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Konyhai munkalapok,
hátfalak &
kiegészítők
avato 03/2019 HU

Értékesítési pont

take your top.

Fedezze fel az alapanyagok
széleskörű világát!
A konyha a lakások egyik központi tere. Nap mint
nap, itt étkezünk, főzünk vagy ünnepeljük meg a
különleges alkalmakat családunkkal, barátainkkal.
Ennek a helységnek ebből adódóan is kiemelt figyelmet kell szentelni és megfelelően kialakítani,
a legjobb alapanyagok felhasználásával. Az egyedi
design mellett figyelmet kell fordítani a funkcionalitásra és a minőségre!
Bármely alapanyagunkra esik választása, jó döntést
hoz, hiszen mindegyik felületünknek egyedi karaktere van!

Szervíz szolgáltatás
Összetettebb rendelések esetén vegye igénybe
helyszíni felmérés- és szerelés szolgáltatásunkat. A szolgáltatás keretein belül, szakképzett technikus kollégáink a korpuszok beépítését követően
a helyszínen felmérik a munkalapot és/vagy a hátfalpaneleket, melyekre méretgaranciát vállalunk.
A termékek ezt követően kerülnek gyártásra. Igény
esetén, a gyártás ideje alatt modul pótlapokat biztosítunk (3 db 1000 × 600 mm-es munkalapok 1 db
főzőlappal és 1 db mosogatómedencével ellátva).
A gyártást követően technikus kollégáink helyszínre szállítják és beszerelik a munkalapokat és/vagy
hátfalpaneleket.
A fenti szolgáltatás részleteiért érdeklődjön viszonteladónknál.

Üveg hátfal, 183 Peco | fényes felület
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Dekor
Konyhai laminált munkalapok
+ laminált hátfalak
avato® laminált termékeink klasszikusnak számítanak a piacon.
Laminált felületek elérhetőek matt-, fényes vagy
avangarde variációkban, melyek mind kiváló minőségűek és ellenálló felületek. Könnyedén választhat
laminált széleskörű termékpalettánkból, melyben
megtalálhatóak fa-, és kőhatású dekorok, illetve atraktív fantáziadekorok.
Minden további információt megtalálhat választható élzárásainkról és egyéb kiegészítőinkről katalógusunk 10. oldalán.

Méretpontos gyártás
Munkalapjainkat és hátfalainkat nem csak teljes
táblában, hanem konfekcionáltan is megrendelheti.
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Ápolás & Tisztítás
Laminált munkalapjaink felülete tartós, könnyen
tisztítható és ellenálló.
A normál konyhai szennyeződések papírtörlővel,
vizes szivaccsal vagy háztartási tisztítószerekkel eltávolíthatóak. Az agresszív tisztítószerek és durva
súroló hatású anyagok használatát kerülni kell.
Az avato termékportfólión belüli felületek kimagasló fizikai tulajdonságokkal rendelkeznek ugyan, de
a konyhai munkálatokhoz ajánlott használni kiegészítőket (vágódeszka, alátét). Mint minden laminált
munkalapon, a mi munkalapjainkon sem javasolt a
közvetlen vágás és/vagy forró edény ráhelyezés.

Tanusítvány

Laminált munkalap és hátfal, 119 Tile metall I matt

• Újdonság: minden munkalapunk 650 mm-es
szélességi méretben is elérhető.
• Minden dekorszínünk munkalapként 38 mmes vastagsági méretben, hátfalként 18 mm-es
vastagsági méretben elérhető.
• Maximális munkalap és hátfalméreteket következő oldalainkon talál.
• Méretpontos gyártás az Ön igényeinek megfelelően, kivágások kialakítása mosogató
vagy főzőlap számára.

Laminált munkalap
Megmunkálások

• A felület könnyen tisztítható, mégis tartós és
strapabíró.
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Dekorszínek – matt felület
Dekor matt
Válasszon rendkívül gazdak
dekorkínálatunkból.
Munkalapok
• Munkalapjaink konfekcionáltan,
• Fél táblában (2700 mm-es
hosszúsági méret)
• Teljes táblában (5500 mmes hosszúsági méret)
elérhetőek.
• Szélességi méretek: 600-;
900- és 1200 mm.
• Minden
munkalapunk
gyárilag egy oldalt postformingolt

Élzárások
• színazonos 0,8 mm vastag
dekorélzárás
• színazonos 1,5 mm vastag
ABS élzárás
• Élbeültetés
• Részletes tájékoztatót 10.
oldalunkon talál


102

Hátfalak
• hátfalaink maximális mérete 5470 × 1270 mm
• konfekcionáltan elérhetőek, körben dekorélzárással

Chateu


103

Tölgy Castell

18– és 38 mm-es munkalapként is rendelhető


104

Cento

110*

Dark Oak


118

Rabac

18– és 38 mm-es munkalapként is rendelhető


119*

Tile metall


Beech light

133

Civetta

269

Diófa tömb

123

Silk Stone

124

Turmalin 2

135

Atlanta 1

209

Gránit fekete-fehér

295

Márvány fekete

303

Beton palaszürke

Dekor

121




132

Scandicwood

223

Parketta dióbarna








304

6

Beton gyöngyszürke




311

Gesztfa alma






312

Kötött irányú

Olajfa Scala


322

Bambusz graphit

* 18 mm-es MDF alapú munkalapként is elérhető


323

Bazalt


326

Travertin fehérszürke


339

Nevado


349

Montana Pine


353

Zsírkő világos

362


Dark pine

601

Uni fehér

363

Fino sötét antracit

388

Vermont

365


372

Sydney white

Woodblocks


391

Infinity

Dekor

367

Lucano


603

Parnaiba márvány





611

Szilva tömb

621

Kőris Messina

686

Cosmo fehér

702

Dark Gold metal

18– és 38 mm-es munkalapként is rendelhető


684

Copperfield ezüst

685*


703

Arlington tölgy

Cosmo fekete


704

Mühlbach lucfenyő


710

Pala Limousin

711

Bardolino tölgy

Kő dekorok esetén a teljes munkalap felületének képe a mintához képest eltérő lehet.
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Dekorszínek – matt felület –


715

Pala Slate

folytatás


718

Tölgy Halifax


744

Grafit sötét

Magasfényű dekorok
Magasfényű dekorszínek
Magasfényű felületek különleges
exkluzív hatást kölcsönöznek
konyhájának! Világosabb dekorszínek jól kombinálhatóak sötétebb frontokkal míg a sötétebb
színek kellemes hatást keltenek
akár a fafrontokkal is.
Munkalapok
• Munkalapjaink konfekcionáltan.
• Teljes táblában (3600 mm-es
hosszúsági méret) elérhetőek.
• Szélességi méretek: 600-; 900és 1200 mm.
• Minden munkalapunk gyárilag egy oldalt postformingolt

Hátfalak
• maximális mérete 3570 ×
1270 mm,
• konfekcionáltan elérhetőek,
körben dekorélzárással.
Élzárások
• színazonos 0,8 mm vastag dekorélzárás,
• színazonos 1,5 mm vastag diamant-brillant élzárás.
• Élbeültetés.
• Részletes tájékoztatót 10. oldalunkon talál


457

Everest

464

Dekor


466

Silver grey

Fior de Pesco


471

Goya


475

Alhambra Terra HG

481

Laminált munkalap és hátfal, 466 Silver grey | magasfényű dekor
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Fontana

482

Alpin

484

Fontia márvány

Avantgarde dekorszínek
Avantgarde dekorszínek
Avantgarde termékcsaládunk
képviseli a magasértékű
és kiemelkedő minőségű
dombornyomott laminált
felületeket.


212

Hátfalak
•	hátfalaink maximális mérete
3570 × 1270 mm
•	konfekcionáltan elérhetőek,
körben vastagélzárással
Élzárások
•	
színazonos 1,5 mm vastag
ABS élzárás

Mera


216


350

Gobi brown

Structured steel

335


886

Ceramo Stone

Merano


887

Ceramo Graphit

Dekor

Munkalapok
•	Munkalapjaink konfekcionáltan elérhetőek.
•	Maximális hosszúsági méret
3550 mm; maximális szélességi méret 1200 mm.
•	avantgarde munkalapjainknál a dekor merevségéből
adódóan nem megoldható a posztformingolt
élkiképzés, ezért színazonos
vastagélzárással elérhetőek

Laminált munkalap és hátfal, 134 Irone Stone | avantgarde dekor
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Élzárások
Élzárástípusok
Éljen szabadon a formatervezett élzárások- és a gazdag színvilág lehetőségeivel!
Postforming élzárás – „A” élcsoport

Vastagélzárás – „B” élcsoport

Egy hosszanti élen alul-felül posztformingolt gyári élzárás, illesztés nélküli átmenettel: ezzel az élzárással minden matt és
fényes felületű munkalapunk elérhető (színekről a dekoráttekintés fejezetben tájékozódhat).

Minden dekorhoz színazonos élzárás kapható, valamint
2 fém hatású típussal vásárolható.
Vastagsága 1,5 mm.

Dekorélzárás – „B” élcsoport
Minden munkalapunkhoz színazonos dekorélzárás kapható.

9006

Brillant élzárás – ,,C" élcsoport
Minden magasfényű munkalapunkhoz színazonos 1,5 mm
vastag brillant élzárás és #482 magasfényű munkalapunkhoz #41 fehér alu szalag brillant élzárás elérhető.
Élbeültetés – „C” élcsoport
Minden matt és fényes felületű munkalapunk esetén asztallapok gyártásakor az elülső élen kívüli postforming élbeültetés is elérhető.
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Nemesacél natúr

9007

Nemesacél világos

Hátfalak, laminált anyagok
és vízvetők

Minden dekorszínhez elérhető 17-18 mm vastag hátfalpanel és 0,6-1 mm vastag laminált lap.

16-18 mm

Laminált hátfalaink esetén a laminátum forgácslapra préselt, az ellenoldal nem
dekorminőségű laminátummal ellátott, körbe dekorélzárt kivitelben, tetszőleges méretben kapható.
0,6-1 mm vastag laminált lapjaink originál méretben, jellemzően 6-8 m2 között
vásárolhatók meg.

26

Minden dekorhoz színazonos vízvető (6m-es és 3m-es hosszúságban), valamint
hozzáillő idomok (jobb oldali-, bal oldali zárósapka, 90º-os belső-, külső sarok
és 135º-os belső sarok) kaphatók.
26

Avantgarde dekorszíneinkben 5m- és 2,5 m-es vízvetők elérhetőek, a hozzáillő
tartozékszettel.

26

A munkalap illesztésekhez 4 különböző színben gyári tömítőanyagot kínálunk,
melyek az illesztéseket a kívánt mértékben szigetelik.
26
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Nút + féder kialakítások

Standard nút+féder
90°-os illeszkedés esetén

Speciális nút+féder
Speciális nút+féder, szögeltérések esetén

90°-nál kisebb vagy nagyobb szögeltérésű falegyenetlenségek esetén, felár ellenében elérhető.
Tervezési példák
A Egyenes

B “L”- alak

Hosszúság:

kívánság szerint

Hosszúság:

kívánság szerint

Mélység:

60-120 cm

Mélység:

60-120 cm

Élzárás:

kívánság szerint

Élzárás:

kívánság szerint
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C “U”- forma

D Sarokelem

Hosszúság:

kívánság szerint

Hosszúság:

kívánság szerint

Mélység:
Élzárás:

60–120 cm

Mélység:

60–120 cm

kívánság szerint

Élzárás:

kívánság szerint

Sarokelem mérete:

90 és 105 cm

E “U”- forma, baloldali sarokelem

F “U”- forma, jobboldali sarokelem

Hosszúság:

kívánság szerint

Hosszúság:

kívánság szerint

Mélység:

60–120 cm

Mélység:

60–120 cm

Élzárás:

kívánság szerint

Élzárás:

kívánság szerint

Sarokelem mérete:

90 és 105 cm

Sarokelem mérete:

90 és 105 cm
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Mosogatómedencék
Szintbeépítési módszer:

1) bevonat / felületi réteg
2) ragasztás

Napjainkban a konyha tervezése során elmaradhatatlan az alulról szintbeépített mosogatómedence. Kínálatunkban több típus
megtalálható – négy rozsdamentes acél- és négy silgránit alapanyagú típus három különböző színben: antracit, kávé és alumetál.
Egyedülálló alulról szintbeépített technológia minden dekoros munkalapunk esetén kivitelezhető. Az alulról szintbeépített
mosogatómedence választása esetén nem csak exkluzivitást ad
konyhájának, hanem funkcionalitásában is többet nyújt Önnek,
mivel a technológiának köszönhetően vízállóságot biztosít a mosogatómedence körüli kivágásnak, a morzsákat és a kifröccsenő
vizet egy könnyed mozdulattal a medencébe söpörheti, azok
nem ragadnak meg a mosogató peremén, mint a felülről utólag
beépített modelleknél.

3) mosogató

Ezen technológiával beépített mosogatómedencéinkre a piacon
egyedülálló 5 év garanciát biztosítunk.

4) öntőgyantaágy

Tervezési információ:

5) hordozólap

A tervrajzon kérjük tüntesse fel a pontos méreteket, a beépítésre szánt mosogatómedence pozícióját és a szükséges adatokat,
mint a mosogató típusa és színe. Kérjük ügyeljen a minimum pallóméterek betartására.

6) Sziloplaszt-fuga
14

Minimum pallóméretek
dekoros munkalapokhoz
sz. legkisebb méreteke/legkisebb pallóméretek

mm

1

beépítés az elülső élhez

50

2

beépítés a hátsó élhez

40

3

beépítés az oldalsó élhez

50

3

beépítés az oldalsó élhez

100

6
2

5
5

7

4
7

3

4

borda a kivágások között

80

5

a furattól a külső él kivágásáig

30

6

furat a furathoz

30

1

3

1

take your top.
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Mosogatómedencék
Blancometra 45 S-F
Térmegtakarítócsöves lefolyótartozékkal 3 ½’’os kosárszelep excenter-távirányítással.
A következő színekben elérhető: Antrazit,
Cafe, Alumetallic.
Az alsószekrény mérete 45 cm-től

Blancosubline 500-F
Térmegtakarítócsöves le- és túlfolyótartozékokkal, lefolyócsatlakozóval, 3 ½’’-os kosárszelep húzógombos excenter-távirányítással. (Szükséges furat méret 14 mm átmérőjű).

Mosogatómedencék

A következő színekben elérhető: Antrazit,
Cafe, Alumetallic.
Az alsószekrény mérete 60 cm-től

Blancosubline 400-F
Térmegtakarítócsöves le- és túlfolyótartozékokkal, lefolyócsatlakozóval, 3 ½’’-os kosárszelep húzógombos excenter-távirányítással. (Szükséges furat méret 14mm átmérőjú).
A következő színekben elérhető: Antrazit,
Cafe, Alumetallic.
Az alsószekrény mérete 50 cm-től

Blanco Rondo
Le- és túlfolyótartozékokkal, 3 ½’’-os kosárszeleppel.
A következő színekben elérhető: palaszürke,
antrazit, kávé, fehér, pezsgő, alumetal, jázmin, tartufo, gyöngyszürke.
Alsószekrény mérete 45 cm-től.
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Mosogatómedencék
Blanco Magnat
Le- és túlfolyótartozékokkal, 3 ½’’-os kosárszeleppel.
Alsószekrény mérete 50 cm-től.

Ohio 40 x 40
Le- és túlfolyótartozékokkal, 3’’-os kosárszelep forgó excenter-távirányítással (szükséges furat méret 35 mm átmérőjű),

IB 4040L
Le- és túlfolyótartozékokkal, 3’’-os kosárszeleppel.
Az alsószekrény mérete 50 cm-től

IB 5040L
Le- és túlfolyótartozékokkal, 3’’-os kosárszeleppel.
Az alsószekrény mérete 50 cm-től
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Mosogatómedencék

Az alsószekrény mérete 45 cm-től

take your top.

Üveg hátfalak
Avato üveghátfalaink tökéletesen helyettesítik a klasszikus konyhai csempét. Ezen
termékeink konyháját moderné és rendkívül karakteressé, egyedivé teszik. Felejtse el a fugákat és az ezzel járó takarítási
nehézségeket!

• hátfalvastagság 6 mm

Üveg hátfalaink egyrétegű, magas hőfokon (650°) edzett üvegből készülnek, melyeket speciális hőkezeléses eljárás útján
állítunk elő. Az előállítási folyamat a DIN
EN 12150 irányelvnek és mérettűrési határoknak mindenben megfelel.

• fényes felület

Ezen üveg hátfalak konnektor kivágásokkal, külső-, belső lekerekítéssel, ferdeszögű- és normál kivágás kialakításával is
elérhetőek. Gyártást követően utólagos
megmunkálás nem lehetséges.
18

• maximális hátfalméret,
homogén színek esetén: 3000 × 1200 mm,
motívumok esetén: 3450 × 1200 mm

• higiénikus, könnyen tisztítható
• méretpontos gyártás, az Ön kívánsága szerint,
furatok, konnektorhelyek kialakíthatóak,
utólagos megmunkálás nem lehetséges
• 3 különböző szín, 2 motívum
• 4 hetes szállítási határidő

Dekoráttekintés

GL183 Peco

GL150 Puro

Üveg hátfalak

GL187 Plateno

M12 Green grass

Megmunkálás
M15 Coffe beans

Minimum méretek – furatok és
konnektor kivágások kialakításához
sz.

legkisebb méretek / legkisebb pallóméretek

mm

7

legkisebb pallóméret furat a furathoz

12

9

legkisebb pallóméret beépített mosogató a beépített mosogatóhoz

30

10

legkisebb pallóméret dugalj / kivágás dugaljhoz

30

11

legkisebb pallóméret furat az oldalélhez / dugalj kivágáshoz

12

12

függőleges furat legkisebb mérete azonos távolságnál

50

13

függőleges furat legkisebb mérete különböző távolságnál
(egy méret +5 mm)

25 / 30

12
13
7
13

11

12
11

10

9

9
9

9

legkisebb furat 6 mm-es átmérővel
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Motívum üveghátfal megrendelő
Motívum száma:
....................................................
Kért hátfal teljes mérete: ..................................................... mm
X tengely kezdőpontja: .................................................. mm
Y tengely kezdőpontja: ....................................................... mm
Választható motívumok:

M15 Coffee beans

M12 Green grass

A motívumokat saját feljesztésű nyomtatási technológiával nyomtatjuk üveg hátalainkra.
A szín a hátfallal együtt kerül 650 fokon edzésre, ezért a színek UV és hőállóak.
20
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Üveg hátfalak

Jegyzetek
Für
Ihre Notizen

22

23

Üveg hátfalak
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Konyhai munkalapok,
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