, uzupełnienia i kontrastu; pomożemy osiągnąć piękny 
wygląd zastosowanych produktów w twoim domu, firmie lub przestrzeni komercyjnej.

Pokój dzienny - podziel się swoim stylem

Kuchnia - inspirujące serce domu

Sypialnia - design, który odpręża

Pokój dzieci - gdzie projekt jest dziecięcą zabawą

Zaprojektowane  
do życia
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Pokój dzienny - 
podziel się  
swoim stylem
Pokój dzienny to miejsce, w którym twoja osobowość i 
charakter odgrywają główną rolę, gdzie znajdują się wszyscy 
i wszystko, co kochasz. dzięki wysokiej jakości eleganckim, 
nowoczesnym formom płyt kompaktowych, o smukłym 
profilu i wyrafinowanej strukturze drewna, pomożemy Ci 
wyrazić smak i styl oraz stworzyć współczesną przestrzeń 
mieszkalną. od wysokiej jakości powierzchni matowych 
o zwiększonej odpornosci na ślady, do funkcjonalnych i 
minimalistycznych materiałów o dużej trwałości, wszystko, 
co potrzebne do doskonałego miejsca relaksu i rozrywki 
jest tutaj.

LaMinat y HPL

obrZeża

aCryLiC Matt

Płyty LaMinowane

Płyty LaMinowane

Płyty LaMinowane

Płyty LaMinowane

Płyty LaMinowane

Płyty LaMinowane
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Kuchnia -  
inspirujące serce domu

kuchnia jest prawdziwym sercem domu, w którym styl i 
piękno spotykają się z funkcjonalnością. to pomieszczenie, 
do którego wszyscy ciągną, w którym ludzie zbierają się 
na pogawędki, aby świętować, planować i oczywiście 
przygotowywać posiłki, którymi się dzielą. stwórz idealną 
przestrzeń z najnowocześniejszych materiałów, takich jak 
płyty splashback z zadrukiem cyfrowym, czy powierzchni 
o wysokim połysku oraz zwiększonej odporności na 
ścieranie. Ciesz się fantastycznym wyglądem i wrażeniem 
akcentowanego elementu graficznego, eleganckiego, 
prostego profilu blatu i dopasowanych dekorów. 

bLat y roboCZe
Post -fo rMed

bLat y roboCZe
Post -fo rMed

bLat y roboCZe
Post -fo rMed obrZeża

obrZeża

aCryLiC GLoss

aCryLiC GLoss

Płyty LaMinowane

Płyty LaMinowane

Płyty LaMinowane

Płyty LaMinowane
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Zgiełk świata zewnętrznego nie ma na Ciebie wpływu 
w twojej sypialni. to prywatne niebo - miejsce relaksu 
i czasu dla siebie. wzmocnij urok tego najbardziej 
indywidualnego pokoju pięknem stonowanych kolorów, 
eleganckich tekstur i połysku metalowych mebli lub 
podkreśl ich naturalny wygląd i poczucie komfortu, 
używając delikatnej, neutralnej palety kolorów i 
klasycznych struktur drewna, aby stworzyć sypialnię 
twoich marzeń.

Sypialnia -  
design, który odpręża 

obrZeża

obrZeża

Płyty LaMinowane

Płyty LaMinowane

MetaL

Płyty LaMinowane

Płyty LaMinowane
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dzieci są najważniejszymi osobami w twoim życiu. 
Zasługują na pokój bezpieczny i stylowy, tętniący 
zabawą, a my mamy wszystko, czego potrzebujesz, aby 
to osiągnąć. dzięki eleganckim lustrzanym odbiciom 
płyt Mirror Gloss oraz bardzo trwałym i odpornym na 
uderzenia płytom kompaktowym, będziesz mógł stworzyć 
przestrzeń, która zachwyci Ciebie i twoje dzieci. nasze 
wysokiej jakości materiały pomogą Ci stworzyć środowisko 
praktycznego piękna, aby twoje pociechy mogły w pełni  
wykorzystać dzieciństwo.

Pokój dzieci -  
gdzie projekt jest  
dziecięcą zabawą

Płyty LaMinowane Płyty LaMinowane

Płyty LaMinowane

Mirror GLoss

Płyty LaMinowane

obrZeża

obrZeża

obrZeża
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Płyta wiórowa laminowana to podstawowa płyta oraz istotny materiał wykorzystywany w 
produkcji mebli oraz wyposażeniu wnętrz.
wykonana z płyty wiórowej, pokrytej papierem dekoracyjnym impregnowanym żywicą melaminową, 
jest najczęściej stosowanym materiałem do nowoczesnych mebli, dostępny w różnych rodzajach 
wykończenia - połysku, macie, delikatnej strukturze oraz teksturze drewna.

do specjalnych zastosowań oferujemy płyty laminowane wiórowe o zwiększonej odporności  
na wilgoć oraz o właściwościach przeciwogniowych.

Płyty laminowane oferowane są w trzech kolekcjach - Color, Standard i Contempo. 
Charakteryzują się szeroką gamą wzorów oraz różnymi grubościami i strukturami.

Płyta wiórowa laminowana (Mf Pb)

Zastosowanie

bLaty
wewnętrZne

fronty

Cechy

łatwe w
utrZyManiu

odPorne na
ZabrudZenia

stabiLność uV

Produkty

 
Mf Pb
8685 bs Snow White 

 
Mf Pb
K107 Pw Elegance Endgrain Oak 

do specjalnych zastosowań oferujemy również płyty laminowane Mdf o zwiększonej odporności 
na wilgoć i o właściwościach przeciwogniowych.

Płyty laminowane Mdf (Mf Mdf)

Zastosowanie

bLaty
wewnętrZne

fronty

Stworzone przez pokrycie rdzenia z płyty MDF papierem dekoracyjnym impregnowanym 
żywicą, nasz laminowany MDF nadaje się do zastosowań w meblach wysokiej jakości oraz 
projektach wnętrz.

rdzeń materiału składa się z włókien drzewnych, zapewniających płaską i gładką powierzchnię,  
a wysoka gęstość i stabilność czyni go doskonałym do obróbki. dostępny w różnych grubościach 
i wzorach, a dekoracyjne wykończenie powierzchni dostępne jest z jednej lub obu stron.

Cechy

łatwe w
utrZyManiu

odPorne na
ZabrudZenia

stabiLność uV

 
Mf Mdf
0197 su Chinchilla Grey  
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Płyty Acrylic Matt to najwyższej klasy płyty dekoracyjne o delikatnej i subtelnej akrylowej 
powierzchni oraz eleganckim wyglądzie. Opracowane specjalnie do zastosowania w 
komponentach meblowych, wystroju wnętrz, a także do indywidualnych i komercyjnych 
zastosowań, dając gładkie, delikatne w dotyku wykończenie. 

ich podstawą jest wysokiej jakości płyta Mdf o gr. 17mm firmy kronospan, pokryta 0,7 mm 
matowym lakierowanym akrylem na wierzchniej stronie płyty oraz folią polistyrenową o grubości 
0,6 mm na odwrocie, aby poprawić stabilność.

Płyty mają doskonałą odpornośc na uderzenia, 
ścieranie, wysoką stabilność UV oraz ulepszone 
właściwości chroniące płytę przed odciskami palców.

Płyty acrylic Matt NOWOŚĆ

Zastosowanie

fronty

soft
touCH

Cechy

PowierZCHnia
Matowa

stabiLność uV

Stosowane w luksusowych elementach meblowych, frontach kuchennych, wnętrzach i 
pomieszczeniach komercyjnych, płyty Acrylic Gloss zapewniają wyjątkowo wysoki poziom 
połysku i lepszą odporność na ścieranie.

ich podstawą jest wysokiej jakości płyta Mdf 17mm, pokryta 0,7 mm lakierowanym akrylem 
o wysokim połysku na wierzchniej stronie płyty oraz folią polistyrenową o grubości 0,6 mm na 
odwrocie, co poprawia stabilność.

Pokryte folią PE w celu zabezpieczenia 
powierzchni, płyty Acrylic Gloss 
posiadają doskonałą odporność 
chemiczną oraz wysokoą stabilność UV.

Płyty acrylic Gloss

Zastosowanie

fronty

Cechy

PowierZCHnia
Połyskowa

odPorność na
Zarysowania

stabiLność uV


Płyty acrylic Gloss
8685 aG Snow White 

 
Płyty acrylic Matt
6299 aM Cobalt Grey 
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Płyty Mirror Gloss

Płyty Mirror Gloss stosowane są w meblach domowych oraz biurowych, a także 
luksusowych kuchniach, łazienkach i powierzchniach handlowych. Produkowane są 
z wykorzystaniem najnowszej technologii laminowania powierzchni o niezrównanym 
połyskowym wykończeniu.

wysokiej jakości dekoracyjna folia wprasowana jest w płytę wiórową lub szlifowany Mdf,  
aby utworzyć produkt, który pochłania i odbija światło.

Kolekcja charateryzuje się wysoką odpornością na zarysowania, lekkością, odpornością na 
zabrudzenia i różnorodnością kolorów.

Zastosowanie

fronty

Cechy

PowierZCHnia
Połyskowa

stabiLność uV


Płyty Mirror Gloss
0191 MG Cool Grey 

Płyty Metal
Mocne, trwałe i uniwersalne płyty Aluminium MDF pozwalają stworzyć indywidualne i 
atrakcyjne projekty wnętrz. Idealne do pionowych elementów meblowych. Ich odporna na 
zarysowania powierzchnia gwarantuje doskonały i długotrwały wygląd.

Płyty produkowane są na bazie wysokiej jakości płyty Mdf, laminowanej prawdziwym aluminium, 
pokrytym odporną na ścieranie powłoką oraz folią ochronną.

Zastosowanie

fronty

Cechy

odPorność na
Zarysowania


Płyty Metal
AL03 Brushed Inox 
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blaty robocze Post-formed

oferujemy szeroką gamę blatów roboczych z idealnie dopasowanym profilem,  
dla wzbogacenia wyglądu twojej kuchni, biura czy powierzchni handlowej.

Blaty robocze wyprodukowane są na bazie surowych płyt wiórowych, pokrytych dekoracyjnym 
laminatem HPL i wzmocnionych z przodu specjalnym paskiem. Idealne jako lady w kuchni,  
biurach czy sklepach.

Profile blatów roboczych:

dostępne z lekko zaoblonym profilem w kształcie litery u 
o promieniu 3,3 mm i z dwustronnym profilem u, co czyni 
je idealnym rozwiązaniem na bary i wyspy kuchenne.

Pasek HdfHPL dekoracyjny

Papier przeciwprężny

Profile U 
r = 3.3 mm

Płyta wiórowa

Profile U-U 
r = 3.3 mm 

Pasek HdfHPL dekoracyjny

Papier przeciwprężny Płyta wiórowa

Cechy

łatwe w
CZysZCZeniu

odPorne na
ZabrudZenia

odPorne na wysoką
teMPeraturę

HiGieniCZne

Zastosowanie

bLaty
kuCHenne

Nasze blaty robocze wyposażone są w specjalny pas z płyty HDF, który wzmacnia 
przednią krawędź blatu. Ta innowacja zwiększa jakość profilu i odporność na  
uderzenia. Specjalny pasek silikonowy, umieszczony pod profilowaną  
krawędzią wzdłuż całej długości blatu, tworzy barierę wodoszczelną,  
która zabezpiecza przed wodą.


blaty robocze Post-formed
8685 rs Snow White

blaty robocze abs square edge NOWOŚĆ

Nowoczesna wersja blatu roboczego, charakteryzująca się prostą krawędzią oraz 1,5 mm 
obrzeżem ABS, które zapewnia solidny, kwadratowy wygląd. Dzięki prostej, czystej linii ta 
forma blatów jest doskonała do nowoczesnych lub minimalistycznych projektów kuchni.


blaty robocze abs square edge
K107 fP Elegance Endgrain Oak

Zastosowanie

Cechy

łatwe w
CZysZCZeniu

odPorne na
ZabrudZenia

odPorne na wysoką
teMPeraturę

HiGieniCZne

bLaty
kuCHenne

obrzeże abs 1.5 mm

Papier przeciwprężny

HPL dekoracyjny

Obrzeże ABS

Płyta wiórowa
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splashbacks
Dopasowane płyty Splashback zapewniają idealne wykończenie powierzchni roboczej w 
kuchni, biurze oraz innych przestrzeni roboczych.  

łączenie blatu kuchennego z górną linią szafek w kuchni, chroni ściany za powierzchnią roboczą i daje 
dodatkowy ozdobny akcent. Płyty splashback, wykonane z dekoracyjnego laminatu HPL oraz płyty 
wiórowej, nadają się do aplikacji pionowych i są doskonale dopasowane do dekoru blatu roboczego.

Płyty Splashback dostępne są w dwóch gamach. Kolekcja Graphic 
Splashback charakteryzuje się unikalnymi, pomysłowymi wzorami 
graficznymi, natomist Aluminium Splashback z rdzeniem z płyty MDF,  
to idealne i nowoczesne wykończenie dla wspólczesnych  
projektów kuchennych.

Zastosowanie

Cechy

łatwe w
CZysZCZeniu

odPorne na
ZabrudZenia

odPorne na wysoką
teMPeraturę

HiGieniCZne

sPLasHbaCks


Graphic splashbacks
K219 su Labyrinth

slim Line NOWOŚĆ

Blaty robocze Slim Line, wykonane z 12mm płyty kompaktowej o monochromatycznym 
rdzeniu, są doskonałym rozwiązaniem dla wysokiej jakości mebli oraz wyposażenia wnętrz
Posiadają ulepszoną odporność na zadrapania oraz wilgość. idealnie spełniają swoją rolę i 
wspaniale wyglądają.

Blaty robocze Slim Line przeznaczone są do aplikacji 
poziomych, a dobrane wzory nadadzą styl każdej formie. 
Nie wymagają dodatkowego wykończenia krawędzi  
lub powierzchni, dzięki czemu są idealne do kuchni  
na zamówienie, biur i innych powierzchni roboczych.

Cechy

odPorne na wysoką
teMPeraturę

odPorne  
na wodę

wysoka
odPorność

Zastosowanie

bLaty
wewnętrZne

bLaty
kuCHenne


slim Line
K023 su Venato 
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Compact interior
Płyty kompaktowe to wysokociśnieniowe laminaty strukturalne, składające się z wielu 
warstw rdzeni pokrtych zaimpregnowanym papierem dekoracyjnym.

ich wytrzymałość konstrukcyjna i odporność na wilgoć sprawiają, iż są idealne do aplikacji 
wewnętrznych i komercyjnych, narażonych na silne uderzenia i wilgoć, a także do zastosowania 
w obszarach o wysokiej eksploatacji.

Zastosowanie

Cechy

fronty

bLaty
wewnętrZne

odPorne  
na wodę

wysoka
odPorność

wysoka
trwałość


Compact interior
K081 Pw Satin Coastland Oak

Laminaty HPL 
Laminat HPL jest idealnym materiałem na powierzchnie, które wymagają zwiększonej 
trwałości i odporności na uderzenia. Produkowany przez sprasowanie kilkuwarstwowego 
rdzenia i papieru dekoracyjnego. Jest wytrzymały i higieniczny.

nasz HPL nadaje się do pokrycia powierzchni pionowych, takich jak drzwi i panele ścienne,  
oraz do poziomych powierzchni, takich jak blaty kuchenne i lady sklepowe.

Może być łączony z różnymi 
podłożami na bazie drewna, dając 
niezliczone możliwości projektowania 
i aranżacji wnętrz.

Gama produktów HPL jest zharmonizowana z kolekcją 
płyt laminowanych, produktami połyskowymi oraz blatami 
roboczymi, dla kompletnego i komplementarnego portfolio. 


Laminaty HPL
K028 su Portland 

Cechy

łatwe w
utrZyManiu

odPorne na
ZabrudZenia

Zastosowanie

fronty

bLaty
wewnętrZne
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Płyty Lakierowane Hdf (LHdf)
Płyta HDF, pokryta wodnymi lakierami odpornymi na promieniowanie UV, nadaje się do 
zastosowań, takich jak podstawy szuflad, drzwi wewnętrzne, tablice reklamowe i innych.

Lakierowany HDF jest łatwy w czyszczeniu oraz odporny na substancje 
chemiczne, a także uderzenia mechaniczne; jest przyjazny środowisku i 
dostepny w różnych dekorach.

 
Płyty Lakierowane Hdf
0164 Pe Anthracite 

obrzeża
Jeśli zmierzasz do harmonijnego wystroju wnętrza, wybierz dopasowane do naszego asortymentu 
obrzeża ABS lub PVC w standardowych grubościach i szerokościach. Termoplastyczny produkt używany 
do wykończenia krawędzi produktów drewnopochodnych, spełnia funkcję dekoracyjną i ochronną.

Pracowaliśmy wspólnie z producentami produktów komplementarnych, aby ich kolekcja była doskonale 
dopasowana do kolorów i tekstur naszych połyskowych, matowych oraz aluminiowych płyt laminowanych, 
dając im atrakcyjne i trwałe wykończenie.

 
obrzeża
K081 Pw Satin Coastland Oak

 
obrzeża
6299 bs Cobalt Grey

Autoryzowani partnerzy:
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folia wykończeniowa

folia 2d

Folia wykończeniowa to warstwowy papier, o barwionej lub zadrukowanej  
lakierowanej powierzchni.
Głównie używane do powlekania płyt drewnopochodnych, dostarczane w rolkach jako folia 
dekoracyjna. wykonane z lekkich farb drukarskich i lakierów wysokiej jakości, żywic i  
papieru bazowego.

Wyprodukowane na bazie PVC, folie 2D to specjalne folie przeznaczone do różnych 
technologii uszlachetniania, takich jak pokrywanie profili, płaskie laminowanie i zawijanie.

Powierzchnia pokryta jest wytrzymałym lakierem, który zapewnia doskonałe zabezpieczenie 
przed zadrapaniami, śladami oraz zaplamieniem. 

folia 3d
Folie 3D to termoplastyczne laminaty stosowane do uszlachetnienia surowego MDF,  
przy użyciu procesu termoformowania.

Powierzchnia jest pokryta lakierem odpornym na ścieranie, chroniącym materiał przed zużyciem, 
zapewniającym doskonałą odporność na światło i zarysowania oraz plamy.

współpracowaliśmy ściśle z renomowanymi producentami, tworząc gamę folii 
uzupełniających najnowsze wzory naszej globalnej kolekcji.
stosowane są jako pokrycie płyty drewnopochodnych, folie odzwierciedlają 
wygląd drewna i kamienia. są uniwersalne i łatwe w użyciu, zapewniają 
niezliczone możliwości dla mebli i wystroju wnętrz.

 
folia 3d 
K018 Pw Smoked Liberty Elm

 
blaty robocze Post-formed
4299 ue Dark Atelier

Autoryzowani partnerzy:

Autoryzowani partnerzy:

Autoryzowani partnerzy:
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Chociaż sami opracowujemy nasze wzory, to dbamy o to, aby nasze produkty były 
komplementarne. więc niezależnie od projektu - planowania, projektowania czy wyposażenia - 
wszystkie nasze produkty bardzo dobrze ze sobą współgrają, dając architektom, projektantom czy 
rzemieślnikom swobodę i elastyczność w wyrażaniu kreatywności.
dzięki naszej szerokiej gamie produktów możliwości są po prostu nieskończone. na przykład, w 
oparciu o płyty drewnopochodne kronobuild® możesz zbudować dom w technologii szkieletowej, 
a następnie nadać mu niepowtarzalny charakter, korzystając z kolekcji płyt kompaktowych 
kronoart® na fasadzie budynku. to nie wszystko. Możesz również wybrać doskonały wzór podłogi 
z naszej kolekcji krono original®, a nawet stworzyć piękne wnętrze, korzystając z naszej oferty 
kronodesign®, aby zbudować meble.

folie wykończeniowefolia 2d/3dobrzeża

Autoryzowani partnerzy:informacje dotyczące podłóg znajdziesz na:
krono-original.com

aby dowiedzieć się więcej o nieograniczonych możliwości  
projektowych dla wnętrz oraz budownictwa wejdź na: 
kronospan-express.com

Prezentowany dekor:
K105 Raw Endgrain Oak

Komplementarne rozwiązania
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Struktury
struktura zapewnia wyrafinowane wrażenie wizualne i dotykowe, dodając wartość 
do końcowego produktu i zapewniając doskonały wygląd. odkryj nasz ogromny 
wybór oryginalnych struktur, starannie dobranych dla uzupełnienia wzorów 
naszej kolekcji.

MG Mirror Gloss
błyszcząca, trwała i kolorowa tekstura z refleksem lustrzanym  
o wysokim połysku.

aG acrylic Gloss
wyjątkowa akrylowa powierzchnia o wysokim połysku, zapewniająca 
wrażenie głębi.

sQ super Quality Gloss
doskonały powierzchnia z połyskiem, zaprojektowanym specjalnie do 
blatów roboczych, który zapewnia lepszą odporność na zarysowania 
oraz trwałość.

GG Glitter Gloss NOWOŚĆ

wysoki połysk powierzchni wzbogacony prawdziwymi drobinami 
aluminium i mieniącym wykończeniem dopasowanym do  
dekoracji kamiennych. 

Połysk

aM acrylic Matt NOWOŚĆ

wyraźnie subtelna powierzchnia, zapewniająca ciepłe, 
aksamitne w dotyku wykończenie bez odcisków palców.

su super Matt
struktura łącząca efekt matowy z gładką, wysokiej jakości optyką,  
dla uzyskania wspaniałego wyglądu.

sM silk Matt
eleganckia półmatowa powierzchnia o gładkim jedwabistym wykończeniu.

Matt
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Cr Crystal
wyrafinowana struktura, która charakteryzuje się delikatną,  
połyskującą powierzchnią.

ue used effect
Polerowane wykończenie powierzchni, które nadaje dodatkowy stopień 
patyny do kamiennych i metalowych dekorów.

Pe Pearl
subtelna, wypolerowana powierzchnia.

bs bureau structure
Przyjemna, cętkowana powierzchnia, która niesie ponadczasowy styl i 
trwałość we wszystkich środowiskach, nie tylko w biurze.

rs rough stone
delikatnie poszarpana strukura odpowiednia do naturalnych  
dekorów kamiennych.

Pa Patina
subtelna, wygładzona szklista powierzchnia.

Ziarnista

szorstka

Pw Pure wood
Zainspirowana eleganckim wykończeniem lakierowanego forniru 
struktura, daje jedwabiście matowe wykończenie, odsłaniając delikatny 
połysk porów drewna.

Pr wood Pore
trwała struktura porów z połyskiem, podkreślająca naturalne  
piękno drewna.

sn super natural
Liniowa i żywa struktura ziarnista o matowo-połyskowych elementach, 
dająca głębię i wyrafinowany efekt.

fP fine Pore NOWOŚĆ

delikatne słoje drewna, które doskonalą wygląd dekoru.

sL slate NOWOŚĆ

Głęboka struktura łupka, która odzwierciedla charakterystyczny 
wygląd wyblakłego kamienia.

Porowata

Głębia
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Wzory

Mirror Gloss

Acrylic Gloss

Acrylic Matt NOWOŚĆ

Metal

8685 MG Snow White
afpgcbdk

8685 aG Snow White
afpgcbdk

8685 aM Snow White
afpgcbdk

AL01 Brushed Aluminium
cbkl

0514 MG Ivory
afpgcbk

0514 aG Ivory
afpgcbk

0514 aM Ivory
afpgcbk

AL02 Brushed Platinum
cbkl

7166 MG Latté
afpgcbk

7166 aG Latté
afpgcbk

7166 aM Latté
afpgcbk

AL04 Brushed Gold
cbkl

0191 MG Cool Grey
afcbk

0171 MG Slate Grey
afcbk

7045 MG Satin
afpgcbdk

7045 aG Satin
afpgcbdk

7045 aM Satin
afpgcbdk

AL03 Brushed Inox
cbkl

5981 MG Cashmere
afcbk

8533 MG Macchiato
afcbk

6299 MG Cobalt Grey
afpgcbk

6299 aG Cobalt Grey
afpgcbk

6299 aM Cobalt Grey
afpgcbk

AL05 Brushed Copper
cbkl

0190 MG Black
afpgcbke

0190 aG Black
afpgcbke

0190 aM Black
afpgcbke

AL06 Brushed Bronze
cbkl

Color

8681 su Brilliant White
acbk

8685 bs Snow White
afpgcbdk

8100 sM Pearl White
acbk

0110 sM White
acbk

0101 Pe Front White
acbke

0191 su Cool Grey
afcbk

0112 Pe Stone Grey
acbke

1700 Pe Steel Grey
acbk

0881 Pe Aluminium
acbke

0859 Pe Platinum
acbdk

0564 Pe Almond
acbk

7045 su Satin
afpgcbdk

5981 bs Cashmere
afcbk

0540 Pe Manhattan Grey
acbk

0197 su Chinchilla Grey
acbk

0171 Pe Slate Grey
afcbk

0162 Pe Graphite Grey
acbk

0164 Pe Anthracite
acbke

0190 Pe Black
afpgcbke

6299 bs Cobalt Grey
afpgcbk

7031 bs Crème
acbk

0514 Pe Ivory
afpgcbk

5982 bs Mussel
acbk

0515 Pe Sand
acbk

0522 Pe Beige
acbke

8533 bs Macchiato
afcbk

0301 su Cappuccino
acbk

K096 su Clay Grey
acbk

7166 bs Latté
afpgcbk

7184 bs Earth
acbk

7123 bs Lemon Sorbet
acbk

0134 bs Sunshine
acbk

0551 bs Peach
acbk

0132 bs Orange
acbk

7176 bs Flame
acbk

7113 bs Chilli Red
acbk

0149 bs Simply Red
acbk

K098 su Ceramic Red
acbk

9551 bs Oxide Red
acbk

7167 su Viola
acbk

7179 bs Sky Blue
acbk

8536 bs Lavender
acbk

8534 bs Rose Pink
acbk

K100 su Raspberry Pink
acbk

K097 su Dusk Blue
acbk

5515 bs Marmara Blue
acbk

0121 bs Capri Blue
acbk

K099 su Midnight Blue
acbk

0125 bs Royal Blue
acbk

8984 bs Navy Blue
acbk

7180 bs Mint
acbk

7063 su Pastel Green
acbk

8996 bs Ocean Green
acbk

5519 bs Lime Grass
acbk

7190 bs Mamba Green
acbk

0244 su Petrol
acbk

0245 su Ocean
acbk

9561 bs Oxide Green
acbk

8348 Pe Bronze Age
acbk

0182 bs Dark Brown
acbk

Przegląd piktogramów.
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Contempo

8508 sn White North Wood
acbk

8547 sn Fineline Crème
acbk

K080 Pw White Coastland Oak
acbkeonm

K088 Pw White Nordic Wood
acbkeonm

K010 sn White Loft Pine
acbkeonm

K011 sn Cream Loft Pine
acbkeonm

5529 sn Oregon
acbk

K022 sn Satin Blackwood
acbkeonm

K083 sn Light Artwood
acbkeonm

K084 sn Dark Artwood
acbkeonm

4298 su Light Atelier
acbdk

K089 Pw Grey Nordic Wood
acbkeonm

K079 Pw Grey Clubhouse Oak
acbkeonm

K108 su Peltro
acbdk

K085 Pw Light Rockford Hickory
acbkeonm

K107 Pw Elegance Endgrain Oak
acbqkeonm

K081 Pw Satin Coastland Oak
acbkeonm

K105 Pw Raw Endgrain Oak
acbqkeonm

5501 sn Slavonia Oak
acbk

5527 sn Stone Oak
acbdk

K021 sn Barley Blackwood
acbkeonm

K086 Pw Natural Rockford Hickory
acbkeonm

K087 Pw Dark Rockford Hickory
acbkeonm

7648 sn Vintage Wenge
acbk

4299 su Dark Atelier
acbdk

K082 Pw Bourbon Oak
acbkeonm

8548 sn Fineline Mocca
acbk

8509 sn Black North Wood
acbk

obraz jest w skali 1:2. 
w celu otrzymania próbek, dodatkowych informacji o produktach lub specyfikacji technicznej, skontaktuj się 
z lokalną firmą kronospan lub odwiedź naszą stronę internetową kronospan-express.com.

Standard

K001 Pw White Craft Oak
acbkeonm

8361 sn Crossline Latté
acbk

K019 Pw Silver Liberty Elm
acbkeonm

K017 Pw Blonde Liberty Elm
acbkeonm

K002 Pw Grey Craft Oak
acbdkeonm

K005 Pw Oyster Urban Oak
acbkeonm

K012 su Pearl Artisan Beech
acbkeonm

8921 Pr Ferrara Oak
acbk

K076 Pw Sand Expressive Oak
acbkeonm

5500 su Natural Noble Elm
acbk

8657 sn Zebrano Sahara
acbk

K013 su Sand Artisan Beech
acbdkeonm

K018 Pw Smoked Liberty Elm
acbkeonm

5194 sn Oxide Vintage Oak
acbk

8362 sn Crossline Caramel
acbk

K007 Pw Coffee Urban Oak
acbkeonm

1715 bs Birch
acbk

8622 Pr Milky Oak
acbk

0375 Pr Maple
acbke

K003 Pw Gold Craft Oak
acbdkeonm

K077 Pw Light Riverside Cherry
acbkeonm

K006 Pw Amber Urban Oak
acbkeonm

K014 su Truffle Artisan Beech
acbkeonm

K009 Pw Dark Select Walnut
acbkeonm

8995 sn Coco Bolo
acbk

8431 sn Nagano Oak
acbk

3025 sn Light Sonoma Oak
acbke

8925 bs Lissa Oak
acbk

K078 Pw Dark Riverside Cherry
acbkeonm

K008 Pw Light Select Walnut
acbkeonm

K004 Pw Tobacco Craft Oak
acbkeonm

8953 su Tiepolo Walnut
acbk

0381 Pr Bavaria Beech
acbke

0740 Pr Mountain Oak
acbke

1912 bs Alder
acbk

0344 Pr Cherry
acbke

9614 bs Light Lyon Walnut
acbk

9455 Pr Guarnieri Walnut
acbk

K020 Pw Fireside Select Walnut
acbkeonm

0729 Pr Walnut
acbke

K015 Pw Vintage Marine Wood
acbkeonm

K090 Pw Bronze Expressive Oak
acbkeonm

0481 bs Opera Walnut
acbk

0854 bs Wenge
acbke

8656 sn Zebrano Nuance
acbk

K016 Pw Carbon Marine Wood
acbdkeonm

9763 bs Louisiana Wenge
acbdk
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Blaty robocze

8685 rs Snow White
afpgcbdk

K217 GG White Andromeda
cbd

K023 sQ; su Venato
cbdk

K095 su Light Terrazzo Marble
cbd

K028 su Portland
cbdk

K209 rs Crema Limestone
cbd

K093 sL Grey Emperador Marble
cbq

K204 Pe Classic Granite
cbd

K215 bs White Dunes
cbd

7045 rs Satin
afpgcbdk

K103 sL Light Lunar Stone
cbq

K212 Pa Beige Royal Marble
cbd

K024 su Beige Pietra Marble
cbd

K025 sQ; su Brown Pietra Marble
cbd

K208 rs Calcareo
cbd

0859 Pe Platinum
acbdk

K200 rs Light Grey Concrete 
cbq

K026 su Grey Pietra Marble
cbd

K102 su Dark Terrazzo Marble
cbd

K203 Pe Anthracite Granite
cbd

K201 rs Dark Grey Concrete
cbd

K094 sL Riven Slate
cbq

K108 su Peltro
acbdk

4299 ue Dark Atelier
acbdk

K210 Cr Black Flint
cbd

K205 rs Black Concrete
cbd

K211 Pe Black Porphyry
cbd

K218 GG Black Andromeda
cbd

K207 rs Grey Galaxy
cbd

4298 ue Light Atelier
acbdk

K104 sL Dark Lunar Stone
cbq

K202 rs Rusty Steel
cbd

Slim Line NOWOŚĆ

Graphic Splashbacks NOWOŚĆ

8685 su Snow White (biały rdzeń)
afpgcbdk

K219 su Labyrinth

K023 su Venato (biały rdzeń)
cbdk

K220 su Motif Tiles

K028 su Portland (szary rdzeń)
cbdk

K221 su Graphic Concrete

K214 rs Light Tivoli
cbd

K213 rs Dark Tivoli
cbd

K108 su Peltro (Czarny rdzeń)
acbdk

K222 su Artwork

K027 su Formed Wood
cbd

K002 fP Grey Craft Oak
acbdkeonm

9763 bs Louisiana Wenge
acbdk

K016 su Carbon Marine Wood
acbdkeonm

K105 fP Raw Endgrain Oak
acbqkeonm

K029 su Linen Block Wood
cbd

K107 fP Elegance Endgrain Oak
acbqkeonm

K013 su Sand Artisan Beech
acbdkeonm

K091 fP Light Porterhouse Oak
cbd

5527 fP Stone Oak
acbdk

K003 fP Gold Craft Oak
acbdkeonm

K030 su Java Block Wood
cbd

K206 Pe Porterhouse Walnut
cbd

K092 fP Dark Porterhouse Oak
cbd
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Numer Struktury Nazwa dekoru Piktogramy

0101 Pe Front White acbke

0110 sM White acbk

0112 Pe Stone Grey acbke

0121 bs Capri Blue acbk

0125 bs Royal Blue acbk

0132 bs Orange acbk

0134 bs Sunshine acbk

0149 bs Simply Red acbk

0162 Pe Graphite Grey acbk

0164 Pe Anthracite acbke

0171 MG; Pe Slate Grey afcbk

0182 bs Dark Brown acbk

0190 aG; aM; MG;  
Pe Black afpgcbke

0191 MG; su Cool Grey afcbk

0197 su Chinchilla Grey acbk

0244 su Petrol acbk

0245 su Ocean   acbk

0301 su Cappuccino acbk

0344 Pr Cherry acbke

0375 Pr Maple acbke

0381 Pr Bavaria Beech acbke

0481 bs Opera Walnut acbk

0514 aG; aM; MG;  
Pe Ivory afpgcbk

0515 Pe Sand acbk

0522 Pe Beige acbke

0540 Pe Manhattan Grey acbk

0551 bs Peach acbk

0564 Pe Almond acbk

0729 Pr Walnut acbke

0740 Pr Mountain Oak acbke

0854 bs Wenge acbke

0859 Pe Platinum acbdk

0881 Pe Aluminium acbke

1700 Pe Steel Grey acbk

1715 bs Birch acbk

1912 bs Alder acbk

3025 sn Light Sonoma Oak acbke

4298 su; ue Light Atelier acbdk

4299 su; ue Dark Atelier acbdk

5194 sn Oxide Vintage Oak acbk

5500 su Natural Noble Elm acbk

5501 sn Slavonia Oak acbk

5515 bs Marmara Blue acbk

5519 bs Lime Grass acbk

5527 fP; sn Stone Oak acbdk

5529 sn Oregon acbk

5981 bs; MG Cashmere afcbk

5982 bs Mussel acbk

6299 aG; aM; bs; 
MG Cobalt Grey afpgcbk

7031 bs Crème acbk

Numer Struktury Nazwa dekoru Piktogramy

7045 aG; aM; MG;  
rs; su Satin afpgcbdk

7063 su Pastel Green acbk

7113 bs Chilli Red acbk

7123 bs Lemon Sorbet acbk

7166 aG; aM; bs;  
MG Latté afpgcbk

7167 su Viola acbk

7176 bs Flame acbk

7179 bs Sky Blue acbk

7180 bs Mint acbk

7184 bs Earth acbk

7190 bs Mamba Green acbk

7648 sn Vintage Wenge acbk

8100 sM Pearl White acbk

8348 Pe Bronze Age acbk

8361 sn Crossline Latté acbk

8362 sn Crossline Caramel acbk

8431 sn Nagano Oak acbk

8508 sn White North Wood acbk

8509 sn Black North Wood acbk

8533 bs; MG Macchiato afcbk

8534 bs Rose Pink acbk

8536 bs Lavender acbk

8547 sn Fineline Crème acbk

8548 sn Fineline Mocca acbk

8622 Pr Milky Oak acbk

8656 sn Zebrano Nuance acbk

8657 sn Zebrano Sahara acbk

8681 su Brilliant White acbk

8685 aG; aM; bs;  
MG; rs; su Snow White afpgcbdk

9561 bs Oxide Green acbk

8921 Pr Ferrara Oak acbk

8925 bs Lissa Oak acbk

8953 su Tiepolo Walnut acbk

8984 bs Navy Blue acbk

8995 sn Coco Bolo acbk

8996 bs Ocean Green acbk

9455 Pr Guarnieri Walnut acbk

9551 bs Oxide Red acbk

9614 bs Light Lyon Walnut acbk

9763 bs Louisiana Wenge acbdk

AL01 Brushed Aluminium cbkl

AL02 Brushed Platinum cbkl

AL03 Brushed Inox cbkl

AL04 Brushed Gold cbkl

AL05 Brushed Copper cbkl

AL06 Brushed Bronze cbkl

K001 Pw White Craft Oak acbkeonm

K002 fP; Pw Grey Craft Oak acbdkeonm

K003 fP; Pw Gold Craft Oak acbdkeonm

K004 Pw Tobacco Craft Oak acbkeonm

Numer Struktury Nazwa dekoru Piktogramy

K005 Pw Oyster Urban Oak acbkeonm

K006 Pw Amber Urban Oak acbkeonm

K007 Pw Coffee Urban Oak acbkeonm

K008 Pw Light Select Walnut acbkeonm

K009 Pw Dark Select Walnut acbkeonm

K010 sn White Loft Pine acbkeonm

K011 sn Cream Loft Pine acbkeonm

K012 su Pearl Artisan Beech acbkeonm

K013 su Sand Artisan Beech acbdkeonm

K014 su Truffle Artisan Beech acbkeonm

K015 Pw Vintage Marine Wood acbkeonm

K016 Pw; su Carbon Marine Wood acbdkeonm

K017 Pw Blonde Liberty Elm acbkeonm

K018 Pw Smoked Liberty Elm acbkeonm

K019 Pw Silver Liberty Elm acbkeonm

K020 Pw Fireside Select Walnut acbkeonm

K021 sn Barley Blackwood acbkeonm

K022 sn Satin Blackwood acbkeonm

K023 su; sQ Venato cbdk

K024 su Beige Pietra Marble cbd

K025 su; sQ Brown Pietra Marble cbd

K026 su Grey Pietra Marble cbd

K027 su Formed Wood cbd

K028 su Portland cbdk

K029 su Linen Block Wood cbd

K030 su Java Block Wood cbd

K076 Pw Sand Expressive Oak acbkeonm

K077 Pw Light Riverside Cherry acbkeonm

K078 Pw Dark Riverside Cherry acbkeonm

K079 Pw Grey Clubhouse Oak acbkeonm

K080 Pw White Coastland Oak acbkeonm

K081 Pw Satin Coastland Oak acbkeonm

K082 Pw Bourbon Oak acbkeonm

K083 sn Light Artwood acbkeonm

K084 sn Dark Artwood acbkeonm

K085 Pw Light Rockford Hickory acbkeonm

K086 Pw Natural Rockford Hickory acbkeonm

K087 Pw Dark Rockford Hickory acbkeonm

K088 Pw White Nordic Wood acbkeonm

K089 Pw Grey Nordic Wood acbkeonm

Numer Struktury Nazwa dekoru Piktogramy

K090 Pw Bronze Expressive Oak acbkeonm

K091 fP Light Porterhouse Oak cbd

K092 fP Dark Porterhouse Oak cbd

K093 sL Grey Emperador Marble cbq

K094 sL Riven Slate cbq

K095 su Light Terrazzo Marble cbd

K096 su Clay Grey acbk

K097 su Dusk Blue acbk

K098 su Ceramic Red acbk

K099 su Midnight Blue acbk

K100 su Raspberry Pink acbk

K102 su Dark Terrazzo Marble cbd

K103 sL Light Lunar Stone cbq

K104 sL Dark Lunar Stone cbq

K105 fP; Pw Raw Endgrain Oak acbqkeonm

K107 fP; Pw Elegance Endgrain Oak acbqkeonm

K108 su Peltro acbdk

K200 rs Light Grey Concrete cbq

K201 rs Dark Grey Concrete cbd

K202 rs Rusty Steel cbd

K203 Pe Anthracite Granite cbd

K204 Pe Classic Granite cbd

K205 rs Black Concrete cbd

K206 Pe Porterhouse Walnut cbd

K207 rs Grey Galaxy cbd

K208 rs Calcareo cbd

K209 rs Crema Limestone cbd

K210 Cr Black Flint cbd

K211 Pe Black Porphyry cbd

K212 Pa Beige Royal Marble cbd

K213 rs Dark Tivoli cbd

K214 rs Light Tivoli cbd

K215 bs White Dunes cbd

K217 GG White Andromeda cbd

K218 GG Black Andromeda cbd

K219 su Labyrinth

K220 su Motif Tiles

K221 su Graphic Concrete

K222 su Artwork

indeks dekorów

Lakierowany Hdf dostępny jest w strukturze Pe.

Przewodnik po piktogramach
Płyty LaMinowane

Płyty  
Lakierowane Hdf

Mirror GLoss

aCryLiC GLoss

aCryLiC Matt

obrZeża

LaMinaty HPL

bLat y roboCZe
Post-forMed

bLat y roboCZe
abs sQuare edGe

CoMPaCt interior

foLie wykońCZeniowe

foLia 2d

foLia 3d

MetaL
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WyJAŚNIENIA
informacje zawarte w tym materiale promocyjnym mają jedynie charakter ilustracyjny oraz informacyjny i mogą ulec zmianie. oświadczenia, dane liczbowe, obliczenia, plany, obrazy i prezentacje są jedynie orientacyjne. obrazy mogą 
zawierać szkice i obrazy generowane komputerowo. informacje zawarte w tym materiale są jedynie przewodnikiem i nie stanowią oferty, zachęty, oświadczenia, gwarancji lub umowy. kolory używane w niniejszym materiale promocyjnym 
i na próbkach mogą różnić się od kolorów produktów dostarczanych. klienci i osoby trzecie muszą mieć profesjonalnego doradcę informującego ich o możliwych zastosowaniach produktów.
Chociaż podejmowane są wszelkie starania w celu przedstawienia aktualnych i dokładnych informacji, kronospan nie ponosi odpowiedzialności za dokładność informacji zawartych w niniejszym dokumencie ani za działanie podjęte na 
ich podstawie przez jakąkolwiek ze stron. kronospan nie daje żadnych gwarancji. żadne prawa nie mogą pochodzić z dostarczonych informacji. ryzyko i odpowiedzialność wykorzystania informacji leży po stronie użytkownika. w związku 
z tym użytkownik powinien potwierdzić dokładność i kompletność informacji przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji dotyczącej jakichkolwiek usług, produktów lub innych spraw opisanych w niniejszym materiale.
wszelkie prawa własności intelektualnej i inne prawa dotyczące zawartości tego materiału (w tym logo, znaki towarowe, teksty i fotografie) należą do kronoplus Limited.

Numer Nazwa dekoru RAL NCS PMS
0101 front white 9010 s 0502-G50y -

0110 white 9016 s 0500-n -

0112 stone Grey 7047 s 2000-n -

0121 Capri blue - s 2030-r90b 652 C

0125 royal blue 5005 s 3060-r90b 7685 C

0132 orange 2000 s 0585-y40r 158 C

0134 sunshine - s 0560-y10r 136 C

0149 simply red 3016 s 2070-y90r 1807 C

0162 Graphite Grey 7015 s 6500-n Cool Grey 10 C

0164 anthracite 7043 s 7502-G Cool Grey 11 C

0171 slate Grey 7037 s 4500-n Cool Grey 8 C

0182 dark brown 8011 s 8010-y30r 476

0190 black 9004 s 8502-b Process black C

0191 Cool Grey - 1502-G 427 C

0197 Chinchilla Grey - s 3000-n warm Grey 6 C

0244 Petrol - s 6020-b30G -

0245 ocean   - s 4050-b40G -

0301 Cappuccino 1019 s 4010-y30r 7530 C

0514 ivory - 0505-y05r -

0515 sand - s 1010-y30r -

0522 beige - s 1005-y20r -

0540 Manhattan Grey - s 2500-n -

0551 Peach - - 472 C

0564 almond 9001  0601-y21r -

0859 Platinum 9006 - -

0881 aluminium - - -

1700 steel Grey - s 2005-r80b Cool Grey 5 C

5515 Marmara blue - s 1555-b10G 638 C

5519 Lime Grass - s 1060-G70y 584 C

5981 Cashmere 9002 s2005-y60r 7528 C

Numer Nazwa dekoru RAL NCS PMS
5982 Mussel 1013 s1005-y20r 7500 C

6299 Cobalt Grey 7039 s 6502-y 417 C

7031 Crème -  0502-y05r -

7045 satin - - 7527 C

7063 Pastel Green - 1505-G 441 C

7113 Chilli red 3020 1085-y85r 1795 C

7123 Lemon sorbet - s 0520-y10r -

7166 Latté 7006 - 7531 C

7167 Viola 4001 - -

7176 flame 2004 s 0585-y70r orange 021 C

7179 sky blue - s 0520-r80b 657 C

7180 Mint - s 0510-b50G -

7184 earth - s 7502-r 411 C

7190 Mamba Green - s 0580-G30y 368 C

8100 Pearl white 9016 s 0300-n -

8348 bronze age - - -

8533 Macchiato - s 3010-y40r 4745 C

8534 rose Pink 3015 s 1040-r20b 507 C

8536 Lavender - s 1020-r40b 679 C

8681 brilliant white - s 0505-r70b -

8685 snow white 9016 s 0500-n -

8984 navy blue 5011 s 7020-r80b 533 C

8996 ocean Green - s 2030-G70y -

9551 oxide red 3011 s 4550-y90r 7610

9561 oxide Green 6029 s 3060-G10y 349

K096 Clay Grey - s 4005-y20r 7530 C

K097 dusk blue - s 4010-b50G 5497 C

K098 Ceramic red - s 4050-y70r 7600 C

K099 Midnight blue - s 5030-r80b -

K100 raspberry Pink - s 2065-r20b 7433

system kodów raL, nCs i PMs (Pantone) reprezentują najbliższe dopasowanie do dekorów i powinien być wykorzystywany wyłącznie jako wskazówka. 

Mix, dopasowanie, uzupełnienie, kontrast
Poręczne, mobilne narzędzie do dopasowania różnych dekorów, kolorów i tekstur, 
pomoże Ci wybrać najlepszą kombinację materiałów w dowolnym miejscu i czasie. 
dzięki aplikacji kronodesign® wprowadzamy płyty do życia i życie do płyt.

Twoje źródło wiedzy
jeśli chcesz sprawdzić dostępnosć, szukasz dokumentacji technicznej i
certyfikatów, chcesz dowiedzieć się więcej na temat projektów, trendów i inspiracji, 
kronospan-express.com ma to wszystko.

Otwórz się na inspiracje
szukamy inspiracji we wszystkim co nas otacza i dzielimy się nią na portalach 
społecznościowych, aby każdy mógł odkrywać, uczyć się i inspirować.

Idealny przewodnik do zwizualizowania pomysłów, 
dzielenia się nimi lub zapisywania w formie projektów.

Jeśli chcesz zamówić próbki, pobrać szczegółowe 
informacje o produkcie i materiały marketingowe  
lub po prostu przeglądasz naszą kolekcję,  
kronospan-express.com jest odpowiednim miejscem.

Dołącz do naszej społeczności internetowej, aby odkryć 
świat możliwości projektowania. Dołącz do nas na:

Kronodesign® App

Znajdź nas w sieciDopasowanie koloru
kronodesign® aplikacja mobilna

strona internetowa

Portale społecznościowe

facebook.com/kronospan

pinterest.com/kronospan

youtube.com/kronospanworldwide

twitter.com/kronospan

instagram.com/kronospan



facebook.com/kronospan

pinterest.com/kronospan

youtube.com/kronospanworldwide

Dołącz Do nas

twitter.com/kronospan

instagram.com/kronospan

kronospan-express.com

KD
13

5B
_P

L 
01

/2
01

8 
  ©

 K
ro

no
pl

us
 L

im
ite

d 
20

18


