
blaty unico
synergia barwy  

i struktury



solidny i trwały blat to nieodzowny element nowoczesnego kuchennego wnętrza.  
to podstawa pracy w kuchni. Dlatego wybierając blat kuchenny ważne jest, by spełniał on wszystkie  
twoje oczekiwania. blaty unico to produkt o wyjątkowej trwałości i wysokiej odporności na uszkodzenia. 
to innowacyjne rozwiązanie łączące w sobie funkcjonalność oraz ponadczasowy design.  
Dekory blatów unico doskonale komponują się ze sobą wizualnie umożliwiając szersze spektrum  
rozwiązań projektowych. 

Łącząc ze sobą dowolne produkty z tej samej linii wzorniczej stworzysz ciekawe kolorystycznie,  
a zarazem bardzo spójne kuchenne wnętrze. 
Blaty UNICO urzeczywistnią marzenie o idealnej kuchni na lata.

JAKOŚĆ. FUNKCJONALNOŚĆ. DESIGN.
blaty unico to absolutna nowość na rynku. nowoczesna technologia produkcji, najlepsze  
materiały, nowatorskie wzornictwo na światowym poziomie i najmodniejsza kolorystyka. 
to propozycja dla najbardziej wymagających klientów, ceniących wyrafinowaną prostotę  
i niebanalny design. wybierając blaty unico wybierasz niekwestionowaną jakość  
połączoną z wysokim komfortem użytkowania.
  
Odkryj intrygujące oblicze Twojego wnętrza z UNICO.

unico 
PŁasZcZyZna  

DobrycH roZwiĄZaŃ 
blaty unico to nowatorskie połączenie uniwersalności  

i piękna zawartego w ponadczasowym wzornictwie.
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unico 
insPiracJa Z gŁębi natury
Z doświadczenia wiemy, iż blaty kuchenne to istotny element wystroju wnętrza nowoczesnej kuchni.  
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oraz wysublimowanym gustom naszych klientów stworzyliśmy  
nową linię blatów. to produkty najwyższej jakości charakteryzujące się absolutnie nowatorskim  
wzornictwem, nowoczesną kolorystyką oraz niespotykaną dotąd na rynku blatów strukturą powierzchni.  

tak ja natura perfekcyjnie tworzy, tak i my stworzyliśmy dla naszych klientów spektrum blatów  
o naturalnych odcieniach - od śnieżnej bieli po głęboką czerń, poprzez delikatny beż i egzotyczny brąz.  
Piękna i różnorodna stylistyka blatów unico zabierze cię w podróż do ciekawych zakątków świata.  
unikalne wzornictwo i bogata kolorystyka podkreśli niepowtarzalny klimat każdego wnętrza.

Lodowaty – arktyczny, gorący – wulkaniczny, intrygujący – kamienny,  
delikatny – piaskowy czy intensywny – tropikalny... Wybierz taki, jaki lubisz.  
Zainspiruj się barwami natury w Twojej kuchni. 

ARTICO VOLCAN DUNA

PICO

MARRON

COLINA
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blat artico to propozycja dla miłośników otwartych przestrzeni i ascetycznego designu.  
idealnie pasuje do jasnych pomieszczeń tworząc atmosferę przestronnego, nowoczesnego wnętrza.  
Doskonale komponuje się z naturalnymi materiałami o śnieżno – kremowej kolorystyce.  
kontrastowa, wyrazista, śnieżna biel jest odważnym i zarazem ponadczasowym pomysłem na wnętrze. 
blat o takim charakterze będzie świetną podstawą do wyeksponowania oryginalnych dodatków  
kuchennych i dekoracji.

Stwórz kuchnię całą w bieli i przenieś się do śnieżnej krainy.  
Poczuj świeżość i przestrzeń w swojej kuchni z blatem ARTICO.

ARKTYCZNA ŚWIEŻOŚĆ 
blat artico doda świeżości i rześkiego stylu każdemu przestronnemu wnętrzu kuchennemu.
Dzięki wyrazistej bieli kuchnia nabierze chłodnego, niemalże arktycznego charakteru.  
Jasna, krystaliczna powierzchnia i głębia dekoru blatu to intensywny powiew świeżości  
w nowoczesnej kuchni. artico o niepowtarzalnej, matowo - błyszczącej strukturze
to nowość na rynku blatów. Zachwyci cię prostotą i elegancją niczym  
śnieżna pokrywa lodowca.
Stwórz przestrzenną kuchnię o baśniowym klimacie z blatem ARTICO.

artico 
ŚnieŻna biel 

imponująca potęga koloru. Śnieżnobiały bezkres  
arktycznych zakątków to inspiracja dla surowego wnętrza  

w stylu artico. odkryj siłę i niezawodność  
nowoczesnego blatu oraz piękno ponadczasowej bieli. 

04 05



szlachetna, klasyczna czerń to kolor neutralny pozwalający projektantom na ogromne możliwości  
kompozycji i aranżu dowolnego wnętrza. bogactwo kolorystyki frontów meblowych daje praktycznie  
nieograniczone możliwości projektowe. stwórz kuchnię pełną elegancji z blatem Volcan. Połącz blat  
z czerwoną wiśnią lub śliwkową słodyczą. kontrasty nadadzą twojemu wnętrzu zmysłowego charakteru. 

Blat VOLCAN to pomysł na nowoczesną kuchnię z temperamentem.  
Odkryj na nowo piękno eleganckiej czerni i łącz ją z innymi kolorami. 

MOC WRAŻEŃ
blat Volcan to eksplozja temperamentu i moc doznań estetycznych w nowoczesnej kuchni.  
Jego chropowata faktura, przypominająca zastygniętą magmę wulkaniczną, wzbudzi gorące  
emocje w kuchennym wnętrzu. niczym krystaliczna skała magmowa w zestawieniu  
z kolorem ożywi każdą relizację. Zachwycająca, matowo – błyszcząca czerń porowatej  
powierzchni blatu to oryginalna propozycja i absolutna nowość na rynku.  
kontrastowa czerń to mnogość zastosowań aranżacyjnych w kuchennym wnętrzu.
Blat VOLCAN to moc energii, która zmieni oblicze Twojej kuchni.

Volcan 
wnętrZe  

Z cHaraktereM 
nieujarzmiona potęga wulkanu to czysta energia zaklęta  

w nowym kuchennym blacie Volcan. intensywność jego barwy  
i struktury to gorący kontrast w nowoczesnym wnętrzu. 
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Zaznaj nowego wymiaru egzotyki już w twoim domu. blaty przywodzą na myśl ciepłe krainy  
i dalekie podróże. naturalna kolorystyka to idealne środowisko aranżacyjne dla blatu Marron  
w twojej kuchni. to doskonałe rozwiązanie do wnętrz w stylu ethno lub wnętrz nowoczesnych  
z elementami kolonialnymi. Połącz odcienie zieleni z wyrazistymi pomarańczami i skórą.  
Przenieś się do świata pełnego tropikalnego słońca. Zawitaj w królestwie głębokiego lasu,  
poczuj jego moc. stwórz kuchnię tętniącą życiem z blatem Marron.

Blat MARRON to eksploracja nowych obszarów w aranżacji niebanalnych wnętrz.

INTRYGUJĄCA EGZOTYKA
Prawdziwa egzotyka odległych amazońskich krain zagości we wnętrzu każdej nowoczesnej kuchni.  
blat Marron, dzięki swojej kolorystyce i fakturze, przypomina potężne drzewa z głębokiego
tropiku. to symbol silnej więzi człowieka z naturą. Piękna linearna struktura powierzchni
blatu to podstawa do dzikich eskapad w intrygujące regiony kulinarne. elegancki,  
majestatyczny charakter egzotycznego drzewa to tajemnica tropikalnego piękna.  
Wybierz się w emocjonującą podróż przez amazońskie lasy deszczowe.  
Blat MARRON to prawdziwy klimat dżungli w Twojej kuchni. 

Marron 
DZiki Zew natury 

Marron to dzika egzotyka palm i drzew wilgotnego lasu 
równikowego. stwórz niepowtarzalny ekosystem inspirowany 

tropikami. nadaj kuchni charakterystyczny klimat lasów wiecznie 
żywych. Zainspiruj się ich intensywnością, poczuj siłę natury.
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Poprzez unikalną stylistykę blat kuchenny przywodzi na myśl spokój. tworzy przyjazne wnętrze  
o swojskim, pachnącym źdźbłem trawy, klimacie. Dzięki niemu twoja kuchnia stanie się ulubionym  
miejscem emanującym ciepłem dla domowników i gości. blat Duna doskonale komponuje się  
z naturalnymi kolorami bieli, beżu i jasnego brązu. Jest idealnym dopełnieniem kolorystyki wody i piasku.  
takie połączenie kolorystyczne wprowadzi do twojej kuchni pogodny i sielankowy nastrój. 

Stonowana stylistyka DUNA to spokój i odprężenie, jakiego zaznasz w Twojej kuchni.   
Blat DUNA to niepowtarzalny, ciepły, śródziemnomorski klimat Twojego wnętrza.

PIASKOWA SIELANKA 
subtelna struktura blatu Duna przypomina lekko muśniętą przez nadmorską bryzę piaszczystą  
wydmę. to intrygujące, nieregularne linie pędzone wiatrem, o delikatnym pastelowym kolorze.  
radosne promyki słońca i rzucająca światło latarnia morska znajdują swoje odzwierciedlenie  
w blacie kuchennym. to orzeźwiający powiew energii w twojej kuchni. Pięknie skompo- 
nowana kolorystycznie kuchnia z blatem Duna to twoja bezpieczna przystań.  
Poczuj wietrzyk przenoszący cię do twojej krainy marzeń. 
Blat DUNA to Twoje wnętrze. Twój wewnętrzny spokój.

Duna 
ciePŁy  

Dotyk Piasku 
odkryj spokojny, relaksujący klimat nadmorskiego wybrzeża.  

Poczuj przypływ emocji w twojej przytulnej kuchni.  
Zanurz się w morzu estetycznych doznań. 
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blat o pięknej, subtelnej kolorystyce i delikatnym, stonowanym regularnym deseniu, pasuje  
idealnie do wnętrz o ciepłej kolorystyce. Miodowe lub czekoladowe brązy w asyście blatu stworzą  
w twojej kuchni unikalny nastrój. blat Pico idealnie harmonizuje ze stylowymi meblami.  
to nostalgia połączona ze świeżym spojrzeniem w nowoczesną przyszłość.  
Z blatem Pico stworzysz stylizowaną kuchnię pełną niezapomnianych smaków.

Blat PICO to tajemnica płynąca z piękna kamienia. To inspiracja strukturą  
szlachetnego marmuru, ponadczasowej estetyki z niebywałą funkcjonalnością.

KAMIENNA ELEGANCJA
naturalny rysunek i struktura powierzchni blatu są niczym piękna skała, subtelnie wyrzeźbiona  
przez wodę i wiatr. Przypływy i odpływy wody opływają urwisko skalne pozostawiając  
swój ślad. tak jak smukła sylwetka skały, smugi faktury blatu uosabiają piękno 
indywidualizm. Jego ciepła tonacja przypomina skaliste zbocze skąpane w słońcu,  
obfitujące w niepowtarzalne wzory. 
Blat PICO przeniesie cię do miejsca pełnego uroku i magii.
Tam odnajdziesz stylowy charakter Twojego wnętrza.

Pico 
PonaDcZasowe 
Piękno kaMienia 

Zasmakuj w życiodajnej energii płynącej z pięknego blatu.  
Zachwyć się jego żywotnością i naturalną, kamienną kolorystyką. 

Jego niezwykła trwałość posłuży ci przez wiele lat. 
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blat, który przeobrazi twoje wnętrze. Połączenie kamiennej struktury i jej barw przemieni twoją kuchnię  
w mocne źródło inspiracji. ciesz się marmurowym popielem blatu w asyście kolorów czerpanych z natury.  
Połącz radosną jarzębinę, szmaragdową zieleń ze srebrzystą perłą. Zaaranżuj kuchnię w kolorystyce  
pięknego, krystalicznego kamienia naturalnego. Zapewni ci to efekt niepowtarzalnych wrażeń.  
Zafascynuj się unikalnym i uniwersalnym wzornictwem blatu colina.  

Oryginalna stylistyka blatu COLINA to gwarancja intrygujących doznań estetycznych  
w Twojej kuchni marzeń. 

KASKADA DOZNAŃ
krystaliczna, z wartkim nurtem płynąca woda ukazuje swe piękne oblicze.  
siła, z jaką precyzyjnie przecina warstwę twardych skał, obnaża ich naturalną rzeźbę.  
odbiciem jej jest blat kuchenny colina. wpłyń na wnętrze twojej kuchni. Poczuj siłę wodospadu,  
odkryj piękno kamiennej kompozycji blatu. spiętrzone emocje znajdą swoje ujście  
w twojej niezwykłej kuchni. Z blatem colina stworzysz harmonijne, niebanalne  
wnętrze, które pozwoli ci na kulinarne eksperymenty.
Odkryj źródło smacznych potraw z blatem COLINA.

colina  
nurtuJĄce iMPresJe  
Poddaj się urokowi pięknej powierzchni skalnej w nowej kuchni.  

Poczuj wpływ urzekającego kruszca na stylistykę twojego  
wnętrza. wykorzystaj jego piękno tworząc klasyczną kuchnię  

retro lub nowoczesny i ascetyczny design. 
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unico 
PoDstawa 

ekskluZywnoŚci 
wypełnij wnętrze wysoką jakością, intrygującą stylistyką  

i ponadczasowym designem. Podkreśl wyjątkowość  
wszystkich powierzchni użytkowych z blatami unico. 

stwórz wnętrze pełne stylu o charakterze uniwersalnym. komponuj blaty wedle potrzeb  
i indywidualnej konwencji stylistycznej. Dzięki wszechstronności blatów unico możliwe jest  
kreowanie intrygujących powierzchni. stwórz nowe, kontrastowe połączenia kolorystyczne.  
Łącz śmiało śnieżnobiały blat artico z głęboką czernią blatu Volcan w jednym pomieszczeniu.  
Doznaj niezapomnianych wrażeń estetycznych z blatami unico.

SZEROKIE SPEKTRUM ZASTOSOWAŃ
blaty swoją elegancją i pięknym wzornictwem wypełnią każde wnętrze i nadadzą mu wytworności.  
Dzięki swoim walorom estetycznym komponują się pięknie w ekskluzywnych lokalach.  
idealnie podkreślają wyjątkowe hotelarskie czy restauracyjne wnętrza. 
wytworny - blat recepcyjny bądź  intrygujący - klubowy. Funkcjonalny - kuchenny  
bądź wygodny - łazienkowy. blaty nadają się również do salonów sprzedaży,  
biur, gabinetów, jak i innych obiektów użyteczności publicznej.  
osiągnij perfekcyjne efekty aranżacyjne z blatami unico. 

unico. MnogoŚĆ ZastosowaŃ, 
MnogoŚĆ wraŻeŃ.   
• KUCHNIE • ŁAZIENKI • BIURA • RECEPCJE • BARY • RESTAURACJE • HOTELE •
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unico 
FunkcJonalne 

i ZDrowe
Higiena jest podstawą pracy w kuchni, korzystaj  

więc z unikalnej powierzchni antybakteryjnej DuroPal  
MicroPlus®, dzięki której zachowasz doskonałą czystość  

i przygotujesz zawsze zdrowe posiłki. 
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CERTYFIKATY DUROPAL MicroPLUS® 
wysoką jakość blatów unico potwierdzają:
sgs institut Fresenius gmbH / certyfikat skuteczności antybakteryjnej i długotrwałości działania,
isega – Forschungs- und untersuchungsgesellschaft mbH / deklaracja braku szkodliwości,
kontrola powietrza w pomieszczeniu, 
opinia toksykologiczna.

blaty z powłoką DuroPal MicroPlus®: artico, Volcan, Duna, Marron.

UNIKALNA POWŁOKA DUROPAL MicroPLUS®
Mikroklimat panujący w kuchni, czyli temperatura pokojowa, wilgoć i obecność żywności, to  
idealne środowisko dla rozwoju niebezpiecznych bakterii. blaty unico jako jedyny produkt na  
rynku pokryte są specjalną powłoką antybakteryjną DuroPal MicroPlus®. Zawiera ona  
całkowicie bezpieczne dla człowieka i środowiska substancje czynne na stałe wtopione  
w powierzchnię blatu, które stanowią stałą i niezawodną ochronę przeciw bakteriom.  
badania wykazały, iż w porównaniu z innymi materiałami DuroPal MicroPlus®
ma ponad tysiąckrotnie większą skuteczność antybakteryjną.

BEZPIECZNA TECHNOLOGIA W TWOIM DOMU. 

PerFekcyJna FunkcJonalnoŚĆ.



UNICO ARTICO – efekt śnieżnej bieli z odpowiednią głębią specjalnej struktury powierzchni.  
rozwiązanie modne i wyjątkowe. Powiększa wnętrze i doskonale kontrastuje z ciemnymi frontami.  
nieograniczone możliwości kompozycji z dekorami jednobarwnymi.

UNICO VOLCAN – tajemnica zaklęta w kamieniu – elegancka głębia intensywnej czerni połyskującej  
delikatną strukturą. Dla koneserów lubiących tworzyć wyjątkowy klimat w kuchni.

UNICO DUNA – siła w delikatności – jasny, pastelowy, nieokreślony wzór i kolor. rozjaśnia, powiększa wnętrze. 
Połączenie z najmodniejszymi frontami w odcieniach złamanego beżu lub ostry kontrast z wenge –  
wyczucie w konstruowaniu aranżacji odpłaci niebanalnym i niepowtarzalnym klimatem.

UNICO MARRON – klasyczny już brąz typu wenge – piękna linearna struktura powierzchni –  
kwintesencja szlachetności i elegancji. idealna kompozycja z białymi frontami.

UNICO PICO I COLINA – nieprzemijające piękno klasycznego kamienia. wyjątkowe połączenie naturalnego  
rysunku i struktury powierzchni dającej wspaniałe wrażenie autentyczności. oferujemy dwa odcienie:  
chłodny - rozjaśniający oraz cieplejszy, który doskonale daje się komponować z klasycznym drewnem.

PARAMETRY I DANE TECHNICZNE  

Długość blatu - 4100 mm   
Grubość blatu - 38 mm  
Blaty dostępne są w 2 szerokościach:  
600 mm, 1200 mm  
1200 mm (zaoblenie z dwóch stron - idealne  
rozwiązanie stosowane na wyspy kuchenne)
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laminat HPl

obrzeże tylne38 mm

zabezpieczenie przeciwwilgociowe

unico 
twÓJ koMFort 

od lat dbamy o twoją wygodę i wysoką funkcjonalność  
naszych materiałów. Z pasją opracowujemy każdy szczegół  

każdego produktu dla twojej absolutnej satysfakcji.  
oferujemy blaty o wysokiej jakości użytkowej jak i wzorniczej. 
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Pfleiderer grajewo s.a. ul. wiórowa 1, 19-203 grajewo, tel.: +48 86 272 96 00 
Pfleiderer  Prospan s.a. ul. bolesławiecka 10, 98-400 wieruszów, tel.: +48 62 783 31 00 

www.pfleiderer.pl

Pfleiderer grajewo s.a. zastrzega sobie prawa autorskie do całej zawartości niniejszego katalogu.

więcej informacji uzyskają Państwo w dobrych  
studiach kuchennych i u naszych partnerów handlowych:

wieloletnie doświadczenie pozwala na  
wyszukiwanie zawsze najlepszych rozwiązań.  

nowatorskie pomysły i intrygujące wzornictwo  
z zastosowaniem najwyższych technologii to 

PFleiDerer. szeroki wybór nowoczesnych 
materiałów zapewni ci bezpieczną, wieloletnią 

eksploatację o najwyższym standardzie użytkowania.  
blaty kuchenne unico to nowa propozycja firmy 

PFleiDerer dla wymagających klientów.


