
DIMENZIJE FURNIRJEV CORA;

ZA STOLE:  2150 x 950 mm

ZA VRATA:  2150 x 750 mm
 2150 x 850 mm
 2150 x 950 mm
 2300 x 750 mm
 2300 x 850 mm

ZA POHIŠTVO:  2500 x 630 mm
 2800 x 630 mm
 3200 x 630 mm
 3400 x 630 mm

SESTAVLJENI FURNIRJI

Sestavljeni furnirji »CORA« so proizvedeni iz luščenega furnirja (debel) 
skrbno prebranega, posušenega, ter obarvanega v odtenek lesa, ki ga 
želimo posnemati.
Furnir se med vsako fazo proizvodnje kontrolira, tako da pride do konč-
nega kupca le kvaliteten in povsem enak furnir.

UPORABLJENI LES

V večini primerov se uporablja les ayous, saj je njegova konstantna rast 
najprimernejša za tovrstne postopke. Njegova tekstura ob primernem 
podajanju barvil zlahka imitira hrast, wenge, mahagonij, jesen in druge.
Uporabljeni les ayousa prihaja iz afriških tropskih gozdov, kjer ga sečejo 
po strogih in veljavnih zakonih o ohranjanju in obnavljanju tropskega 
gozda.
Dodatno se uporablja tudi les topole iz umetnih nasadov, njegova te-
kstura pa je primernejša za imitacije češnje, tanganike in javorja, pa tudi 
raznih dragocenejših korenin.

ZALOGA, DOBAVA

Podjetje P & P d.o.o. , ima veliko izkušenj na podro-
čju dobave in distribucije ploskovnih materialov, 
kar zagotavlja tudi hitro dobavo več kot 40 različ-
nih vrst sestavljenih furnirjev v  več dimenzijah in 
najkrajših možnih rokih.

PREDNOSTI, SESTAVLJENIH FURNIRJEV

Možnost dobave velike površine, čisto enakega 
furnirja z enakim odtenkom barve in teksture. Tudi 
ob ponovitvi serije enakega pohištva, lahko furnir 
»CORA » še enkrat dostavi popolnoma enako bar-
vo in teksturo tudi ob večkratnih ponovitvah.

SESTAVLJENI FURNIRJI 

P&P d.o.o. 
materiali za pohištvo

Selo 11/e , 5262 Črniče, Slovenija
tel.: +386 5 36 66 700
fax: +386 5 36 66 701
e-mail: p-p@siol.net
www.p-p.si



SESTAVLJENI FURNIRJI

CORA-HARD
»CORA-HARD« je list sestavljenega furnirja, obarvan in selekcioniran, 
osnova pa je HPL- LAMINAT, impregniran z fenolno smolo. Zaščitni sloj 
je melaminska folija. Primeren je za vse ravne površine pohištva, kjer je 
zahteva po veliki trdoti in odpornosti na praske, udarce in obrabo (mize, 
pulti, šank ).
»CORA-HARD« je dobavljiv tudi za notranjost plovil in za tla.
Proizvodnji procesi so po namembnosti različni in potrjeni z primernimi 
certi� kati.

UPORABA: 
Vse ravne površine v ne vlažnih prostorih. 
Posebej dobavljiv za notranjost plovil in pohodne površine.

KARAKTERISTIKE POVRŠINE:  
Utrjena z melaminsko smolo, možna tudi vidna pora.

DIMENZIJE:  2440 x 1220 mm
 3050 x 1300 mm 

DEBELINA:  1,0 mm do 1,2 mm

LEPLJENJE:

-  Z vinilnimi lepili brez dogrevanja.
-  Polivretanska lepila, pritisk 2-5 kg/cm2

-  Vroče lepljenje z vsemi vrstami lepila 
 T-MAX 60 stopinj, pritisk 2-5 kg/cm2.

 Priporočljiv vsakokratni test v lastnem 
proizvodnjem procesu!

SESTAVLJENI FURNIRJI

CORA-SOFT
DIMENZIJE:  2150 – 3400 x 1220 mm
 ( odvisno od dolžine furnirja )

RADIJ ZVIJANJA:
-  v smeri letnic ( vzdolžno ) R-3 mm, 
-  prečno na letnice pribl. R-6 mm   
 (odvisno od proizvodnega procesa )

LEPLJENJE:
-  brez gretja, z vinilnimi lepili
-  kontaktno lepilo
-  membranse stiskalnice ( hladne ali vroče )
-  z gretjem: eureična, eno ali dvo 
 komponentna lepila
-  temperatura: 70-75 stopinj
-  vinilna lepila: 75-80 stopinj

 Priporočljiv vsakokratni test v lastnem 
proizvodnjem procesu!

»CORA SOFT« je list sestavljenega furnirja, spojen na topi spah, razvlaknen, 
zbušen in kaširan na papirnato površino. Le te onemogoča preboj lepila 
na površino izdelka, zaradi zelo tankega sloja furnirja.
Tako obdelana plošča omogoča zvijanje v izredno male radije, brez 
pojava značilnih razpok v površini okrogline.

UPORABA: 
Za vse krivine, vključno zelo mali radiji.

OBDELAVA:
Brušen do granulacije 220.

Za informacije in naročila pokličite: 
NOVA GORICA 05/36 66 700 
MARIBOR 02/33 22 780



FURNIRJI Z  

ALU VLOŽKOM

Arhitekti 
in projektanti

 zahtevajte vzorce!

Furnirji z vložkom iz pravega aluminija. Za vse, ki želite svojim strankam ponuditi
izdelke, ki sledijo zadnjim trendom oblikovanja pohištva in notranje opreme.

Blago je po naročilu, za več informacij pokličite 05/36 66 700.

EBONY 069S

AFRICAN WENGE

EBONY 068DS

BW BURLl

WHITE ICE TREE DS

WHITE ZEBRAWOOD

WHITE OAK A28BDC S

ROSEWOOD NDC 
(fi ammato)

BLACK OAK 109BS

OAK Ks701

CHERRY(fi ammato)

CHERRY S (rigato)



TEAK 03DS (medio)

WENGE 3Q

ANIEGRE 185S

OAK A28BDC

WALNUT 3DQM

BAMBOO VERTICAL
CUT CANNA STRETTA

CHIARO (naturale)

TEAK 310DS (scuro)

WHITE VINE 7BDS

ANIEGRE 512Q

OAK 601BDS

WALNUT KS 189

BAMBOO VERTICAL
CUT CANNA STRETTA

SCURO (naturale)

TEAK 311DS (chiaro)

SILVER OAK 3S (grigio)

ANIEGRE 5BS

OAK B01S

WALNUT 5DQM

ANIEGRE 181Q (tinto 
scuro)

ZEBRAWOOD 018DS

OAK B606C

WALNUT 119S

BAMBOO HORIZONTAL
CUT CANNA LARGA 
CHIARO (naturale)

ANIEGRE 185C

ZEBRAWOOD 5TS

OAK 609S

WALNUT 7DCM (fiam-
mato)

BAMBOO HORIZONTAL 
CUT CANNA STRETTA

SCURO (naturale)

BLACK OAK D17SB BLACK OAK 31DS WENGE 21DS

SESTAVLJENI FURNIRJI


