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Zrób miejsce dla 
ponadczasowego koloru!

Wybierz własny, perfekcyjny kolor, aby 
wprowadzić elegancję do swoich wnętrz. 
Odmień swoje otoczenie z płytami 
meblowymi Supramat, zupełnie innymi niż te, 
które widziałeś do tej pory. 

Kolory w katalogach cyfrowych i drukowanych mogą się różnić od rzeczywistych. Zalecamy porównanie z wzornikiem w punktach sprzedaży. 
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Specjalna powierzchnia Supramat z wysoko zaawansowaną technologicznie powłoką jest odporna 
na zarysowania i odciski palców, dzięki czemu ślady użytkowania nie są na niej widoczne. Płyta 
AGT Supramat z możliwością termicznego odnawiania powierzchni może być łatwo regenerowana 
z niewielkich rys na powierzchni, dzięki czemu może dłużej zachować wygląd jak pierwszego dnia.

Kolekcja Supramat idealnie wpisuje się w światowe trendy designu, oferując projektantom unikalne 
możliwości, gamę wykończenia oraz bogatą paletę kolorów. 

Supramat doskonale sprawdzi się zarówno w klasycznych jak i nowoczesnych wnętrzach. Poprzez 
zastosowanie obustronnej powłoki, płyty z kolekcji Supramat znajdą zastosowanie w domu, biurze, 
meblach, okładzinach ściennych i wielu innych zastosowaniach dekoracyjnych.  

Odporny 
na mikro rysy

Możliwość naprawy 
niewielkich zarysowań

Jedwabiście
gładkie
w dotyku

Odporne na
odciski palców

Obustronne 
wykończenie
powierzchni

Łatwe 
w obróbce

Niski poziom
odbicia światła

Nisko odpryskowa 
powierzchnia

Powierzchnia
doskonałej jakości
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Brezee Beige
Zaproś lekkość odświeżającej morskiej 
bryzy Brezee Beige do swojego domu. 
Poczuj muśnięcie ożywczego wiatru.

Pearl Black
Przed nami czas czerni – ubierz 
w Pearl Black wnętrza swojego domu, 
lub postaw na ultramodne ciemne 
dodatki.
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Dolphin Grey  
Postaw na Dolphin Grey - szarość 
znajdującą się dokładnie w połowie drogi 
między bielą a czernią.

Moon Light  
Wnętrza skąpane w srebrzystej 
poświacie księżyca Moon Light 
to wcielenie fascynującej 
elegancji.
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Forest Green  
Szarość podszyta zielenią. Zaproś las 
do domu dzięki Forest Green. 

Pearl White 
Delikatnie mieniąca się Pearl White 
to elegancja wydobywanych z głębin 
oceanów pereł.
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Rustic Red  
We wzorze Rustic Red zaklęto 
w głęboką czerwień burgundu. 
Doceń te ponadczasowe, bogate tony.

Safari Grey   
Safari Grey to nieoczywiste 
tony szarości zapraszające 
Cię w podróż w bezkresy 
pustyni.
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Macaron Green    
Wśród balansujących na granicy 
błękitów i zieleni odcieni Macaron, 
nie sposób nie czuć się dobrze.

Royal Grey 
Royal Grey to szarość w najbardziej 
szykownej postaci. To wcielenie 
gustownej elegancji.
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Ice Grey    
Ice Grey to odcień wody zastygłej 
na wieczność w lodowcu. To spokój, 
cisza i prostota.

London Blues   
Głęboki, atramentowy odcień 
London Blues to kolor dla tych, 
którzy szukają spokoju i magii 
wspomnień.
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Glamorous Pacific 
Zawieszony między niebem a ziemią, 
błękitem a zielenią - Glamorous 
Pacific fascynuje siłą oceanu.

Timeless Grey 
Bez granic - Timeless Grey to ponadczasowy 
odcień szarości, za pomocą którego 
stworzymy aranżacje na lata.
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Bitter 
Słodko-gorzki smak ciemnej czekolady 
zaklęty w Bitter wprowadza do 
przestrzeni dekadencki design.

Sahara Cream    
Sahara Cream pozwoli 
Ci wprowadzić do wnętrz 
czary bezkresnych piasków 
największej z pustyń.
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Pinky Daisy  
Pinky Daisy to róż w szalenie 
eleganckim wydaniu, dostojny
i szykowny, a przy tym na wskroś 
kobiecy.

Pebble Grey 
Postaw na spokój i ciszę, Pebble 
Grey to odcień inspirowany 
naturalnymi, niepowtarzalnymi 
barwami nadmorskich kamyczków.
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Cloudy Grey    
Spacer w chmurach? Z Cloudy Grey 
możesz wyczarować obłoki 
we własnym domu.

Snow White    
Snow white czyli biel 
unoszących się w powietrzu 
płatków śniegu to odcień, który 
pozwoli Ci doświadczyć spokoju 
i głębokiego odprężenia. 

4342



INFORMACJE TECHNICZNE

WYMIARY PŁYTY: 18 x 1220 x 2800 mm

%

- -

-

-

- -

WŁAŚCIWOŚCI WARTOŚĆ JEDNOSTKA METODA

WYDŁUŻENIE 
PRZY ZERWANIU

ODPORNOŚĆ 
NA TEMPERATURĘ

ODPORNOŚĆ 
NA ZARYSOWANIA

ODPORNOŚĆ 
NA ZARYSOWANIA

OCENA ODPORNOŚCI 
POWIERZCHNI 

NA MIKRO RYSY

ODPORNOŚĆ NA ZIMNE PŁYNY
(ODPORNOŚĆ NA CHEMIKALIA)

ODPORNOŚĆ POWIERZCHNI 
NA SUCHE CIEPŁO (70ºC)

OKREŚLANIE ODPORNOŚCI 
POWIERZCHNIOWEJ

DO TEMPERATURY MOKREJ (70 ºC

PLAMOODPORNOŚĆ

ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO

ODPORNOŚĆ
NA ZUŻYCIE

POŁYSK 60º

JASNE KOLORY

CIEMNE KOLORY

KOLOR

SKALA SZAROŚCI

POŁYSK ±1 POŁYSK

5

5

4

3

90

9

5

5

5

6 H

1,5 N

H

N

ºC

% ZMIANY

KLASA

KLASA

KLASA

TS CEN / TS 16611 (METODA A)

EN 12720 + A1

EN 12722

EN 12721

ISO 15184

ISO 4586-2

>50

UNI EN 438/10

DŁUG.

Z WYJĄTKIEM CZĘŚĆI 5, METODA B 
(WEWNĄTRZ)

MAX 0,80

±0,50

±0,30

±0,40

MAX 1,00

±0,70

±0,60

±0,60

ISO R527-3 / 
WEDŁUG NORMY  ISO R527-3

W przypadku pojawienia się mikrozarysowań powierzchnię można łatwo naprawić. Reperacja może nie być skuteczna w przypadku głębokich 
uszkodzeń powierzchni. 

Instrukcja naprawy:
• Wystarczy położyć tkaninę na powierzchni i podgrzać tkaninę żelazkiem.
• Prasuj powierzchnię równomiernie przez około 20-30 sekund w temperaturze 100-120°C.
• Następnie zdejmij żelazko i tkaninę. Powierzchnia będzie jak nowa.
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