


Silv der Brushe

moderní
technické

Arctic White

Obj.č. 564.64.033

Obj.č. 564.64.053

Stardust Black

Obj.č. 564.64.093

Autumn Leaves

Obj.č. 564.64.113



> Rozsáhlá moderní paleta barev nabízí 
   správný odstín pro každé prostředí / design.

> Häfele AluSplash  je stylové a nákladově ®

   efektivní řešení pro novou výstavbu, renovaci 
   nebo redesign kuchyně.

> Vedle prvotřídního vzhledu je velkou 
   výhodou jeho jednoduchá montáž.

®Benefity materiálu Häfele AluSplash

Materiál je jednoduše opracovatelný

Jednoduchá instalace

Efektivní manipulace při zpracování  

Materiál je požárně odolný  

Materiál je odolný proti mech. poškození

Materiál je pevný

Materiál v poměru cena/výkon 

Snadná údržba

Vlastnosti ®AluSplash Sklo LaminoObkladAkryl

Jednoduše, precizně a rychle

> Häfele AluSplash  je inovativní materiál                       ®

   s vysokou ochranou proti stříkající vodě
   montovaný jako zástěna pracovní desky 
   u kuchyně.

> Lehké panely na bázi hliníku s lakovaným
   povrchem, který se snadno udržuje, mají  
   buď lesklý skleněný vzhled nebo matnou 
   strukturu.



Smoke Ember

Sandy Steps

Peddle Stone

přírodní
klasické

Obj.č. 564.64.163

Obj.č. 564.64.193

Obj.č. 564.64.033

Winter Dream

Obj.č. 564.64.093



Bezproblémové řešení všech rohů díky zpracování panelu.

Jednoduše, precizně a rychle

Bezproblémové řešení všech rohů díky zpracování panelu.

30mm

> Häfele AluSplash  lze snadno ®

   připevnit na zeď.
   Samotné opracování panelu je 
   velmi jednoduché: 
   Panely o tloušťce 4 mm je možné 
   krátit, vykružovat a pomocí V-drážky
   také ohýbat = bezešvé přechody
   různých výstupků nik v kuchyni.
  
> Výřezy pro zásuvky nebo jiná 
   zařízení lze snadno vykroužit 
   pomocí běžných nástrojů.

> Häfele AluSplash  je také ideální ®

   pro zakrytí stávajících kachlových 
   stěn. Připevňuje se kombinací 
   oboustranné lepicí pásky, 
   konstrukčního silikonu a hliníkových 
   profilů.

> Panely lze také spojit pomocí 
   spojovacích lišt, kdy získáte 
   téměř bezespárové spojení 
   panelů v ploše.

®> Häfele AluSplash  panely jsou 
   požárně odolné (min. 30mm od 
   varné desky), trvanlivé, opraco-
   vatelné, udržitelné a vzhledově 
   velmi estetické.



pastelové
vyvážené

Black Sand

Graphite Grey

Obj.č. 564.64.083

Green Mist

Obj.č. 564.64.103

Obj.č. 564.64.113

Arctic White

Obj.č. 564.64.033



Zakončení pomocí hliníkových profilů

> Häfele AluSplash  je možné ®

   v případě instalace do volného 
   prostoru, tzn. není-li obkladový 
   panel v přímém kontaktu s horními 
   skříňkami nebo boční stěnou, 
   kombinovat se zakončovacím 
   hliníkovým profilem. 
     
> Zakončovací profily se nabízejí 
   ve stříbrné a antracit povrchové 
   úpravě.

> V případě, že nejsou vyžadované
   bezespáré přechody rohů je možné 
   ve shodných povrchových úpravách 
   kombinovat Häfele AluSplash  ®

   s přechodovými profily. 
   



Lesklý lakovaný povrch panelu Matný lakovaný povrch panelu

Arctic White

Sandy steps

Stardust Black

First Frost

Graphite Grey

Space Silver

Silver Brushed

Winter Dream

®Häfele AluSplash

Häfele AluSplash je inovativní obkladový materiál na bázi 

hliníku, který je ohnivzdorný, bez nutnosti použití spárovacího 

materiálu a snadno se udržuje a čistí.

Díky zmiňovanému hliníku je možné materiál napojovat bez 

zjevně viditelné spáry nebo zejména v rozích beze spáry.

V základní nabídce jsou dvě kolekce odlišující se od sebe 

povrchovou úpravou v lesku nebo matu. Každý panel je vždy

oboustranně barevný pro univerzální použití.

vodou nebo jemným čisticím prostředkem.

Oblast použití: Zástěna pracovních ploch u kuchyní a nik, 
ochrana proti stříkající vodě a nečistotem

Materiál: Hliníkový panel s ohnivzdorným jádrem 
v rozměru 3050 x 610 x 4 mm
Lze použít obě strany: Různě barevné

Údržba/čištění: Nepracujte s ocelovými houbičkami nebo 
kartáči. K čištění použijte měkký hadřík z 
mikrovlákna. Povrch panelů čistěte pouze

Balení: 1 kus

Povrch Barva Obj. č.

Lesklý lak Bílá/šedobéžová metalická

(Artic White/Sandy Steps)

564.64.033

Černá metalíza/ledová modř metalická

(Stardust Black/First Frost)

564.64.053

Grafitově šedá/stříbrná metalická

(Graphite Grey/Space Silver)

564.64.083

Kartáčovaná stříbrná/světlešedá metal.

(Silver Brushed/Winter Dream)

564.64.093

Matný lak Černá/rez oranžová

(Black Sand/Autumn Leaves)

564.64.113

Písková /bílá

(Pebble Stone/Iceberg White)

564.64.193

Antracit/tmavě šedá

(Lava Stone/Smoked Ember)

564.64.163

Pastelově zelená/béžová

(Green Mist/Driftwood)

564.64.103

Upozornění při objednání

Pro ochranu a dlouhodobý povrch desky odpuzující nečistoty 

doporučujeme čistič desek Vuplex®. 

Aplikace je vhodná pouze pro lesklý povrch.

Black Sand

Autumn Leaves

Peddle Stone

Iceberg White

Lava Stone

Smoked Ember

Green Mist

Driftwood



® Häfele AluSplash - Rohová instalace a zakončení panelů ® Häfele AluSplash - Bezešvá rohová instalace a údržba

Hranový profil L

Balení: 1 kus

Vnější rohový profil

Vnitřní rohový profil

Stříbrná Antracit

Délka Barva Obj. č.
mm
3050 Stříbrná 564.53.919

Antracit 564.53.319

Stříbrná Antracit Rohové řešení s vnějším profilem

Stříbrná Antracit Rohové řešení s vnitřním profilem

Volitelné rohové řešení 

Bezešvý vnější roh, detail

zpracování zadního panelu

Bezešvý vnitřní roh, detail

zpracování zadního panelu

Materiál

Elox. hliník

Montáž na panel

Pomocí oboustranné lepící pásky na profilu

Balení: 1 kus

Délka Barva Obj. č.
mm
610 Stříbrná 564.53.891

Antracit 564.53.931

Materiál

Elox. hliník

Montáž na panel

Pomocí oboustranné lepící pásky na profilu

Balení: 1 kus

Délka Barva Obj. č.
mm
610 Stříbrná 564.53.991

Antracit 564.53.831

Materiál

Elox. hliník

Montáž na panel

Pomocí oboustranné lepící pásky na profilu

Hranový profil 

Čisticí sada Vuplex®

Balení: 1 sada

Montážní materiál

Poznámka
®Nepoužívejte papírové ručníky. S Vuplex  by se měly používat  

pouze hadříky z mikrovláken nebo bavlněné utěrky, které nepouští 

vlákna.
Obsah balení

1 Čistič Vuplex ®, 200 g

1 Utěrka z mikrovlákna, 390 x 370 mm

Obj. č.

Čistící sada Vuplex® 007.32.139

Balení Obj. č.

Pilový plátek do kmitací pily 1 balení 000.70.369

Oboustranná lepící páska 1 kus 003.58.211

Tmel na spáry 1 nebo 20 kusů 003.50.040

Brusný papír, zrnitost: P 100 10 nebo 50 kusů 005.48.110

Brusný papír, zrnitost: P 120 10 nebo 50 kusů 005.48.112

Brusný papír, zrnitost: P 150 10 nebo 50 kusů 005.48.115

Brusný papír, zrnitost: P 180 10 nebo 50 kusů 005.48.118

Distanční podložka 100 nebo 1000 kusů 051.93.012

Jednorázové rukavice 1 balení 007.64.153

Krycí páska, tesakrepp ® 4317 1 nebo 6 kusů 007.81.436

Krycí páska, Tesa, NOPI 4349, universal 6 kusů 007.82.015

Spojovací nástroj pro panely Bessey PS130 1 kus 006.69.000

> Oblast použití: Pro dlouhodobou údržbu a čištění
Häfele AluSplash®. 
Po nanesení postačuje několik týdnů jednoduše 
udržovat povrch vlhkým hadříkem.

®Opětovné čištění pomocí Vuplex   také vede 
k uzavřenému povrchu odpuzujícímu nečistoty. 

Vhodné pouze pro lesklé, lakované povrchy.

Spojovací profil

Balení: 1 kus

Délka Barva Obj. č.
mm
610 Stříbrná 564.53.998

Materiál

Elox. hliník

Montáž na panel

Pomocí oboustranné lepící pásky na profilu



Hafele Czech & Slovakia s.r.o.

Pekařská 628/14

155 00 Praha 5

Tel.:  + 420 241 095 000

e-mail:  info@hafele.cz

web:  http://www.hafele.cz

Hafele Czech & Slovakia s.r.o.

Biovetská 122/7

949 05 Nitra - Dolné Krškany

Tel.:  +421 37 6300 782

e-mail:  info@hafele.sk

web:  http://www.hafele.sk


