
avato
®

Munkalapok
& Vízvetők

Itt a megoldás belsőépítészeti kialakításokra!

kiváló minőség – praktikusság – hosszú élettartam

take your top.
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Munkalap dekorszínek
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Olajfa scala   312 Pala slate   715 Niagara 3   101

Dongafa cognac   737 Noce Merano   378 Parketta dióbarna   223

Masari   634 Sunglow   321 Körtefa deszkázott   721

Szilva deszkázott   618 Gesztfa alma   311 Szilva tömb  611

Bambusz graphit   322 Akác világos   329 Bükk szálmintás  234 Tennesse Walnut   753

Diófa tömb   269

Vadkörte   116

Szatén diófa   310

Botticino bézs   316



Munkalap dekorszínek
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Koushi613 Zingana HG   473 Alhambra Terra HG  475 Világos bézs HG  480

Grafit sötét   744 Crema   642 Cosmo fehér   686 Cosmo fekete  685

Platin   713 Papyrus   614 Lienzo Metálico   745 Lienzo Lino   748

Outline   612 Tizian gold   102 Terrazzo luna   333 Uni fehér   601

Granito Veneziano   313 Homokkő   314 Corro mirabelle   360 Alhambra Umbra   643



take your top.

M  i  n  ő  s  é  g

Minőségi tanusítványaink

• Kiváló minőség
 avato® munkalapjaink a legmodernebb gyártási technológiával, állandó- és szigorú minőségellenőrzés mellett 

készülnek.

• Környezetbarát
 Energiatakarékos feldolgozási technológiánk, termékeink hosszú élettartama és logisztikai megoldásaink révén 

kíméljük környezetünket.

• Színazonos kiegészítők
 A gazdag színharmónia és széles termékválaszték számtalan lehetőséget és konstrukciót kínál. Ezért korszerű és 

megfelelő megoldás az Ön számára, az összes belsőépítészeti kialakításához.
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Munkalap dekorszínek

40 lenyűgöző dekorvariáció a legkülönbözőbb optikai hatásokkal.

Fa
A fahatású dekorok behozzák a természetet a konyhába! 
Juhar, tölgy vagy diófa – ennek a dekorsorozatnak az ösz-
szes famintázata valódinak hat, de ellenálló képességük 
nagyobb, mint „természetes”, igazi társaiké.

Magasfényű felület
A ragyogó felület nemesnek hat és vonzza a tekintetet. 
Adjon konstrukciójának egy kitűnő jegyet magasfényű 
dekorváltozatainkkal! A felület ellenálló-képessége kima-
gasló és még hosszabb igénybevétel után is megnyerő.

Kő
A legszebb színeket és mintákat a természet hozta létre. 
A márvány és gránit egy természetes atmoszférát teremt. 
Elvarázsoljá Önt a nemes kődekorok hangulata. Olyan vál-
tozatosak, mint a természetben fellelhető, valódi kövek, 
melyeknek színharmóniáját az általunk készített másolatok 
élethűen tükrözik.

Fantázia
A fantázia dekorok – ahogy azt nevük is elárulja – fantázi-
ánk szüleményei. Sok esetben a természet adta a kiindulási 
pontot, némelyik mindössze kreatív színkompozíció. Bízunk 
benne, hogy színeinkkel az Ön fantáziájának is szárnyakat 
adhatunk!
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È  l  z  á  r  á  s  o  k

Élzárástípusok

Éljen szabadon a formatervezett élzárások- és a gazdag színvilág lehetőségeivel!

Postforming élzárás
A kétoldali lekerekített gyári élzárás, illesztés nélküli átmenettel: 
ezzel az élzárással munkalapjaink minden színben kaphatók 
(a színekről a dekoráttekintés fejezetben tájékozódhat).

Dekorélzárás
Minden munkalaphoz színazonos dekorélzárás kapható.

Vastagélzárás
Minden dekorhoz színazonos élzárás kapható, valamint 5 külön-
böző fém- és fa hatású típussal vásárolható. Vastagsága 1,5 mm.
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Multiplex   9003

silver line   9001 5-Schicht   9002

Nemesacél natúr   9006

Nemesacél világos   9007



take your top.

T  e  r  v  e  z  é  s

Tervezés méret szerint

Számtalan formatervezési lehetőség, különös tekintettel a kivágásokra, méretekre, felületi hatásokra és élzárások sokszínűségére, 
mely teret ad egyedi elképzelései stílusos megvalósításának.

Minden dekorhoz színazonos vízvető (6m-es és 3m-es hosszúságban), valamint hozzáillő idomok kaphatók.

Élképzési kialakítások

Tervezési példák

2  Lekerekítés

 Lekerekítés: 30 cm-es rádiusz
 A lekerekítés rádiusza változtatható

B  “L”- alak

1  Ferde levágás  

 Ferdeszögű vágás: 45°

A  Egyenes

  Hosszúság: kívánság szerint

  Mélység: 60-120 cm

  Élzárás: kívánság szerint

  Hosszúság: kívánság szerint

  Mélység: 60-120 cm

  Élzárás: kívánság szerint
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  Hosszúság: kívánság szerint

  Mélység: 60-120 cm

  Élzárás: kívánság szerint

  Sarokelem mérete: 90 és 105 cm

  Kivágás: kívánság szerint

D  SarokelemC  “U”- forma

  Hosszúság: kívánság szerint

  Mélység: 60-120 cm

  Élzárás: kívánság szerint

  Hosszúság: kívánság szerint

  Mélység: 60-120 cm

  Élzárás: kívánság szerint

  Sarokelem mérete: 90 és 105 cm

F  “U”- forma, jobboldali sarokelemE  “U”- forma, baloldali sarokelem

  Hosszúság: kívánság szerint

  Mélység: 60-120 cm

  Élzárás: kívánság szerint

  Sarokelem mérete: 90 és 105 cm
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avato® – Itt a megoldás 

belsőépítészeti kialakításokra!

kiváló minőség – praktikusság  – hosszú élettartam

take your top.
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