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TECHNICKÝ LIST 
EURODEKOR® se strukturou  ST 30 Gloss Finish – vysoký lesk 
    

Popis výrobkuPopis výrobkuPopis výrobkuPopis výrobku:. 

Melaminovým filmem potažená velkoplošná deska na bázi dřeva s vysoce lesklou 

povrchovou strukturou.  
MoMoMoMožnosti využitížnosti využitížnosti využitížnosti využití:::: 

Jako vysoce lesklý korpusový materiál,  častečně vhodné  i na čelní plochy.  
 

Vlastnosti povrchu: 

Podobně jako u vysoce matných struktur může i u vysoce lesklých povrchů docházet k doleštěným stopám. V zásadě však 

takovéto povrchy nesnáší dobře otěr a oškráb v důsledku své extrémní plochosti. U takto doleštěných stop se však nejedná 

o žádné poškození povrchu.  Pro EGGER EURODEKOR® se strukturou ST30 je platný  Technický list EURODEKOR® , jelikož 

vlastnosti těchto výrobků odpovídají normě EN 14322:2003. 

 

Stupeň lesku: 

103 bodů +/- 7 bodů (měřeno pod úhlem 60 stupňů) 

 

Výrobní závod: 

Brilon 

 

Skladový program: 

 

Dekory 

W1000, W980,  

H3031, H3128, H3025, 

U999, U961, U708, U311, U108 

Formát 2800 mm x 2070 mm x 19 mm 

Struktura ST30 / ST30 

Ochranná fólie Ano, oboustranně 

Nosná deska EGGER EUROSPAN® Surová dřevotřísková deska 

 

Výroba na zakázku: 

Doporučená kombinace struktur: ST30 / ST2 

Ochranná fólie • Dle poptávky 

• Možná pouze u ST 30 

Nosné desky EGGER EUROSPAN® Surová dřevotřísková deska 

EGGER MDF – dřevovláknitá středněhustá deska 

Tloušťky nosných desek 8, 16, 18, 19,22 a 25 mm  

Dekorey • Dle poptávky 

• Na obou stranách stejný dekor 

Dodací doba 6 týdnů od přijetí objednávky 

Minimální množství 1000 m² 

    

Poznámka: Poznámka: Poznámka: Poznámka: Tento technický list byl vypracován dle nejlepšího vědomí a s obzvláštní pečlivostí. Za chyby tisku, chyby norem nebo omyly není 

možno převzít záruku. Navíc může dojít k technickým změnám jež vyplývají z dalšího kontinuálního vývoje výrobku EURODEKOR®, jakož i ze 

změn norem a veřejnoprávních dokumentů. Proto nemůže obsah tohoto prospektu  sloužit ani jako návod k použití, ani jako právně závazný 

podklad.    


