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PŘEDNÍ ZPRACOVATEL KAMENNÝCH DESEK

Společnost Bruno Paul je předním 
zpracovatelem materiálů Lapitec, 
Technistone, Compact a přírodního 
kamene a výhradním distributorem 
materiálu Lapitec pro ČR. Plníme 
zákazníkům sny o dokonalých kuchyních, 
koupelnách a dalších prvcích interiérů 
i exteriérů. Díky efektivní spolupráci se 
širokou sítí partnerů z řad architektů, 
kuchyňských a designových studií 
dokáže stoprocentně vyhovět i těm 
nejnáročnějším klientům.

ŠIROKÉ DESIGNOVÉ SPEKTRUM

Designový sortiment kamenných desek 
nabízíme v širokém barevném spektru. 
Tyto materiály mají mnohostranné 
využití, od kuchyňských a koupelnových 
desek po dřezy a umyvadla. Naše 
materiály je možné využít také jako 
designové obklady interiérů a exteriérů, 
což je trend poslední doby.

PRÁCE JE PRO NÁS POSLÁNÍM

Postaráme se o kompletní realizaci 
od začátku až dokonce. Díky efektivní 
spolupráci se širokou sítí partnerů z řad 
architektů, kuchyňských a designových 
studií dokážeme stoprocentně vyhovět  
i těm nejnáročnějším zákazníkům. 
Cesta k dokonalému výsledku začíná 
profesionálním zaměřením, pokračuje 
výrobou pomocí nejmodernějších 
technologií a končí odbornou instalací.

O NÁS



naše služby



naše služby

V Bruno Paul nabízíme komplexní služby, které odráží individuální požadavky zákazníků při realizaci moderních kuchyní, koupelen a dalších 

prvků interiérů. Obrátit se na nás můžete také při realizaci Vašich exteriérů. Dlouhodobě plníme Vaše nároky na kvalitu, rychlost i servis,  

a proto nám důvěřujete. 

  Cenová nabídka ihned, nebo do 24 hod.

Pomocí on-line kalkulátoru si dokážete zakázku nacenit sami ihned,  
v případě složitějšího projektu Vám cenovou nabídku odešleme do 24 hod.

  montáž

Montážní tým přijede na určené místo dle Vašich časových požadavků  
a provede odbornou instalaci k Vaší spokojenosti.

  koordinace zakázky

Vaši zakázce se věnujeme po celou dobu a informujeme Vás o jejím průběhu.

  POSTARÁME SE O SERVIS

V Bruno Paul nabízíme zákazníkům kompletní servis. Opravíme odštípnuté hrany,  
zrenovujeme poškozený povrch a obnovíme lesk. Provádíme také impregnace a další práce. 

  ZAMĚŘENÍ DESKY

Abychom zamezili případným problémům s posouváním korpusů po zaměření, naši zaměřovači instalují  
na korpusy speciální průhlednou pásku s holografickým logem, která zaručí perfektní výsledky naší práce.

  EFEKTIVNÍ VÝROBA

Vyrobíme na míru a bez kompromisů. Díky nejmodernějším  
technologiím dosahujeme vysoké kvality a efektivity.
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Postup poptávky na webu

Na internetových stránkách společnosti www.brunopaul.cz máme k dispozici moderní kalkulátor, díky které lze rychle vytvořit nabídku pro 
Vaše zákazníky.
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Rychlá a kvalitní cenová kalkulace Aktuální přehled cen, dekorů a novinek Úspora Vašeho času

Proč být partnerem Bruno Paul?

• Zviditelnění Vašeho showroomu.

• Využití kalkulátoru B2C koncovým zákazníkem, umožní výběr Vašeho showroomu.

• Propojení marketingových aktivit s Bruno Paul.



MAteriály



MATERIÁLY

Naše bohatá nabídka materiálů splňuje vysoké požadavky dnešní doby. Sortiment aktualizujeme v souladu s moderními trendy v oblasti 
designu. Materiály s využitím v interiéru i exteriéru mají klíčové vlastnosti: dlouhou životnost, odolnost proti poškrábání, skvrnám, přírodním 
šťávám, bakteriím, tepelnou odolnost, nenasákavost a nadčasový design.

LAPITEC®

Chcete nejodolnější keramickou desku na trhu, která bude  
perfektně sloužit dlouhá léta v interiéru i exteriéru? Zvolte  
Lapitec - 100% přírodní, plně slinutý kámen se snadnou 
údržbou. Materiál je vhodný pro realizace v interiéru i exteriéru.

TECHNISTONE®

V materiálu se efektivně snoubí příroda a nejmodernější  
trendy v designu. Vlastnosti tvrzeného kamene přímo vybízí  
k použití na kuchyňské a koupelnové desky.  

COMPACT®

Kompaktní laminát je vhodnou alternativou pro tenké 12 mm 
desky s vysokou odolností. Hodí se jako pracovní a obkladové  
desky do interiéru i exteriéru. Přináší elegantní design  
v kombinaci s originální bezotiskovou povrchovou úpravou.

PŘÍRODNÍ KÁMEN®

Přírodní kámen je nadstandardně odolný materiál s jedinečným 
designem. Mezi charakteristické vlastnosti patří vysoká 
odolnost proti poškrábání a přírodním vlivům. Materiál je 
vhodný pro realizace v interiéru i exteriéru.



VLASTNOSTI MATERIÁLŮ

využití: Technistone Lapitec PřírodNÍ KÁMEN Compact

Maximální rozměr desky 3200x1600 mm 
(pouze v některých dekorech)

3440x1540 mm Dle dekoru 4100x1300 mm

Tloušťka 12 mm     

Tloušťka 20 mm     

Tloušťka 30 mm     

Teplotní odolnost 120°C 300°C 300°C 180°C

Nutnost impregnace 
(matné povrchy)

  

Odolnost proti poškrábání    

Odolnost proti silným kyselinám    

Vhodný pro interiér    

Vhodný pro exteriér     

Vhodný na fasády     

Plná probarvenost v tloušťce     

Horní usazení dřezu    

Usazení dřezu do roviny     

Spodní usazení dřezu    

Varná deska do roviny    

Varná deska horní usazení    

Odkapové drážky    

Odkapová plocha      

Obsah pryskyřice 10% 0% 0% 40%

Podíl přírodních materiálů 90% 100% 100% 60%





ZÁKLADNÍ INFORMACE

Lapitec je 100% přírodní materiál s plně probarveným profilem a maximální tepelnou odolností. Je to nejodolnější keramická deska na trhu. 
Díky své tvrdosti neztrácí na atraktivním vzhledu ani po dlouhodobém užívání. Lapitec je vhodný k využití do interiéru i exteriéru.

Slinutý kámen LAPITEC®

Pro aktivaci záruky Lapitec je nutné  registrovat výrobek na stránkách Bruno Paul.

možnosti použití

Lapitec je nejlepší volba pro zákazníky, kteří hledají odolný materiál se  snadnou údržbou a dlouhou životností. Je vhodný pro interiérové 
i exteriérové realizace, protože jedna z jeho vlastností je UV stabilita. Tento materiál můžete využít jako pracovní desku do kuchyně, 
podlahovou krytinu, ale i na fasádu. Materiál Lapitec můžete použít také na venkovní schodiště, parapety, bazény nebo jako velkoformátové 
obklady. Lapitec nabízíme v rozsáhlé barevné škále a povrchových úpravách Lux, Lithos, Vesuvio, Satin, Velluto, Arena.

VÝHODY MATERIÁLU LAPITEC®

Keramika značky Lapitec se vyrábí z přírodních minerálů, jedná se o 100% přírodní materiál bez přítomnosti pryskyřice. Vyniká tvrdostí  
a odolností proti poškrábání. Speciální vrstva Bio-Care dodává materiálu nenasákavý povrch a zajišťuje snadnou údržbu. Materiál Lapitec  
je odolný vůči UV záření, extrémním teplotám, hořlavinám a chemickým látkám. Lapitec je nejodolnější, recyklovatelná keramická deska  
na trhu, která zaručí dlouhou životnost v interiéru i exteriéru.

Výrobce Lapitec přišel s něčím výjimečným a jedinečným, co je výsledkem mnoha let intenzivního výzkumu a investic do technologického 
rozvoje firmy.

Firma Lapitec používá na výrobu celého sortimentu unikátní patentovanou surovinu Biorite®.

Biorite® je patentovaný minerál, netoxický, neobsahuje krystalický oxid křemičitý. Tento materiál je 
unikátní směsí 100% přírodních materiálů získaných procesem slinutí při teplotě 1600 °C.

Výrobky Lapitec® jsou pro zdraví bezpečné při jejich užívání konečným spotřebitelem. Finální výrobek Lapitec® je 
inertní, hygienický a vhodný pro přímý kontakt s potravinami (certifikace NSF) a splňuje nejpřísnější standardy pro 
kvalitu ovzduší v interiérech (certifikace GreenGuard Gold) a je hygienicky nezávadný. 

Desky Lapitec vyrobené pomocí patentované suroviny Biorite® lze považovat za „silica free“,
jelikož obsahují množství krystalického oxidu křemičitého, které nepřesahuje 1%. Tento mimořádný 
výsledek zaručuje úplnou bezpečnost pro všechny zpracovatele a montážní techniky, kteří pracují s 
tímto materiálem a instalují materiál Lapitec® v mnoha jeho realizacích. 

DLOUHÁ
ŽIVOTNOST

uv
stabilní

ODOLNÝ  
do 300 °c

odolný proti 
poškrábání

ODOLNÝ PROTI
přírodním ŠŤAVÁM

bio-care
MATERIÁL



ZÁKLADNÍ INFORMACE
Slinutý kámen LAPITEC®

Rozměr: 3440x1540 mm

Povrchy: LUX / lesklý

Satin (Velluto) / matný

Vesuvio / strukturovaný

Lithos / strukturovaný

Tloušťka: 12 mm, 20 mm

Pro projekty:
Pouze pro projekty při  
objednávce nad 30 ks desek.

Povrchy: Arena / strukturovaný  
(pouze exteriér)

Tloušťka: 12 mm, 20 mm, 30 mm



KATEGORIE NÁZEV DEKORU 12 mm 20 mm 30 mm*
5 Nero Assoluto LUX VELL LIT VES LUX VELL LIT VES LUX

4 Bianco Giulia LUX SAT LIT LUX SAT LIT LUX SAT LIT

3 Bianco Vittoria LUX SAT LIT LUX SAT LIT LUX SAT LIT

3 Bianco Assoluto LUX SAT LIT VES ARENA* LUX SAT LIT VES ARENA* LUX SAT LIT

2 Grigio Piombo LUX SAT LIT VES ARENA* LUX SAT LIT VES ARENA*

2 Grigio Cemento LUX SAT LIT VES ARENA* LUX SAT LIT VES ARENA* LUX SAT LIT

2 Terra Ebano LUX SAT LIT VES ARENA* LUX SAT LIT VES ARENA*

2 Terra Moca LUX SAT LIT VES ARENA* LUX SAT LIT VES ARENA*

2 Terra Avana LUX SAT LIT VES ARENA* LUX SAT LIT VES ARENA*

1 Arabescato Perla LUX SAT LIT LUX SAT LIT

1 Nero Antracite LUX SAT LIT VES ARENA* LUX SAT LIT VES ARENA*

1 Bianco Crema LUX SAT LIT VES ARENA* LUX SAT LIT VES ARENA* LUX SAT LIT

1 Bianco Polare LUX SAT LIT VES ARENA* LUX SAT LIT VES ARENA* LUX SAT LIT

povrchy zkratka
Satin SAT

Lux LUX

Lithos LIT

Vesuvio VES

Velluto VELL

Arena ARENA

KATALOG DEKORŮ

JSME TU PRO VÁS!

Pro více informací o barvách a povrchových úpravách kontaktujte prosím svého obchodního zástupce Bruno Paul:

+420 733 593 660  |  obchod@brunopaul.cz  |  www.brunopaul.cz

Bruno Paul, a.s.    Fáblovka 586, 533 52 Pardubice

* množství nad 30 desek

Slinutý kámen LAPITEC®



orion 130 rozměr váha balení cena
Bianco Polare 400 x 720 x 198 mm 16 kg 15 660 Kč

Bianco Assoluto 400 x 720 x 198 mm 16 kg 15 660 Kč

Grigio Cemento 400 x 720 x 198 mm 16 kg 15 660 Kč

Nero Assoluto 400 x 720 x 198 mm 16 kg 15 660 Kč

orion 105 rozměr váha balení cena
Bianco Polare 400 x 500 x 198 mm 11 kg 14 310 Kč

Bianco Assoluto 400 x 500 x 198 mm 11 kg 14 310 Kč

Grigio Cemento 400 x 500 x 198 mm 11 kg 14 310 Kč

Nero Assoluto 400 x 500 x 198 mm 11 kg 14 310 Kč

Balení obsahuje dřez

sifonpřepad lapitec

odtoková sada

návod k instalaci

NABÍDKA DŘEZŮ

Dřezy lapitec® orion
Dřezy Orion se vyznačují výbornou barevnou stálostí. Byla na nich testována tepelná odolnost, kdy pánev s horkým olejem byla v dřezu 
ponechána 10 minut; u dřezu se neprojevily žádné známky poničení. K žádnému poškození ani prasknutí dřezu nedošlo ani po testování 
teplotního šoku.

Slinutý kámen LAPITEC®



ORIENTAČNÍ CENOVÁ NABÍDKA DLE CENOVÝCH KATEGORIÍ
Kuchyňská deska tloušťka: 20 LE 600x3000. Deska s výřezem pro dřez a varnou desku.

3000 mm pohledová hrana

600 mm

Ceny jsou uvedené bez DPH. Skutečná celková cena se může lišit v závislosti na náročnosti a druhu opracování.  
Vzorové ceny dle aktuálního Přehledu dekorů.

použité OPERACE

výřez pro varnou desku:
horní uložení

řez:
rovný 7200 mm

výřez pro dřez:
spodní uložení

tloušťka desky:
20 mm LE

hrana LS2F:
s fazetou 3600 mm

CENOVÁ NABÍDKA

JSME TU PRO VÁS!

Pro více informací o barvách a povrchových úpravách kontaktujte prosím svého obchodního zástupce Bruno Paul:

+420 733 593 660  |  obchod@brunopaul.cz  |  www.brunopaul.cz

CENová kategorie 1 2 3 4
Cena 42 962 Kč 44 806 Kč 45 596 Kč 49 550 Kč

Slinutý kámen LAPITEC®

Bruno Paul, a.s.    Fáblovka 586, 533 52 Pardubice



Kuchyňská deska 

Kuchyňská linka z kamene dodá
Vaší kuchyni nadčasový vzhled.

TYPY OPRACOVÁNÍ HRAN
Přehled opracování hran pro materiál Lapitec.

LS2F

RÁDIUS R3

shark

bazény

Obklady a velkoformátová dlažba  
k bazénu podpoří čistý design domu.

Koupelnová deska

Sprchový kout a koupelnová deska  
z kamene jsou známkou luxusu.

projekty

Komerční prostory, laboratoře, jachty,  
i to patří do naší nabídky realizací.

interiér

Velkoformátové desky se stanou 
dominantou Vašeho interiéru.

exteriér

Kamenný obklad fasády, venkovní 
kuchyně, zajistí jedinečný design.

Ručně opracovaná hrana s horní jednostrannou  
2mm fazetou a spodním podkosením na 45°. dřez - odkapové drážky

Ručně opracovaná horní hrana do oblouku  
s vyleštěnou pohledovou hranou.

Podlepená hrana  
zkosená na 45°

Oboustranná 2mm do hladka vyleštěná  
fazeta z horní a spodní strany.

Hrana podlepená
s přiznaným spojem

OPRACOVÁNÍ A POUŽITÍ
Slinutý kámen LAPITEC®



Běžné čištění

Použijte mikrovláknitou textilii na odstranění prachu z povrchu. Povrch Lapitecu můžete mýt horkou vodou a šetrným saponátem.  
Následně setřete jemným hadříkem.

K čištění doporučujeme používat čistící prostředky s neutrálním pH (výrobky Fila).

NEVHODNÉ OŠETŘENÍ

Nepoužívejte vosky ani olejová mýdla, po několika aplikacích mohou zanechat nežádoucí film  
na povrchu, a tak ovlivnit vzhled a čistotu povrchu Lapitec. Nedoporučujeme používat JAR.

NÁVOD NA ÚDRŽBU MATERIÁLU LAPITEC
TIP: Začněte vždy s čištěním malé plochy na vyzkoušení efektu před aplikací na celé ploše.

TYP USAZENINY TYP ČISTIČE TYP POMŮCKY

běžné každodenní skvrny FILA Clean&Shine, FILA Brio,
FILA Clean all jemný kartáček, melaminová nano houbička

vodní kámen, rez, stopy po hliníku a kovech FILA Deterdek Pro jemný kartáček, melaminová nano houbička

káva, víno, coca-cola FILA PS87 Pro jemný kartáček, melaminová nano houbička

inkoust, fixa, cementové zbytky FILA PS87 Pro jemný kartáček, melaminová nano houbička

Bruno Paul, A.S.    Fáblovka 586, 533 52 Pardubice

ÚDRŽBA MATERIÁLU

JSME TU PRO VÁS!

Servis objednávejte na telefonním čísle nebo e-mailu Bruno Paul:

+420 733 593 660  |  obchod@brunopaul.cz  |  www.brunopaul.cz

Slinutý kámen LAPITEC®



TECHNICKÉ INFORMACE MATERIÁLU LAPITEC
• U výřezů je nutné dodržet vzdálenost mezi sebou minimálně 50 mm; v případě nedodržení doporučených pravidel a následného prasknutí 

desky nebude takové poškození kryté zárukou.

• Maximální délka desky je 3365 mm.

• Pro tento materiál je nejběžnějším opracováním hran oboustranná fazeta nebo jednostranná (doporučená jen pro obklady).

• Při výběru materiálu s lesklou nebo matnou povrchovou úpravou je hrana většinou lesklá, může být i zmatněná.

• Při výběru materiálu s povrchovou úpravou Vesuvio (nebo Dune, Arena, Meridio) je hrana lesklá nebo se musí podlepit v úhlu 45°, aby byla 

hrana ve stejné úpravě jako povrch desky.

• Deska o tloušťce 12 mm musí mít zajištěnou plnou podporu korpusů (tzv. plné půdy), desce o tloušťce 20 mm stačí mít zajištěné podpory 

pod deskou ve vzdálenosti 450 mm.

• Podklad desky musí dosahovat rovinnosti +-2 mm na délku 3m.; podložení lze řešit dostatečně tuhou konstrukcí.

• Podlepení se nesmí dotýkat korpusů, je nutné dodržet dilatační spáru aspoň 2 mm. Desky musí být odsazeny o 2 mm od zdi, kvůli dilataci.

• U desek s tloušťkou 12 mm není možné standardně uchytit spodní dřez, ten musí být vždy zafrézován do korpusu ještě před zaměřením.

• Materiál, který je ve svislé poloze a tvoří tzv. pohledový bok (noha stolu, noha baru) musí mít vždy konstrukci, na které je nalepen (noha 

nesmí nikdy stát volně v prostoru).

• Při vkládání obkladu mezi 2 lakované boky musí být obklad vždy zmenšen o 4 mm než prostor, do kterého je vkládán, a to kvůli poškrábání; 

to samé platí i pro výšku obkladu, prostor mezi obkladem a horní skříňkou je vždy 4 mm, z důvodu bezpečného vložení.

• Při výběru spodního dřezu je nutné dbát také na hloubku pracovní desky, a to z důvodu možné kolize baterie se zdí (popř. aby její ovládání 

nebylo směrem ke zdi).

• Při výběru tloušťky materiálu 20 mm a méně je důležité dbát na to, aby tloušťka varné desky nevadila troubě nebo zásuvce pod ní.

• Pokud deska nemá na čem ležet a dojde k tomu, že roh desky je volně, musí být na zeď vždy připevněn opěrný prvek.

• Stejný případ platí, i když je myčka umístěna na kraji kuchyňské sestavy, kde deska končí (např. u vysoké skříně). V tomto případě je nutné 

použít L profil (popř. kovové úhelníky) pro upevnění desky; deska nesmí ležet na myčce.

• U materiálu Lapitec nelze vytvořit odkapovou plochu, ale lze jen vyfrézovat odkapové drážky.

• Minimální rádius ve vnitřních rozích je R5 (např. v rozích u varné desky do roviny).

• Výrobce desek nepočítá s leštěním zadních stran desek, tudíž se může stát, že zadní, nepohledová strana může mít v sobě pórovitost.  

Týká se to hlavně realizací s bočnicemi k ostrůvkům. Takový povrch lze vyleštit, ale hrozí zde riziko, že případné póry budou odhaleny.

• Vlivem vytvrzení spojovacího materiálu (lepidla) může docházet k mírnému propadu tohoto materiálu, ten pak není v rovině s deskami.

• Při instalaci desek u zákazníka musí mít montážní technici z bezpečnostních důvodů celou dobu pracovní obutí. Podlaha musí být kvalitně 

zakryta, aby nedošlo k případnému poškození.

• Výrobní tolerance jsou dle ČSN ISO 2768.

R > 5 mm

maximální možné přesahy 12 MM 20 MM 30 MM

přesah desky od opěrného bodu 150 mm 350 mm 500 mm

přesah desky od opěrného bodu (deska s výřezem) 90 mm 200 mm 300 mm

TECHNICKÉ INFORMACE
Slinutý kámen LAPITEC®



NAVAZOVÁNÍ DESEK
Nenavazující skladba - Lapitec.

Výkres

Výsledné uspořádání

Směr žíly

Nářezový plán

NAVAZOVÁNÍ DESEK
Slinutý kámen LAPITEC®



NAVAZOVÁNÍ DESEK
Navazující skladba - Lapitec.

Výkres

Nářezový plán

Výsledné uspořádání

NAVAZOVÁNÍ DESEK

Směr žíly

Slinutý kámen LAPITEC®





ZÁKLADNÍ INFORMACE

Tvrzený kámen Technistone je kompaktní, tvrdý a neporézní výrobek tvořený pečlivě vybranými přírodními materiály (křemen a žula),  
které tvoří 90% výrobku. Kvalitu tvrzeného kamene doceníte hlavně u kuchyňských a koupelnových desek.

Pro aktivaci záruky Technistone je nutné  registrovat výrobek na stránkách Bruno Paul.

VÝHODY MATERIÁLU TECHNISTONE®

Spojením přírodních materiálů s nejmodernějšími výrobními technologiemi vzniká jedinečný materiál, který dosahuje vynikajících vlastností, 
zejména vysoké pevnosti a kompaktnosti. Zákazníci oceňují především snadnou údržbu, neporézní povrch a vysokou odolnost vůči bakteriím 
a poškrábání. Rozsáhlá škála barev a vzorů nabízí řadu možností jak kombinovat tvrzený kámen s ostatními prvky interiéru.

Nenasákavý 
materiál

Tvrdost 
7/10

Odolný proti 
bakteriím

odolný proti 
poškrábání

Obsah křemene 
více než 90%

Odolný proti 
skvrnám

Dlouhá 
životnost

Rozměr: Jumbo 155 / 3185 x 1550 mm

Jumbo 160 / 3200 x 1600 mm

Povrchy: LESK / Lesklý

MATT / Matný

TERRA / jemně texturovaný

Tloušťka: 12 mm, 20 mm, 30 mm

snadná údržba  
a čištění

Tvrzený kámen TECHNISTONE®



katalog dekorů
Tvrzený kámen TECHNISTONE®

KATEGORIE NÁZEV DEKORU 12 mm 20 mm 30 mm

1 Ambiente Light J160 T J160 T

8 Crystal Calacatta Silva J160 LE J160 LE

8 Decore Ocra J160 M J160 M

8 Metropole Nero J160 M J160 M

8 Mystery White J160 LE J160 LE

8 Poetic Black J160 M J160 M

8 Residente Dark J160 T J160 T

7 Crystal Absolute White J155 LE J155 LE J155 LE

7 Crystal Anthracite Pure J155 LE J155 LE

7 Noble Imperial Grey J155 LE J155 LE

7 Noble Olympos Mist J155 LE J155 LE

7 Noble Supreme White J155 LE J155 LE

7 Pearl Alba J155 LE M J155 LE M

7 Pearl Lava / Pearl Delta / Pearl Rocca J155 LE J155 LE

6 Noble Vintage J155 LE M J155 LE M J155 LE M

6 Noble Portland Grey J155 LE M J155 LE M J155 LE M

6 Noble Arco J155 LE M J155 LE M

6 Noble Areti Bianco J155 LE J155 LE

6 Noble Botticino J155 LE

6 Noble Carrara J155 LE J155 LE

6 Noble Ivory White J155 LE J155 LE

6 Noble Pro Frost J155 LE J155 LE

6 Noble Quartzite J155 LE M J155 LE M

6 Noble Troya J155 LE J155 LE

5 Noble Athos Brown J155 LE J155 LE

5 Noble Concrete Grey J155 LE M J155 LE M J155 LE M

5 Noble Pietra Grey J155 LE J155 LE

4 Brilliant Black J155 LE J155 LE

4 Brilliant White J155 LE J155 LE

4 Crystal Polar White J155 LE J155 LE

4 Starlight Black J155 LE J155 LE J155 LE

4 Starlight White J155 LE J155 LE

3 Crystal Diamond J155 LE J155 LE

3 Crystal Royal J155 LE J155 LE

3 Gobi Black J155 LE J155 LE J155 LE

3 Taurus Black J155 LE J155 LE J155 LE

2 Gobi Grey J155 LE J155 LE

2 Gobi Urban J155 LE M J155 LE M J155 LE M

2 Taurus Terazzo Dark J155 LE M J155 LE M J155 LE M

2 Taurus Terazzo White J155 LE M J155 LE M

1 Elegance Eco Nev J155 LE J155 LE J155 LE

1 Taurus Terazzo Black J155 LE M J155 LE M

1 Taurus Terazzo Grey J155 LE M J155 LE M

rozměry

Super Jumbo 3200x1600 mm J 160

Jumbo 3185x1550 mm J 155

povrchy

Lesk LE

Matt M

Terra T



Standardizované vnitřní rozměry dřezů jsou:
400 x 400 x 160 mm 500 x 400 x 160 mm 700 x 400 x 160 mm

NABÍDKA DŘEZŮ

Dřezy TECHNISTONE®

Kuchyň je místo, kde je připravováno jídlo, umývá se nádobí, řeší se rodinné problémy; zkrátka je to srdce celého domu, a proto si vyžaduje 
patřičnou důslednost při zařizování. Žádná kuchyň se neobejde bez dřezu a baterie. Vybrat vhodný dřez není jednoduché, vždy se řeší mnoho 
faktorů ovlivňující výběr dřezu.

Bruno Paul nyní nabízí komplexní řešení tohoto problému; designový dřez, který je součástí kuchyňské linky a je ze stejného materiálu jako 
kuchyňská deska. Zákazník má na výběr 3 velikosti dřezu a může si vybrat také, zda chce mít dřez s odkapovou plochou, odkapovými drážkami 
s obojím nebo naopak bude bez těchto dodatečných úprav.

Součástí dřezu je spodní nerezové dno, ve kterém je otvor pro odpad 3,5" (92 mm); dřezový sifon je součástí dodávky.  
Dřez je vyráběn bez přepadu.

V závislosti na tloušťce desky (resp. na tloušťce materiálu, ze které je dřez vyroben) je nutné zajistit a zkontrolovat také velikost  
skříněk/korpusů pod pracovní deskou:

Pro tloušťku materiálu 30 mm platí:
Pro dřez 400x400x160 mm (s vnějšími rozměry dřezu 460x460 mm) je minimální šířka skříňky 500 mm.
Pro dřez 500x400x160 mm (s vnějšími rozměry dřezu 560x460 mm) je minimální šířka skříňky 600 mm (nebo typová skříňka šířky 600 mm).
Pro dřez 700x400x160 mm (s vnějšími rozměry dřezu 760x460 mm) je minimální šířka skříňky 800 mm (nebo typová skříňka šířky 800 mm).

Pro tloušťku materiálu 20 mm platí:
Pro dřez 400x400x160 mm (s vnějšími rozměry dřezu 440x440 mm) je minimální šířka skříňky 480 mm.
Pro dřez 500x400x160 mm (s vnějšími rozměry dřezu 540x440 mm) je minimální šířka skříňky 580 mm (nebo typová skříňka šířky 600 mm).
Pro dřez 700x400x160 mm (s vnějšími rozměry dřezu 740x440 mm) je minimální šířka skříňky 780 mm (nebo typová skříňka šířky 800 mm).

Tvrzený kámen TECHNISTONE®



cenová nabídka

ORIENTAČNÍ CENOVÁ NABÍDKA DLE CENOVÝCH KATEGORIÍ
Kuchyňská deska tloušťka: 20 LE 600x3000. Deska s výřezem pro dřez a varnou desku.

Bruno Paul, a.s.    Fáblovka 586, 533 52 Pardubice

3000 mm

600 mm

Ceny jsou uvedené bez DPH. Skutečná celková cena se může lišit v závislosti na náročnosti a druhu opracování.  
Vzorové ceny dle aktuálního Přehledu dekorů.

použité OPERACE

výřez pro varnou desku:
horní uložení

řez:
rovný 7200 mm

tloušťka desky:
20 mm LE

pohledová hrana LSF

JSME TU PRO VÁS!

Pro více informací o barvách a povrchových úpravách kontaktujte prosím svého obchodního zástupce Bruno Paul:

+420 733 593 660  |  obchod@brunopaul.cz  |  www.brunopaul.cz

výřez pro dřez:
spodní uložení

CENová kategorie 1 2 3 4 5 6 7
Cena 28 663 Kč 31 198 Kč 34 443 Kč 36 177 Kč 37 622 Kč  39 645 Kč 44 801 Kč

hrana LS2F:
s fazetou 3600 mm

Tvrzený kámen TECHNISTONE®



Kuchyňská deska 

OBKLADY STĚN projekty

možnosti použití
Koupelnová deska

interiér

ruční opracování hrany
1/4 oblouk R3

opracování hrany ATYP
LSF + Spodní podkosení 45°

opracování hrany ATYP
LSF + Spodní podkosení 45°

opracování hrany ATYP
LSF + Spodní podkosení 45° dřez - odkapové drážky

dřez - odkapová plocha

dřez - odkapová plocha a drážky

ruční opracování hrany
1/4 oblouk R3

opracování hrany
1/4 oblouk R8

opracování hrany
1/2 oblouk R8

opracování hrany
1/4 oblouk R15

opracování hrany
1/2 oblouk R15

ruční opracování hrany
1/4 oblouk R3

opracování hrany
1/4 oblouk R5

opracování hrany
1/4 oblouk R20

podlepená hrana
pod 45°

opracování hrany
LSF

opracování hrany
LS2F

opracování hrany
LSF

opracování hrany
LS2F

opracování hrany
LSF

opracování hrany
LS2F

podlepená hrana
s přiznaným spojem

30 mm 12 mm20 mm PODLEP

opracování a použití
Tvrzený kámen TECHNISTONE®



Vhodné ošetrení

Pro každodenní čištění stačí povrch setřít jarovou vodou nebo použijte Orange Cleaner od firmy Technistone a jemnou utěrkou.

Odolnější skvrny čistíme jemnou houbičkou a speciálními čističi na tvrzený kámen uvedenými níže nebo přímo na webových stránkách 
výrobce. Pro snadnější údržbu materiálu lze zvýšit ochranu povrchu použitím impregnačních prostředků (hlavně u matné povrchové úpravy).
Pro běžné použití impregnace není nutná. V případě potřeby impregnace kontaktujte servis Bruno Paul a objednejte ozdravení a servis Vaší 
kuchyňské desky.

NÁVOD NA ÚDRŽBU MATERIÁLU TECHNISTONE
TIP: Začněte vždy s čištěním malé plochy na vyzkoušení efektu před aplikací na celé ploše.

TYP USAZENINY TYP ČISTIČE TYP POMŮCKY

vodní kámen REAL Na koupelny jemný kartáček / houbička

tuk, olej Orange Cleaner, FILA NOSPOT jemný kartáček / houbička

inkoust, lihový fix, barevné skvrny FILA SR95, jemný CIF jemný kartáček / houbička

víno, černý čaj, coca cola FILA SR95, Jar jemný kartáček / houbička

rez FILA NORUST, FILA SR95 jemný kartáček / houbička

Bruno Paul, a.s.    Fáblovka 586, 533 52 Pardubice

údržba materiálu

JSME TU PRO VÁS!

Servis objednávejte na telefonním čísle nebo e-mailu Bruno Paul:

+420 733 593 660  |  obchod@brunopaul.cz  |  www.brunopaul.cz

VÝHODY MATERIÁLU
  Vyrobeno z prvotřídních surovin - více než 90 % přírodních složek
  Tvrdost a pevnost materiálu brání poškrábání či praskání při běžném použití
  Barevná jednotnost, vzor v celé hloubce materiálu
  Kompaktní materiál bez pórů
  Odolný proti skvrnám, přírodním šťávám  a bakteriím
  Certifikovaný pro styk s potravinami, zdravotně nezávadný
  Doporučujeme používat izolační podložku při odkládání horkých předmětů (hrnce, pánve)

ODOLNÝ PROTI
přírodním ŠŤAVÁM

DLOUHÁ ŽIVOTNOST
A STÁLOST

nenasákavý
povrch

odolný proti 
poškrábání

odolnost
vůči bakteriím

odolný proti 
SKVRNÁM

z přírodních
surovin

PRODUKT
Z KŘEMENE

Tvrzený kámen TECHNISTONE®



TECHNICKÉ INFORMACE MATERIÁLU technistone
• U výřezů je nutné dodržet vzdálenost mezi sebou minimálně 50 mm (platí jen pro výřezy určené pro spodní uložení); v případě nedodržení 

doporučených pravidel a následného prasknutí desky nebude takové poškození kryté zárukou.

• Maximální délka desky je 3200 popř. 3185 mm (dle typu jumbo desky).

• Při výběru materiálu s lesklou povrchovou úpravou je hrana vždy lesklá. Při výběru materiálu s matnou povrchovou úpravou je hrana matná.

• Při výběru materiálu s povrchovou úpravou Terra je hrana matná nebo se musí podlepit v úhlu 45°, aby byla hrana ve stejné úpravě jako 

povrch desky (spoj u tohoto typu desek je také přiznaný).

• Deska o tloušťce 12 mm musí mít zajištěnou plnou podporu korpusů (tzv. plné půdy), desce o tloušťce 20 mm stačí mít zajištěné podpory 

pod deskou ve vzdálenosti 600 mm.

• Podklad desky musí dosahovat rovinnosti +-2 mm na délku 3m.; podložení lze řešit dostatečně tuhou konstrukcí.

• Podlepení se nesmí dotýkat korpusů, je nutné dodržet dilatační spáru aspoň 2 mm. Desky musí být odsazeny o 2 mm od zdi, kvůli dilataci.

• U desek s tloušťkou 12 mm není možné standardně uchytit spodní dřez, ten musí být vždy zafrézován do korpusu ještě před zaměřením.

• Materiál, který je ve svislé poloze a tvoří tzv. pohledový bok (noha stolu, noha baru) musí mít vždy konstrukci, na které je nalepen (noha 

nesmí nikdy stát volně v prostoru).

• Při vkládání obkladu mezi 2 lakované boky musí být obklad vždy zmenšen o 4 mm než prostor, do kterého je vkládán, a to kvůli poškrábání; 

to samé platí i pro výšku obkladu, prostor mezi obkladem a horní skříňkou je vždy 4 mm, z důvodu bezpečného vložení.

• Při výběru spodního dřezu je nutné dbát také na hloubku pracovní desky, a to z důvodu možné kolize baterie se zdí (popř. aby její ovládání 

nebylo směrem ke zdi).

• Při výběru tloušťky materiálu 20 mm a méně je důležité dbát na to, aby tloušťka varné desky nevadila troubě nebo zásuvce pod ní.

• Pokud deska nemá na čem ležet a dojde k tomu, že roh desky je volně, musí být na zeď vždy připevněn opěrný prvek.

• Stejný případ platí, i když je myčka umístěna na kraji kuchyňské sestavy, kde deska končí (např. u vysoké skříně). V tomto případě je nutné 

použít L profil (popř. kovové úhelníky) pro upevnění desky; deska nesmí ležet na myčce.

• Vlivem vytvrzení spojovacího materiálu (lepidla) může docházet k mírnému propadu tohoto materiálu, ten pak není v rovině s deskami.

• Při instalaci desek u zákazníka musí mít montážní technici z bezpečnostních důvodů celou dobu pracovní obutí. Podlaha musí být kvalitně 

zakryta, aby nedošlo k případnému poškození.

• Výrobní tolerance jsou dle ČSN ISO 2768.

maximální možné přesahy 12 MM 20 MM 30 MM

přesah desky od opěrného bodu 150 mm 350 mm 500 mm

přesah desky od opěrného bodu (deska s výřezem) 90 mm 200 mm 300 mm

TECHNIcké informace
Tvrzený kámen TECHNISTONE®





přírodní kámen



základní informace

Každá deska z přírodního kamene má originální design a strukturu, která je neopakovatelným unikátem. Představujeme Vám výběr 
nejžádanějších žul a mramorů v České republice a na Slovensku, ale jsme schopni Vám dodat jakýkoliv dekor přírodního kamene dle Vašich 
požadavků a preferencí!

VÝHODY MATERIÁLU PŘÍRODNÍ KÁMEN

Luxusní materiál s jedinečným a neopakovatelným vzorem. Každý vytěžený kus přírodního kamene je originál. Povrch desky z přírodního 
kamene může být v klasickém lesklém, matném či kartáčovaném povrchu. 

Rádi Vám zpracujeme individuální nezávaznou cenovou nabídku. Cena je vždy řešena individuálně dle konkrétních rozměrů dané desky  
a může se lišit dle konkrétní kresby a "čistoty" kamene. Nabízíme Vám také možnost vybrat si osobně design své desky ve velkoskladu  
u našeho dodavatele.

Na přání vyrobíme dřez či umyvadlo lepené ze stejného druhu kamene jako je pracovní deska a na výběr máte hned několik možností.

Kuchyňská deska z kamene Vám při správné péči vydrží věčnost a vytvoří ve Vaší domácnosti velice zajímavý a luxusní prvek.

ODOLNÝ PROTI
teplOTĚ DO 300°

nutnost 
impregnace

odolný proti 
poškrábání

originální 
kresba

Rozměr:
STANDARD - 3000x2000 mm 
(dle vytěženého kusu)

Povrchy: Lesk

Satinato (matt, leather)

Antico (opalovaný kartáč)

Speciální povrchy na vyžádání

Tloušťka: 20 mm, 30 mm

Přírodní kámen



katalog dekorů

kategorie DEKOR MATERIÁL
6 Taj Mahal kvarcit

5 Belvedere žula

5 Fusion Black žula

4 Arabescato Grigio mramor

4 Blue Pearl žula

4 Brown Antique žula

4 Jatoba Brown kvarcit

4 Nero Marquina mramor

4 Shivakashi žula

4 Star Galaxy žula

4 Statuarietto mramor

3 Cosmic Black žula

3 Dalia White žula

3 Graphite kvarcit

3 Grigio Carnico mramor

3 Nero Zimbabwe Opal kartáč žula

3 Rosso Levanto mramor

3 Sky Black Satin kvarcit

3 Via Latea žula

2 Baltic Brown žula

2 Emperador Dark mramor

2 Multicolour Red žula

2 Steel Grey žula

2 Verde Bahia žula

2 Viscont White žula

1 Botticino Classico mramor

1 Diano Reale mramor

Přírodní kámen



cenová nabídka

ORIENTAČNÍ CENOVÁ NABÍDKA DLE CENOVÝCH KATEGORIÍ
Kuchyňská deska tloušťka: 20 LE 650x2800. Deska s výřezem pro dřez a varnou desku.

Bruno Paul, a.s.    Fáblovka 586, 533 52 Pardubice

2800 mm

650 mm

Ceny jsou uvedené bez DPH. Skutečná celková cena se může lišit v závislosti na náročnosti a druhu opracování.  
Vzorové ceny dle aktuálního Přehledu dekorů.

použité OPERACE

výřez pro varnou desku:
horní uložení

řez:
rovný 6900 mm

tloušťka desky:
20 mm LE

pohledová hrana LSF

JSME TU PRO VÁS!

Pro více informací o barvách a povrchových úpravách kontaktujte prosím svého obchodního zástupce Bruno Paul:

+420 733 593 660  |  obchod@brunopaul.cz  |  www.brunopaul.cz

výřez pro dřez:
spodní uložení

CENová kategorie 1 2 3 4 5 6
Cena 34 920 Kč 40 207 Kč 47 782 Kč 52 765 Kč 56 671 Kč 62 503 Kč

hrana LS2F:
s fazetou 3450 mm

Přírodní kámen



opracování a použití

KUCHYNĚ
Kuchyňská linka z kamene 

dodá Vaší kuchyni nadčasový 
vzhled.

možnosti použití

Koupelny
Sprchový kout a koupelnová 

deska z kamene jsou 
známkou luxusu.

obklady / fasády
Portfólio materiálů 
umožňuje jedinečný 

kamenný obklad a dlažbu.

PARAPETY
Parapety z kamene vykouzlí 
ve vašem domě kouzelnou 

atmosféru.

ruční opracování hrany
1/4 oblouk R3

opracování hrany ATYP
LSF + Spodní podkosení 45°

opracování hrany ATYP
LSF + Spodní podkosení 45° dřez - odkapové drážky

dřez - odkapová plocha

dřez - odkapová plocha a drážky

ruční opracování hrany
1/4 oblouk R3

opracování hrany
1/4 oblouk R8

opracování hrany
1/2 oblouk R8

opracování hrany
1/4 oblouk R15

opracování hrany
1/2 oblouk R15

opracování hrany
1/4 oblouk R5

opracování hrany
1/4 oblouk R20

podlepená hrana
pod 45°

opracování hrany
LSF

opracování hrany
LS2F

opracování hrany
LSF

opracování hrany
LS2F

podlepená hrana
s přiznaným spojem

30 mm 20 mm PODLEP

venkovní KUCHYNĚ
Kamenná deska výborně 

dotváří přírodní atmosféru 
vaší zahrady.

Přírodní kámen



technické informace

TECHNICKÉ INFORMACE MATERIÁLU PŘÍRODNÍ KÁMEN
• U výřezů je nutné dodržet vzdálenost mezi sebou minimálně 60 mm; v případě nedodržení doporučených pravidel a následného prasknutí 

desky nebude takové poškození kryté zárukou.

• Maximální délka desky je závislá na vybraném dekoru přírodního kamene.

• Při výběru materiálu s lesklou povrchovou úpravou je hrana vždy lesklá. Při výběru materiálu s matnou povrchovou úpravou je hrana matná.

• Při výběru materiálu s povrchovou úpravou „Opalovaný kartáč“ je hrana matná nebo se musí podlepit v úhlu 45°, aby byla hrana ve stejné 

úpravě jako povrch desky. 

• Výřezy větších rozměrů musí být vždy opatřeny adekvátní výztuží, která se frézuje do spodní strany desky.

• Podklad desky musí dosahovat rovinnosti +-2 mm na délku 3m.; podložení lze řešit dostatečně tuhou konstrukcí (přírodní materiál je jeden 

z nejtěžších materiálů).

• Materiál, který je ve svislé poloze a tvoří tzv. pohledový bok (noha stolu, noha baru) musí mít vždy konstrukci, na které je nalepen (noha 

nesmí nikdy stát volně v prostoru).

• Při vkládání obkladu mezi 2 lakované boky musí být obklad vždy zmenšen o 4 mm než prostor, do kterého je vkládán, a to kvůli poškrábání; 

to samé platí i pro výšku obkladu, prostor mezi obkladem a horní skříňkou je vždy 4 mm, z důvodu bezpečného vložení.

• Při výběru spodního dřezu je nutné dbát také na hloubku pracovní desky, a to z důvodu možné kolize baterie se zdí (popř. aby její ovládání 

nebylo směrem ke zdi).

• Při výběru tloušťky materiálu 20 mm a méně je důležité dbát na to, aby tloušťka varné desky nevadila troubě nebo zásuvce pod ní.

• Pokud deska nemá na čem ležet a dojde k tomu, že roh desky je volně, musí být na zeď vždy připevněn opěrný prvek.

• Stejný případ platí, i když je myčka umístěna na kraji kuchyňské sestavy, kde deska končí (např. u vysoké skříně). V tomto případě je nutné 

použít L profil (popř. kovové úhelníky) pro upevnění desky; 

• deska nesmí ležet na myčce.

• Podlepení se nesmí dotýkat korpusů, je nutné dodržet dilatační spáru aspoň 2 mm. Desky musí být odsazeny o 2 mm od zdi, kvůli dilataci.

• Povrch přírodního kamene doporučujeme ošetřit impregnačním přípravkem (ten chrání přírodní kámen před vlhkostí, nečistotami, 

mastnotou aj. skvrnami). Použití impregnačního přípravku výrazně ovlivní nasákavost materiálu a běžná údržba tohoto materiálu bude 

snadnější.

• Vlivem vytvrzení spojovacího materiálu (lepidla) může docházet k mírnému propadu tohoto materiálu, ten pak není v rovině s deskami.

• Při instalaci desek u zákazníka musí mít montážní technici z bezpečnostních důvodů celou dobu pracovní obutí. Podlaha musí být kvalitně 

zakryta, aby nedošlo k případnému poškození.

• Výrobní tolerance jsou dle ČSN ISO 2768.

maximální možné PŘESAHY 20 MM 30 MM

přesah desky od opěrného bodu 350 mm 500 mm

přesah desky od opěrného bodu (deska s výřezem) 200 mm 300 mm

Přírodní kámen



údržba materiálu

Běžné čištění

Údržba výrobků z přírodního kamene je velice snadná. Granit lze bez problému čistit a umývat všemi běžnými prostředky v domácnosti. 
Neměly by být používány prostředky s obsahem písků, neboť by mohlo dojít k poškrabání vysoce lesklých povrchů. K čištění je dostačující 
horká voda a běžný saponát, odolnější skvrny očistíme Cifem a jemnou houbičkou. Mramor lze bez problému čistit a umývat všemi běžnými 
prostředky v domácnosti, které mají neutrální bázi (pH). Neměly by být používány prostředky s obsahem písků, neboť by mohlo dojít  
k poškrabání vysoce lesklých povrchů. K čištění je dostačující horká voda a běžný neutrální saponát.

IMPREGNACE

Každá pracovní deska z přírodního kamene je již z výroby ošetřena impregnačním prostředkem. Pokud chcete, aby Vaše pracovní deska 
vypadala stále svěží a jako nová, je doporučeno impregnaci jednou za čas obnovit, četnost závisí vždy na používání pracovní desky.
V případě potřeby impregnace kontaktujte servisní oddělení společnosti Bruno Paul, a. s. a objednejte ozdravení Vaší kuchyňské desky.

NÁVOD NA ÚDRŽBU MATERIÁLU PŘÍRODNÍ KÁMEN
TIP: Začněte vždy s čištěním malé plochy na vyzkoušení efektu před aplikací na celé ploše.

TYP USAZENINY TYP ČISTIČE TYP POMŮCKY

vodní kámen REAL Na koupelny (žula)
FILA CLEANER PRO (mramor) jemný kartáček / houbička

víno, káva, barevné skvrny JAR, CIF, FILA SR95 (žula)
FILA CLEAN ALL (mramor) jemný kartáček / houbička

odolné skvrny FILA Deterdek Pro, FILA PS87 Pro (žula)
FILA SR95 (mramor) jemný kartáček / houbička

mastnota, olej FILA NOSPOT jemný kartáček / houbička

Bruno Paul, a.s.    Fáblovka 586, 533 52 Pardubice

JSME TU PRO VÁS!

Servis objednávejte na telefonním čísle nebo e-mailu Bruno Paul:

+420 733 593 660  |  obchod@brunopaul.cz  |  www.brunopaul.cz

Přírodní kámen



compact



Kompaktní laminát je vhodnou alternativou pro tenké 12mm desky s vysokou odolností vhodné jako pracovní a obkladové desky do interiéru 
i exteriéru. Kompaktní desky přináší elegantní design v kombinaci s originální bezotiskovou povrchovou úpravou.

VÝHODY MATERIÁLU COMPACT

Materiál Compact jsou desky z tvrzeného laminátu, který se vyrábí lisováním za vysokého tlaku a teploty. Je vhodný pro kuchyňské desky,  
části nábytku, obkladů a jiných využití v komerčních prostorech. Kompaktní desky jsou vyráběny s ochrannou vrstvou z dvojitě vytvrzené 
akryl-polyuretanové pryskyřice s uzavřenými póry pro zvýšenou ochranu povrchu. Hlavní výhodou desek je nenasákavost a bezotisková 
technologie (Anti-fingerprint).

ODOLNÝ PROTI
teplOTĚ DO 180°

Rozměr: 4100 x 1300 mm

Povrchy: Saxum - Strukturovaný povrch

Strukturovaný povrch

Matný povrch

Tloušťka: 12 mm

ZÁKLADNÍ INFORMACE

odolný proti 
poškrábání

ODOLNOST
PROTI ŽÁRU

UV
STABILNÍ

ANTI-FINGER PRINT 
BEZOTISKOVÁ TECHNOLOGIE

zdravotní 
nezávadnost

SNADNÉ
ČIŠTĚNÍ

Kompaktní laminát COMPACT®



KATALOG DEKORŮ

KATEGORIE Název dekoru
3 MAX Compact Exterior 0421 Venus Enduro NN/NW Black Core

3 MAX Compact Exterior 0026 Prado Alu Grey Enduro NN/NW Black Core

3 MAX Compact Exterior 0427 Skyline Enduro NN/NW Black Core

3 MAX Compact Exterior 0794 Patina Bronze Enduro NN/NW Black Core

3 MAX Compact Exterior 0793 Patina Tin Enduro NN/NW Black Core

3 MAX Compact Exterior 0394 Moonwalk Enduro NN/NW Black Core

3 MAX Compact Exterior 0027 Prado Agate Grey Enduro NN/NW Black Core

3 MAX Compact Exterior 0497 Stonehenge Enduro NN/NW Black Core

3 MAX Compact Exterior 0406 Rockstar Enduro NN/NW Black Core

2 MAX Compact Interior 0085 White Saxum SX/IP Black Core

2 MAX Compact Interior 0077 Charcoal Saxum SX/IP Black Core

1 MAX Compact Interior 0080 Black Saxum SX/IP Black Core

Bruno Paul, a.s.    Fáblovka 586, 533 52 Pardubice

KOMPAKTNÍ LAMINÁT Compact® by bruno paul

SPECIFIKACE
rozměr desky:
4100 x 1300 mm

rozměr 1/2 desky:
4100 x 650 mm

tloušťka desky:
12 mm

JSME TU PRO VÁS!

Pro více informací o barvách a povrchových úpravách kontaktujte prosím svého obchodního zástupce Bruno Paul:

+420 733 593 660  |  obchod@brunopaul.cz  |  www.brunopaul.cz

Kompaktní laminát COMPACT®



OPRACOVÁNÍ A POUŽITÍ

TYPY OPRACOVÁNÍ HRAN
Přehled opracování hran pro materiál Compact.

dřez - odkapové drážky 
(se čtvercovým profilem)

opracování hrany
LSF

opracování hrany
LS2F

12 mm OPRACOVÁNÍ

Kuchyňská deska 

OBKLADY STĚNexteriér projekty

možnosti použití

Koupelnová deska interiér

Kompaktní laminát COMPACT®



ORIENTAČNÍ CENOVÁ NABÍDKA COMPACT BY BRUNO PAUL
Kuchyňská deska tloušťka: 12 mm, 2700x600 mm. Deska s výřezem pro dřez a varnou desku.

Bruno Paul, a.s.    Fáblovka 586, 533 52 Pardubice

2700 mm

600 mm

Ceny jsou uvedené bez DPH, dopravy, zaměření a montáže.
Skutečná koncová cena se může lišit v závislosti na náročnosti a druhu opracování.  
Vzorové ceny dle aktuálního Přehledu dekorů.

použité OPERACE
výřez pro varnou desku:
horní uložení

výřez pro dřez:
spodní uložení

tloušťka desky:
12 mm (černé jádro)

hrana LS2F:
oboustranná fazeta 3300 mm

pohledová hrana LSF

CENOVÁ NABÍDKA

JSME TU PRO VÁS!

Pro více informací o barvách a povrchových úpravách kontaktujte prosím svého obchodního zástupce Bruno Paul:

+420 733 593 660  |  obchod@brunopaul.cz  |  www.brunopaul.cz

CENová kategorie 1 2 3
Cena 34 148 Kč 35 739 Kč 38 149 Kč

Kompaktní laminát COMPACT®



TECHNICKÉ INFORMACE MATERIÁLU COMPACT
• U výřezů je nutné dodržet vzdálenost mezi sebou minimálně 50 mm; v případě nedodržení doporučených pravidel a následného prasknutí 

desky nebude takové poškození kryté zárukou.

• Maximální délka zpracované desky je 2700 mm.

• Pro tento materiál je nejběžnějším opracováním hran oboustranná fazeta nebo jednostranná (doporučená jen pro obklady).

• Boční hrana je vždy černá, tento materiál není možné podlepit. Doporučujeme hranu ošetřovat olejem (např. lněným nebo jakýmkoliv jiným 

neobsahujícím silikon).

• U materiálu Compact, z důvodu odvětrávání tohoto materiálu, nesmí byt na korpusech podpora (tzv. plné půdy). Pokud má skříňka pevnou 

horní stěnu, lze to řešit vyřezáním větracích otvorů nebo lze na pracovní desku namontovat distanční lišty, které odstraní odvětrávání.

• U desek s tloušťkou 12 mm není možné standardně uchytit spodní dřez, ten musí být vždy zafrézován do korpusu ještě před zaměřením.

• Materiál, který je ve svislé poloze a tvoří tzv. pohledový bok (noha stolu, noha baru) musí mít vždy konstrukci, na které je nalepen (noha 

nesmí nikdy stát volně v prostoru).

• Při vkládání obkladu mezi 2 lakované boky musí být obklad vždy zmenšen o 4 mm než prostor, do kterého je vkládán, a to kvůli poškrábání; 

to samé platí i pro výšku obkladu, prostor mezi obkladem a horní skříňkou je vždy 4 mm, z důvodu bezpečného vložení.

• Při výběru spodního dřezu je nutné dbát také na hloubku pracovní desky, a to z důvodu možné kolize baterie se zdí (popř. aby její ovládání 

nebylo směrem ke zdi).

• U plynové varné desky je nutné dodržet vzdálenost minimálně 100 mm od obkladu, pouze pokud bude z materiálu Compact.

• Pokud deska nemá na čem ležet a dojde k tomu, že roh desky je volně, musí být na zeď vždy připevněn opěrný prvek.

• Stejný případ platí, i když je myčka umístěna na kraji kuchyňské sestavy, kde deska končí (např. u vysoké skříně). V tomto případě je nutné 

použít L profil (popř. kovové úhelníky) pro upevnění desky; deska nesmí ležet na myčce.

• U materiálu Compact nelze vytvořit odkapovou plochu, ale lze jen vyfrézovat odkapové drážky (se čtvercovým profilem).

• Minimální rádius ve vnitřních rozích je R5 (např. v rozích u varné desky do roviny.

• Pokud deska nemá na čem ležet a dojde k tomu, že roh desky je volně, musí být na zeď vždy připevněn opěrný prvek.

• Stejný případ platí, i když je myčka umístěna na kraji kuchyňské sestavy, kde deska končí (např. u vysoké skříně). V tomto případě je nutné 

použít L profil (popř. kovové úhelníky) pro upevnění desky; deska nesmí ležet na myčce.

• Vlivem vytvrzení spojovacího materiálu (lepidla) může docházet k mírnému propadu tohoto materiálu, ten pak není v rovině s deskami.

• Při instalaci desek u zákazníka musí mít montážní technici z bezpečnostních důvodů celou dobu pracovní obutí. Podlaha musí být kvalitně 

zakryta, aby nedošlo k případnému poškození.

• Výrobní tolerance jsou dle ČSN ISO 2768.

maximální možné PŘESAHY 12 MM

přesah desky od opěrného bodu 200 mm

přesah desky od opěrného bodu (deska s výřezem) 120 mm

TECHNICKÉ INFORMACE
Kompaktní laminát COMPACT®



Běžné čištění

Povrch materiálu Compact® stačí mýt horkou vodou a šetrným saponátem. Následně utřete jemným hadříkem. Čistěte povrch pomocí měkké 
houbičky (nikoli drátěnky), mikrovláknové utěrky nebo měkkého kartáčku. Po aplikaci čisticího prostředku, jej beze zbytku odstraňte, abyste 
zabránili tvorbě skvrn. Na závěr očistěte materiál čistou vodou.

Hrany pracovní desky s černým jádrem je vhodné pravidelně ošetřovat lněným olejem, který naneste na jemný hadřík a jemně rozetřete.

NÁVOD NA ÚDRŽBU MATERIÁLU COMPACT
TIP: Začněte vždy s čištěním malé plochy na vyzkoušení efektu před aplikací na celé ploše.

TYP USAZENINY TYP ČISTIČE TYP POMŮCKY

prach, přírodní šťávy, káva, čaj JAR, jakýkoliv běžný neabrazivní čistič jemný kartáček/houbička

odolnější skvrny, zaschlé skvrny jemný CIF, mýdlový roztok, jádrové mýdlo, 
pasta z pracího prostředku jemný kartáček/houbička

JSME TU PRO VÁS!

Servis objednávejte na telefonním čísle nebo e-mailu Bruno Paul:

+420 733 593 660  |  obchod@brunopaul.cz  |  www.brunopaul.cz

Bruno Paul, a.s.    Fáblovka 586, 533 52 Pardubice

ÚDRŽBA MATERIÁLU
Kompaktní laminát COMPACT®



MARKETING



MOŽNOSTI VZORKŮ LAPITEC®

LAPITEC TOWER
Stojan na 22 vzorků (velikosti 200x200 mm)

LAPITEC TABLE TOP
Stojan na 36 vzorků (velikosti 200x150 mm)

LAPITEC CLEANING KIT
Čistič Fila Clean&Shine na každodenní čištění

Čistič Fila PS87 na usazeniny
Houbička 1
Houbička 2

Návod k použití

Vzorek - ukázka možnosti 
opracování hran u materiálu 

Lapitec



MOŽNOSTI VZORKŮ LAPITEC®

LAPITEC BOX
Sada 22 vzorků (velikosti 200x100 mm)

LAPITEC BINDER COLOURS & FINISHES
10 dekorů kolekce Essenza (velikosti 45x45 mm)

3 dekory kolekce Arabescato (velikosti 200x100 mm)
5 povrchů (velikosti 100x100 mm)

LAPITEC BINDER ESSENZA
44 dekorů kolekce Essenza (velikosti 45x45 mm)



MOŽNOSTI VZORKŮ TECHNISTONE®

Sample Book STANDARD
3pg BOOK Standard

Rozměry (VxŠxH):
292 x 185 x 22 mm

Sample Book NOBLE
3pg BOOK Noble

Rozměry (VxŠxH):
345 x 185 x 22 mm

Sample SETS in BOXES
Samples 10 x 10 x 1 cm

3 Sample Box:
Standard 2021/1
Standard 2021/2

Noble 2021

Vzorek - ukázka možnosti
opracování hran u materiálu

Technistone



SC 8

MOŽNOSTI VZORKŮ TECHNISTONE®

Stand Counters - STOLNÍ STOJANY
SC 42: 42 samples (10 x 10 cm)

SC 20: 20 samples (10 x 10 cm)

SC 8: 8 samples (20 x 15 cm)

Technistone Stand Tower
- STOJAN VELKÝ

S 45: 45 vzorků (17,8 x 13,3 cm)

SC 20

SC 42



Bruno Paul, a.s.
Fáblovka 586, 533 52 Pardubice 

+420 733 593 660  |  obchod@brunopaul.cz

www.BrunoPaul.cz


