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 Postformingová pracovní deska

Postformingové pracovní desky jsou vyrobeny ze surové dřevotřísky potažené 
dekoračním vysokotlakým laminátem (HPL) a na přední straně zesílené 
speciálním výztužným páskem. 

Jsou ideálním řešením pro kuchyňské pulty, pro kanceláře a obchody. 
Postformingové kuchyňské pracovní desky jsou vyrobeny s použitím 
dřevovláknitého pásku vysoké hustoty, který zesiluje přední okraj pracovní 
desky. Tato technická inovace zlepšuje kvalitu profilu a zvyšuje odolnost desky 
proti nárazu. 

Pod profilovaným okrajem ve spodní části desky je po celé její délce umístěn 
speciální silikonový pásek, který funguje jako ochrana před průnikem vody. 

Odolná vůči opotřebení, nárazům a poškrábání

Hygienická a bezpečná pro styk potravinami

Odolná vůči skvrnám a snadno se čistí

Tepelně odolná

K dispozici jsou také dekorově shodné zádové desky a těsnicí lišty k 

pracovním deskám

Antibakteriální vlastnosti povrchu podle ISO 22196 (=JIS Z 2801)

Výhody

Nelze aplikovat dřez ze spodní montáží

Kratší životnost než prémiových pracovních desek

Nevýhody
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Nejdostupnější varianta pracovní desky - najdete u všech výrobců kuchyní

Nejlevnější varianta pracovní desky na trhu

Dodává se v síle 4 cm ( 380mm)

Největší výrobci postformingových desek jsou Egger a Kronospan

Obrovský výběr dekorů

Ve stejném dekoru bez problému seženete zádový obklad, ale i plošný 

materiál na výrobu nábytku, nově také dveře!

Nelze aplikovat dřez ze spodní montáží ani dávkovač mýdla

Co je důležité vědět:

 Postformingová pracovní deska

Plošný materiál

Zádový obklad

Pracovní deska

www.lenkasvachova.cz
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 Pracovní desky a ABS hranou

Pracovní desky ABS jsou vyrobeny ze surové dřevotřísky potažené dekoračním 
vysokotlakým laminátem (HPL) a na přední straně s rovným okrajem z 1,5 mm 
ABS hrany, která jí dodává robustní hranatý vzhled. Díky jednoduchým a 
jasnými liniím jsou tyto kuchyňské desky dokonalé pro moderní nebo 
minimalistické návrhy kuchyní.

Jsou ideálním řešením pro kuchyňské pulty, pro kanceláře a obchody. 

 

Odolná vůči opotřebení, nárazům a poškrábání

Hygienická a bezpečná pro styk potravinami

Odolná vůči skvrnám a snadno se čistí

Tepelně odolná

K dispozici jsou také dekorově shodné zádové desky a těsnicí lišty k 

pracovním deskám

Antibakteriální vlastnosti povrchu podle ISO 22196 (=JIS Z 2801)

Výhody

Nelze aplikovat dřez ze spodní montáží

Kratší životnost než prémiových pracovních desek

Nevýhody
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Nejdostupnější varianta pracovní desky - najdete u všech výrobců kuchyní

Druhá nejlevnější varianta pracovní desky na trhu

Dodává se v síle 4 cm ( 380mm) a  2,5 cm ( 250mm)

Největší výrobci  desek s ABS hranou jsou Egger a Kronospan

Obrovský výběr dekorů

Ve stejném dekoru bez problému seženete zádový obklad, ale i plošný 

materiál na výrobu nábytku, nově také dveře!

Dekory dřeva feelwood ( Egger) mají přirozený dojem navozený dekorem a 

vytvářejí celkový vzhled, který se téměř neliší od masivního dřeva.

Nelze aplikovat dřez ze spodní montáží ani dávkovač mýdla

Co je důležité vědět:

 Pracovní deska s ABS hranou

Plošný materiál

Zádový obklad

Pracovní deska

www.lenkasvachova.cz
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 Kompaktní pracovní deska

Kompaktní pracovní deska, která je tenká pouze 12 mm je velmi odolná 
odolnou vůči vlhkosti vydrží po dlouhou dobu.
Tyto desky mají zvýšenou odolnost proti oděru a vlhkosti, jsou funkční a 
vypadají skvěle.  Kompaktní pracovní desky jsou určeny pro vodorovné 
instalace.
Nepotřebují další hrany, ani žádnou další konečnou povrchovou úpravu, takže 
jsou dokonalé pro zakázkové kuchyňské, kancelářské a pracovní plochy.. 
To umocňuje její moderní vzhled stejně jako barevné jádro v černé, bílé a 
světle šedé barvě a tmavě šedé barvě.
. 

Robustní a odolná

Odolná vůči teplotě, vlhkosti a vodě

Hygienická a bezpečná pro styk potravinami

Odolná vůči skvrnám a snadno se čistí

Moderní tenký vzhled

Nejsou nutné hrany ani jejich následné zpracování

Antibakteriální vlastnosti povrchu podle ISO 22196 (=JIS Z 2801)

Výhody

Nehodí se jako zádové obklady

Hrana není v dekoru pracovní desky

Nevýhody
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Dostupná varianta pracovní desky - najdete u všech výrobců kuchyní

Nejlevnější varianta tzv. prémiových pracovních desek

Dodává se v síle 12 mm 

Největší výrobci kompaktních desek jsou Arpa Industriale, Egger a 

Kronospan.

Omezený výběr dekorů

Lze aplikovat dřez ze spodní montáží a dávkovač mýdla

Žádoucí vzhled tenké elegantní desky

Nelze upravovat na místě montáže, musí být upraveno na míru výrobcem

Co je důležité vědět:

Kompaktní pracovní deska

12 mm pracovní deska 

zakončená černou 

hranou

www.lenkasvachova.cz
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 Pracovní deska z umělého kamene

Spojením přírodních materiálů s nejmodernějšími výrobními technologiemi 
vzniká jedinečný materiál, který dosahuje vynikajících vlastností, zejména 
vysoké pevnosti a kompaktnosti. 
oceníte především snadnou údržbu, neporézní povrch a vysokou odolnost vůči 
bakteriím a poškrábání. 
Rozsáhlá škála barev a vzorů nabízí řadu možností jak kombinovat tvrzený 
kámen s ostatními prvky interiéru.
Tato směs ingrediencí vytváří materiál, který si zachovává všechny lákavé 
vlastnosti přírodního kamene, navíc je však obohacuje o moderní design 
vytvořený člověkem a snadnější údržbu díky obsahu antibakteriálních látek.

Barevná jednotnost, vzor v celé hloubce materiálu

Více než 90 % přírodních složek

Využití recyklovaných surovin u vybraných výrobků

Možnost hladkého napojení desek pro dokonalou linii vzorů

Kompaktní materiál bez pórů

Zdravotně nezávadný

Testy a certifikace dle evropských a amerických standard

Výhody

Vysoká cena

Pouze kamenné dekory

Nevýhody
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Prémiová pracovní deska - nabízejí kuchyňská studia, u truhlářů najdete 

málo kdy

Luxusní materiál, který povýší každou kuchyň na exclusivní záležitost

Dodává se v síle  8, 12, 2o, 3o mm

Největší výrobce pracovních desek z umělého kamene je Technistone, 

Silestone, Dectone 

Každý výrobce má jinou teplotní rezistenci ! ( 120 - 400 °C ) 

Omezený výběr dekorů

Lze aplikovat dřez ze spodní montáží a dávkovač mýdla

Žádoucí vzhled tenké elegantní desky

Nelze upravovat na místě montáže, musí být upraveno na míru výrobcem

Co je důležité vědět:

Pracovní deska z umělého kamene

20 mm pracovní deska  

se spodním osazením 

dřezu

www.lenkasvachova.cz
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Prémiová pracovní deska - nabízejí kuchyňská studia, u truhlářů najdete 

málo kdy

Luxusní materiál, který povýší každou kuchyň na exklusivní záležitost

Dodává se v různé síle

Corian® můžete libovolně tvarovat a spojovat, můžete tak dosáhnout téměř 

jakéhokoliv tvaru. Zvlněný, prakticky bez spáry,

organické tvary, odvážné efekty barev a průsvitnosti – cokoliv si dokážete 

představit, pomocí materiáu Corian® můžete i vytvořit.

Teplotní limit 100°C  - nedoporučuje se pokládat horké 

Omezený výběr dekorů

Lze aplikovat dřez ze spodní montáží a dávkovač mýdla

Nelze upravovat na místě montáže, musí být upraveno na míru výrobcem

Co je důležité vědět:

Pracovní deska z umělého kamene - typu Corian

www.lenkasvachova.cz
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 Skleněná pracovní deska

Skleněné pracovní desky do kuchyně jsou velmi variabilní. Dnešní moderně 
zpracované skla ESG a jejich povrchy jsou velice pevná a velmi dobře odolávají 
mechanickému poškození. 
Ve srovnání s jinými materiály, jako jsou přírodní kámen, který se musí 
impregnovat a umělý kámen je náchylný na horký hrnec nebo pracovní deska s 
postformingem, která má omezenou životnost a neodolává ani horkému 
nádobí ani mechanickému poškození se sklo vyjímá jako dokonalý materiál.

Křehká

V lesku náročná na údržbu

Studený pocit

všechny zásahy do skla je potřeba 

Nevýhody

      předem naplánovat

Individuální řešení – nestandardní rozměry a atypické tvary nejsou problém

Odolná vůči teplotě, vlhkosti a vodě

Hygienická a bezpečná pro styk potravinami

Snadno se kombinuje se zádovým obkladem ve stejném dekoru

Moderní tenký vzhled

Neomezený výběr barev a dekorů

Netoxický recyklovatelný a šetrný materiál k životnímu prostředí

Lze aplikovat dřez ze spodní montáží a dávkovač mýdla

Nelze upravovat na místě montáže, musí být upraveno na míru výrobcem

Výhody

www.lenkasvachova.cz
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 Pracovní deska z přírodního kamene

Luxusní materiál s jedinečným a neopakovatelným vzorem. 
Každý vytěžený kus přírodního kamene je originál. 
Povrch desky z přírodního kamene může být v klasickém lesklém, matném či 
kartáčovaném povrchu.

Mezi hlavní vlastnosti přírodního kamene patří tvrdost, odolnost proti 
poškrábání, dlouhá životnost a odolnost proti přírodním vlivům. Desky z 
přírodního kamene jsou vhodné do interiéru i exteriéru. 
Kvůli zvýšené nasákavosti (liší se dle typu materiálu) je nutné povrch před 
použitím ošetřit IMPREGNACÍ. Po čase je nutné tuto ochranu obnovit, a to v 
časovém intervalu závislém na používání pracovní desky.

nadčasový design

dlouhá životnost

dobrá dostupnost materiálů

originální a jedinečný vzhled kamene

dobrá kombinovatelnost s dalšími materiály a barvami

kvalita materiálu

odolnost proti klimatickým podmínkám

mnohostranné využití

Výhody

Vysoká cena

Pouze kamenné dekory

Pravidelná údržba - 

impregnace

Nevýhody

www.lenkasvachova.cz
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Luxusní pracovní deska - nabízejí kuchyňská studia, u truhlářů najdete málo 

kdy

Dodává se v různé síle, ale nejčastěji v 40mm a 50 mm

Nutná impregnace 1x ročně

každý kus je originál

Přírodní materiál, který nemá teplotní limit

Omezený výběr dekorů

Lze aplikovat dřez ze spodní montáží a dávkovač mýdla

Nelze upravovat na místě montáže, musí být upraveno na míru výrobcem

Nejvhodnější materiály pro kuchyně jsou žula, travertin a kvarcit

Co je důležité vědět:

Pracovní deska z přírodního kamene

www.lenkasvachova.cz
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 Keramické pracovní desky

Keramická deska typu Lapitec se vyrábí z přírodních minerálů, jedná se o 100% 
přírodní materiál bez přítomnosti pryskyřice. 
Vyniká tvrdostí a odolností proti poškrábání. Speciální vrstva Bio-Care dodává 
materiálu nenasákavý povrch a zajišťuje snadnou údržbu. Materiál  je odolný 
vůči UV záření, extrémním teplotám, hořlavinám a chemickým látkám. 
Tento typ pracovní desky je nejodolnější recyklovatelná keramická deska na 
trhu.
Tento přírodní materiál s plně probarveným profilem a maximální tepelnou 
odolností zaručí dlouhou životnost

Nadčasový design

Dlouhá životnost

Teplotní odolnost do 300 °C

UV stabilní

Odolnost proti poškrábání

Možnost hladkého napojení desek pro dokonalou linii vzorů

Kompaktní materiál bez pórů

Zdravotně nezávadný

Testy a certifikace dle evropských a amerických standard

Výhody

Vysoká cena

Nevýhody

www.lenkasvachova.cz
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Luxusní pracovní deska - nabízejí kuchyňská studia, u truhlářů najdete málo 

kdy

Dodává se v různé síle 12mm a 20 mm

každý kus je originál

Přírodní materiál, který má teplotní limit do 300 °C

Omezený výběr dekorů

Lze aplikovat dřez ze spodní montáží a dávkovač mýdla

Nelze upravovat na místě montáže, musí být upraveno na míru výrobcem

Možnost různé povrchové úpravy

Co je důležité vědět:

Keramická pracovní deska

www.lenkasvachova.cz



Materiál Hlavní výhody
Dřez se 
spodní 

montáží

Cena za m2
(ceny jsou pouze 

orientační!)

Postformingová 
PD

Dostupnost
Cena
výběr dekorů

NE 9 000

PD s ABS 
hranou

Dostupnost
Cena
výběr dekorů

NE 10 000

Kompaktní PD

Odolná
síla pouhých 
12mm

ANO 15 000

    

    

PD z umělého 
kamene

Antibakteriální
Odolná

 
ANO 23 000

Skleněná PD Antibakteriální
výběr dekorů

ANO 12 650

PD z přírodního 
kamene

originál
přírodní 
materiál
výběr dekorů

ANO 39 000

Keramická PD

Teplotní 
odolnost
Přírodní 
materiál

ANO 51 000

Přehled pracovních desek 
  Manuál Dokonalá kuchyň
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Materiál PD
Zádový obklad 

ve stejném 
materiálů

Nejlépe 
kombinujte s

Síla  materiálu 
v dekoru PD

Postformingová 
PD

ANO

Stejný dekor 
a materiál
Obklad
Stěrka
Sklo

16 mm

PD s ABS 
hranou

ANO
 

Stejný dekor a 
materiál
Obklad
Stěrka
Sklo

16mm

Kompaktní PD ANO

Obklad
Stěrka
Sklo

 

12 mm
(Kompaktní PD 

deska)

    

    

PD z umělého 
kamene

ANO

Stejný dekor a 
materiál
Stěrka
Sklo

 

20 mm

Skleněná PD ANO
Sklo
Stěrka
Obklad

6mm

PD z přírodního 
kamene

ANO

Stejný dekor a 
materiál
Sklo
Stěrka

20mm

Keramická PD ANO

Stejný dekor a 
materiál
Sklo
Stěrka

 

20mm

Přehled zádových obkladů
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Co všechno lze použít jako zádový obklad :

Obklad -    

Stěrka  -  Velký výběr barev a provedení. Finální úprava

je možná v matu, lesku nebo polomatu.

Velkoformátový, mozaika atd.

Laminátová zádová deska - 

Sklo  - 

Tapeta - 

Materiál PD -

V dekoru PD nebo jiný dekor

6mm dle RAL vzorníku nebo FOTOsklo 

 vliesová, omyvatelná

 přírodní kámen, umělý kámen, keramika

Nerez zádová deska  -  Nově trendem i v běžných kuchyních, vysoká cena

www.lenkasvachova.cz
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Tapeta 

www.lenkasvachova.cz
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Materiál
PD 
 přírodní kámen, umělý kámen, keramika

www.lenkasvachova.cz
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Laminátová zádová 
deska  V dekoru PD nebo jiný dekor

www.lenkasvachova.cz



Přehled zádových obkladů
  Manuál Dokonalá kuchyň

Obklad  
Velkoformátový, mozaika atd.

www.lenkasvachova.cz
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Sklo  
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Nerez  
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Stěrka
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