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Kaj pomeni CPL?
Kratica CPL pomeni neprekinjeno stiskan laminat (Continuous Pressure  Laminate). Bistvo CPL površin 
je v njihovi slojevitosti. V proizvodnji se namreč potiskani papirji stiskajo skupaj z vezivno smolo. 
Te površine so zaradi smole zelo odporne proti poškodbam (obraba, praske) in so neobčutljive za 
blage kisline, baze, razredčila in umazanijo ter so obstojne na svetlobi. Istočasno pa gre za ekološko 
neoporečne površine, saj kot glavni surovini nastopata papir in smola, v proizvodnji  pa se prav tako ne 
uporabljajo snovi, ki bi vsebovale halogene ali težke kovine.

Glavne prednosti CPL površin:
 • Visoka odpornost na praske, udarce in obrabo
 • Barvna in toplotna obstojnost
 • Neobčutljivost na gospodinjska čistila

Več informacij o 
Friedrich Blanke vratih, 
podbojih in dodatkih 
lahko izveste pri 
vašem specializiranem 
trgovcu.

Vrata 
za lep dom

• Polnilo iverokal v osnovni izvedbi
• Polnilo XXL STA (dvojni okvir + iverokal) +  

trodelna nasadila ob doplačilu
• Hitri dobavni roki

• NOVO: Višina do 2600 mm
• 26 barvnih tonov
• 12 ekskluzivnih barvnih tonov

Akacija Struktur 1524 Akacija Struktur prečno 1525 Pinija bela Struktur 1537 Hrast z grčami prečno 1511

Brest Natur prečno 1531Bela Struktur 1508Hrast z grčami 1510 Bela Struktur prečno 1509

Brest Natur 1530 Beli hrast Struktur 1539 Temni hrast Natur 1532



Trpežna, cenovno ugodna
notranja vrata 
  modernega videza

Prednosti 
Friedrich Blanke notranjih vrat so:

Notranja vrata Friedrich Blanke 
so primerna za vse, ki želijo svoj 
dom opremiti z vzdržljivimi vrati 
modernega videza.  

Odlične imitacije lesnih površin 
in cenovna ugodnost prispevajo 
k njihovi vedno bolj razširjeni 
uporabi.

Nov barvni ton: Bela Struktur 
prečno v horizontalni ali vertikalni 
izvedbi.

Izbirate lahko med:

 • Gladkimi vrati

 • Vrati z inox vstavki

 • Stilnimi vrati

 • Vrati s steklom

 • Vrati s polnili

 • Vrati s skritimi nasadili

• Neprekinjena obdelava robov

• Design rob na krilih in podbojih - radij le 1,5 mm - edini v Evropi 

INOVATIVNO, MODErNO, EKSKLUzIVNO

Vrata s polnili Vrata z inox vstavki

Vrata s steklom Vrata s skritimi nasadili

Gladka vrata Stilna vrata
• Okrogli rob na krilih 
  in podbojih 


