PREDSTAVUJEME VÁM

Viete, že:
• Westag&Getalit AG patrí medzi významných európskych producentov výrobkov
na báze dreva a plastov.
• firma má takmer 1.300 zamestnancov a jej ročný obrat je viac ako 223 milónov EUR.
• sídlo firmy je v Porýní – Vestfálsku, ktoré je považované za centrum nemeckého
nábytkárskeho priemyslu. Jeden z výrobných závodov je v meste RhedaWiedenbrück a druhý výrobný závod je v meste Wadersloh.
• tri výrobné divízie vyrábajú produkty pre rôzne oblasti využitia:
- stavebníctvo a autopriemysel (preglejky, protišmykové dielce, podlahy)
- zariaďovanie budov pre verejný aj súkromný sektor (dvere a zárubne)
- výroba nábytku a interiérov (HPL lamináty, postformingové elementy,
pracovné dosky, parapety, minerálne platne a výrobky z nich).
• pomocou špičkových technológií môže byť z materiálov určených pre výrobu
nábytku a interiérov na zákazku vyrobený a dodaný produkt podľa želania
koncového užívateľa. Tento osvedčený model funguje s mnohými odberateľmi
a obchodnými reťazcami pod značkou DIY („urob si sám“).

Závod Wiedenbrück

Poďte sa bližšie zoznámiť s materiálmi pre výrobu nábytku a interiérov od firmy
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Závod Wadersloh

HPL lamináty
Pracovné dosky
Kompakt lamináty

Minerálne platne, tzv. „umelý kameň“
Pracovné dosky
Drezy a umývadlá

Sklenené zásteny
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Getalit je produktovou značkou pre HPL lamináty a výrobky
s konečnou úpravou týmto materiálom
• Konštrukčné materiály

• Postforming elementy

• HPL lamináty

• Kompakt lamináty

Použitie týchto materiálov Vám umožní optimálne
skombinovať dekóry pri výrobe nábytku.
- DTD typ P2, laminovaná HPL laminátom vo formátoch
2960/4100 x 1310
		 Hrúbky: 13/18/22/28/38 mm
- Brezová preglejka (typ BFU100), laminovaná HPL
laminátom vo formátoch 2500 x 1250 mm
		 Hrúbky: 12/15/18/21 mm
- FR – ťažko zápalná DTD tr. B1 laminovaná HPL
laminátom HGF (ťažko zápalný tr. B-s2, d0).

Platne v hrúbkach 0,7 – 1,3 mm sú vyrábané podľa normy
EN 438, v rôznych formátoch a dekóroch. Lamináty sú
vysoko odolným materiálom, ktorý je predurčený na
ďalšie použitie aj v extrémne namáhaných interiéroch.
Špeciálnou technológiou výroby je možné dosiahnuť
u jednotlivých typov rôzne nadštandardné fyzikálnomechanické vlastnosti (nehorľavosť, možnosť ohýbania
pre postforming, a pod.). O atraktívnosť jednotlivých
dekórov sa starajú inovatívni dizajnéri neustálym vývojom
nových vzorov a povrchových štruktúr.
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Ideálne pre dotvorenie interiéru podľa Vašich predstáv.
- Parapetné dosky
		 Široká paleta dekórov.
Rozmery 4100/5200 x 150/200/250/400/500 mm.
- Kuchynské pracovné dosky
		 Viac ako 200 dekórov sa vyrába v dvoch základných
profiloch (s postformingovým rádiusom 4 a 7 mm).
		 Štandardne dodávané na DTD nosiči typu P2 alebo P3.
		 K dodaniu je široká škála príslušenstva
(hranovacie pásky, zásteny, tesniace lišty).

Vyrábajú sa v rôznych formátoch a prevedeniach,
s hrúbkou 2 – 20 mm. Sú obojstranne dekoratívne
upravené, s čiernym alebo hnedým jadrom. Vybrané
dekóry je možné dodať so zafarbeným jadrom.
Od hrúbky 5 mm ich možno použiť ako samonosný
konštrukčný prvok, napr. pri výrobe prezliekacích
kabín, prepážok, a pod. Sú odolné voči vlhkosti a majú
nízku elektrostatickú vodivosť. K dispozícii sú aj
špeciálne prevedenia – nehorľavý, alebo s povrchom
držiacim magnet.

KUCHYNSKÉ PRACOVNÉ DOSKY

Prečo KUCHYNSKÉ PRACOVNÉ DOSKY GetaLit® od nás:
• U nás si určite vyberiete

Najširšia kolekcia pracovných dosiek na Slovensku – viac ako 200 dekórov k dodaniu od 1 kusa!

• Nemusíte čakať

Ak si aj nevyberiete z našich skladových zásob, každý týždeň v stredu nakladáme tovar u výrobcu. Vaša
objednávka je vyrobená do 3 dní.

• Nekupujete to, čo nepotrebujete

Väčšinu dekórov dodávame v dĺžkach 2050 /2960 / 4100 / 5200 mm. Platíte len za dĺžku, ktorú efektívne
zužitkujete.

• Dodáme aj neštandardné formáty

- Máte väčšiu kuchynskú linku? Dodáme vám dosku s dĺžkou viac ako 5 m.
- Potrebujete viac miesta pre inštalačné rozvody? Popri štandardných šírkach 600, 900 a 1200 mm
Vám ako jediní dodáme aj dosku v šírke 650 mm.
- Chcete si urobiť stôl, alebo pult? Dodáme vám obojstranný postforming v šírke 640, 900 alebo 1200 mm.

• Na výber bohatý sortiment príslušenstva

K pracovným doskám je možné objednať hranovacie pásky, tesniace lišty, zásteny a iné potrebné
príslušenstvo.

• Tovar Vám dovezieme

- Neviete, ako si tovar u nás vyzdvihnúť? Tovar sme schopní dodať kamkoľvek na Slovensku za prijateľné
ceny. Využívame na to vlastné dopravné prostriedky a služby zmluvnej špedičnej spoločnosti.

• Skúsenosti a tradícia

Firma Westag&Getalit má viac ako 100 ročnú históriu. Značka Getalit bola etablovaná pred 60 rokmi.
Spoločnosť DEXTRADE Žilina, s.r.o., ako autorizovaný dovozca, sa zaoberá predajom kuchynských
pracovných dosiek od roku 1992. Našou spoločnou snahou je spokojný zákazník.
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Na čo by ste nemali zabudnúť:
• Montáž pracovnej dosky odporúčame zveriť odborníkovi. Zhotovenie rohových spojov, výrezov a osadenie
dosky si vyžaduje nielen zručnosť a skúsenosti, ale aj patričné technické vybavenie.
Ak sa rozhodnete inštalovať pracovnú dosku svojpomocne, zabezpečte všetky rezné hrany proti vniknutiu vody.
Je to bezpodmienečne nutné pre dlhodobé zachovanie úžitkových vlastností pracovnej dosky. Dbať na dokonalé
ošetrenie týchto hrán je potrebné aj v prípade montáže drezu, varnej dosky, resp. batérie do pracovnej dosky.
Odporúčame zatmeliť reznú hranu silikónom. Tesnenia dodávané s drezom, či varnou doskou nemusia postačovať.
• Pracovnú dosku v mieste nad umývačkou riadu je potrebné odspodu zabezpečiť dodatočnou ochranou proti
vniknutiu vlhkosti ochrannou ALU páskou. Horúce pary z umývačky, môžu pri otvorení dvierok poškodiť
štruktúru pracovnej dosky a spôsobiť jej napúčanie.
• Pre čistenie povrchu pracovných dosiek sú určené bežné saponátové prípravky a umývacie prípravky bez
brúsnych prísad. Používaniu silných čistiacich prostriedkov s prímesou alkoholu by ste sa mali vyhnúť. Zvlášť
silné znečistenie (napr.zbytky laku,lepidiel, rúžu a pod.), možno odstrániť roztokom liehu, benzínu a pod.
Použitie týchto prostriedkov a ich následné umytie saponátovým roztokom nepoškodí povrch pracovnej
dosky. Vyvarujte sa však dlhodobému pôsobeniu týchto látok na povrch dosky, mohlo by to mať z následok
vznik farebných škvŕn a zmeny lesku pracovnej dosky. Trichlóretylén a acetónové riedidlá neodporúčame
používať, pretože majú sklon k vytváraniu škvŕn, či závoja. V každom prípade je potrebné konečné čistenie
previesť saponátovým roztokom.
• Ani vysoká kvalita povrchových laminátov nezabráni vzniku škrabancov, v prípade priameho porezania
ostrým predmetom / nôž a pod./. Na krájanie a rezanie potravín používajte preto vždy drevenú, prípadne inú
podložku na to určenú.
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KUCHYNSKÉ PRACOVNÉ DOSKY

• Pracovné dosky sú odolné teplotám do 230°C. Pri takejto vysokej teplote nedochádza k poškodeniu
štruktúry povrchu laminátu, môže však dôjsť k farebným zmenám dekóru, zvlášť u tmavých
a intenzívnych dekórov. Nikdy nepokladajte rozpálené nádoby zo sporáka priamo na pracovnú
dosku! Povrch dna rozpálenej nádoby vysoko prekračuje túto teplotu. Odporúčame použiť podložku
zmierňujúcu prestup tepla.
• Vyvarujte sa priamym nárazom tvrdých predmetov s ostrými hranami na povrch pracovnej dosky.
• Pracovná doska v kuchyni je vystavená neporovnateľne vyššiemu zaťaženiu, ako v inom prostredí.
Aj napriek vysokej odolnosti voči poškriabaniu neodporúčame povrchy s vysokým leskom, zvlášť
tmavé, biele a UNI dekóry pre používanie v kuchyni. Jemné vlásočnicové škrabance spôsobené
bežným užívaním sú na takýchto dekóroch a povrchoch viac viditeľné.
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Estetika a funkčnosť v jednom materiále.
• Formovanie a hra so svetlom

• Spoje bez viditeľných špár

• Nekonečné možnosti kombinácií

• Uplatnenie bez hraníc

GetaCore® ponúka veľký priestor pre dizajnovanie
interiérov. Vďaka možnosti dvoj- alebo
trojdimenzionálneho termoformovania 3 a 10 mm
hrubého materiálu sa možno vyhrať aj s prvkami
s minimálnym rádiusom. Platne je možné nadstaviť
zlepením, pričom lepiaca špára nebude viditeľná.
Niektoré homogénne prefarbené dekóry je pri tom
možné použiť na efektné nasvietenie priestoru.

Použitím vhodných hrúbok možno vytvoriť atraktívne
kombinácie pri tvorbe interiérových prvkov. Tenší
3 mm materiál možno použiť aj ako dekoratívny
obklad interiéru, ktorý bude ladiť s ostatnými prvkami.
V kombinácii s hrubším 10 mm materiálom možno
vytvoriť zaujímavé intarzie, nápisy alebo logá v interiéri.
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Všetko ako z jedného kusa: pracovná plocha, rohový
spoj, alebo osadený drez, či umývadlo. S GetaCore® sú
znečistené špáry minulosťou. Obojstranne dekoratívne
platne možno efektívne využiť pri tvorbe interiéru.

Vďaka svojim vlastnostiam je GetaCore® použiteľný
takmer všade: obchodné prevádzky, reštaurácie, otvorené
interiéry, kancelárie a pod. V neposlednom rade je
GetaCore® svojim neporéznym povrchom predurčený
do priestorov, ktoré sú citlivé na hygienu ako sú kuchyne,
kúpeľne, nemocnice a kúpele.

MINERÁLNE PLATNE

PREČO GetaCore® OD NÁS?

• Rozmery a hrúbky platní

Neplaťte za materiál, ktorý Vám netreba. Z našej rozmerovej škály si vyskladáte množstvá a rozmery platní, ktoré budú
optimálne pre Vašu zákazku. Dodávané formáty (v mm): 4100 x 1250* / 2040 x 615* / 4100 x 615 / 2040 x 1250
* - biela skladom v Žiline

• Parametre teplotnej rozťažnosti

GetaCore® sa vyznačuje najnižším koeficientom teplotnej rozťažnosti spomedzi obdobných materiálov (0,05 %).
To minimalizuje riziko neskorších prasklín na hotovej zákazke, z dôvodu pnutia materiálu.

• Možnosť kombinácie s polotovarmi

Len GetaCore® ponúka možnosť uľahčiť si spracovanie zákazky kombináciou individuálneho spracovania detailu so
zakomponovaním hotových polotovarov (pracovné dosky, profily, hrany a pod.) Časť práce na zákazke tak môžete nechať
na dodávateľa. Ušetríte čas aj peniaze a máte istotu, že polotovar bude dodaný v profesionálej kvalite.

• Garancia stálosti dekórov

Pri GetaCore® garantuje výrobca rovnakú farebnosť a štruktúru u daného dekóru, bez ohľadu na výrobnú šaržu.
Máte tak istotu, že aj neskôr objednané platne môžte použiť na dodatočné objednávky Vašich zákazníkov.

• Na „Biely expres“ nemusíte čakať

Najpoužívanejší dekór GC2011 (biela) držíme skladom v rôznych formátoch k okamžitému dodaniu. Ak si aj nevyberiete z našich
skladových zásob, každý týždeň v stredu nakladáme tovar u výrobcu. Vaša objednávka bude pripravená k expedícii do 3 dní.

• Všetko príslušenstvo k dispozícii

- Platne v hrúbkach 3 / 10 mm. Dekór GC2011 (biela) aj v hrúbkach 12 / 20 mm.
- Pracovné dosky
- Príslušenstvo (hrany, profily, brúsne kotúče, lepidlá)
- Prípravky na ošetrovanie a údržbu

• Zaškolenie spracovateľov

Pre záujemcov o spracovanie GetaCore® zabezpečíme odborné poradenstvo a zaškolenie priamo u výrobcu.
Inštruktážne videá nájdete na stránke www.getacore.sk
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SKLENENÉ ZÁSTENY
Brilantné farby, ostré zobrazenie motívov a dobré materiálové vlastnosti. To je recept na elegantnú dizajnovú
vychytávku zo skla. Od individuálnych motívov až po širokú škálu motívov z našej kolekcie.
Sklenené zásteny dávajú moderný nádych každej kuchyni, kúpeľni alebo nábytku či otvorenému interiéru.

Vlastnosti materiálu:
•
•
•
•
•
•
•

Tvrdené bezpečnostné sklo
Priama potlač na bezpečnostné sklo, povrch chránený lakovou vrstvou
Odolné voči pare a vlhkosti
Nezávadné pre styk s potravinami
Svetlostále
Odolné voči domácim chemikáliám
Ľahká údržba

K zástene je možné dodať špeciálny upevňovací hliníkový profil.

Všeobecné informácie:

• Rozmery
max. 3300 x 1000 x 4/6/8 mm
min. 250 x 100 x 4/6/8 mm
• Možnosti opracovania
Po procese kalenia nemožno sklo ďalej upravovať vŕtaním, alebo rezaním. Takýto zásah by viedol k prasknutiu
a zničeniu skla. Všetky otvory a rozmery musia byť zadané už pri objednaní zásteny.
• Farebné odlišnosti
Surové sklo vykazuje samo o sebe určité farebné odchýlky medzi jednotlivými tabuľami. Preto môže dôjsť k malým
farebných odchýlkam najmä pri UNI dekóroch.
• Poškodenie skla
Pri použití sklenenej zásteny je určité riziko spontánneho prasknutia v dôsledku nikel-sulfátoveho uzavretia hrany
v zmysle normy EN14179. Preto sa treba vyvarovať silnému bodovému zaťaženiu, zvlášť na hranách zásteny.
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SKLENENÉ ZÁSTENY
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PRACOVNÉ DOSKY NA MIERU

Pomocou unikátneho programu CutDesign dokážeme vyrobiť aj atypické pracovné dosky, vrátane
ohranovania, výrezov pre varnú dosku, či drez, otvor na batériu alebo dávkovač saponátu.
Jediným limitom je maximálny rozmer polotovaru, z ktorého sa Vaša pracovná doska má vyrobiť.
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SKLENENÉ ZÁSTENY

Program CutDesign umožňuje tiež vybrať si motív, definovať rozmery sklenenej zásteny,
zvoliť si umiestnenie a tvar otvorov.

V aplikácii Glass Wallback Planner si môžete vyskúšať svoje dizajnérske schopnosti
a vytvoriť si vlastný motív zásteny z nepreberného množstva vzorov.
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Kvalitatívne vlastnosti jednotlivých materiálov
GetaLit
vhodné pre styk s potravinami
podľa EN 1186 a EN 13130

odolné voči bežným čistiacim prostriedkom
používaným v domácnosti

odolný proti nárazu podľa ISO 13894 a EN438

odolnosť voči teplotám do 180°C podľa ISO 19712
do 230°C

farbostály podľa EN 4892-2

odolný voči oderu podľa EN 438

odolný voči vodnej pare

opticky neviditeľný spoj

teplý na dotyk vďaka vlastnostiam materiálu

povrch je opraviteľný a dodatočne leštením obnoviteľný

ľahko sa čistí

odolný proti prasknutiu vďaka bezpečnostnému
sklu OptiwhiteTM
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GetaCore

GetaStyle

ŠTRUKTÚRA MATERIÁLOV

Pracovné dosky GetaLit
Overlay
Dekoračný papier
Papier impregnovaný
melamínovou živicou
Nosič DTD
Vodeodolná
protiťahová vrstva

Sklenené zásteny GetaStyle
Ochranný lak

Priama potlač
Špeciálna základová
vrstva
Tvrdené bezpečnostné sklo

Pracovné dosky GetaCore
Štandardné rozmery:
Jednostranný postforming
4100 x 600/650/900/1200 x 38,3 mm
Obojstranný postforming
4100 x 670/900/1200 x 38,3 mm
Materiál:
Vrchná platňa: GetaCore 3 mm
Nosič: DTD 35 mm P3
Predná hrana: GetaCore 10 mm s korkovou dilatačnou vrstvou
Spodná strana: 0,3 mm protiťahová vrstva

15

Autorizovaný predajca pre SR:
DEXTRADE Žilina, s.r.o.,
Kamenná 9, 010 01 Žilina
tel.: 041 / 7055 101
e-mail: info@dextrade.sk
www.dextrade.sk | www.dexinterier.sk | www.getacore.sk | www.pracovnedoskynamieru.sk | www.dexshop.sk

