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Firma TESERA byla založena v roce 1992. V roce 2000 jsme jako první kamenická fi rma 
v České republice získali certifi kát kvality ISO 9001.

Specializujeme se na kvalitní kuchyňské pracovní desky, které zhotovujeme 
pro každou kuchyň na zakázku a „na klíč“ – od zaměření až po montáž.

Desky vyrábíme ze tří druhů materiálů:
__ Přírodní kámen: žula, mramor
__ Umělý kámen: Technistone, Silestone
__ Kompozitní akrylát: Corian, Hanex

Každý z nich má svoje výhody a vždy jde o vysoce odolné materiály s dlouhou životností.
Jsme jediní výrobci, kteří Vám nabízí všechny tři druhy materiálů na kuchyňské desky.

Protože jsme specialisté na zpracování přírodního i umělého kamene, 
můžeme vám nabídnout mimo jiné tyto produkty:

__ obklady koupelen
__ schody, dlažby a parapety
__ stolky, barové i výdejní desky
__ obklady vnitřních i venkovních krbů
__ dlaždičské a obkladačské práce (i velkého rozsahu)
__ montáže a kamenické práce po celé ČR i v zahraničí
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Žula je přírodní materiál, který je svými vlastnostmi ideální pro použití v exteriéru i interiéru 
obytných a rodinných domů. Svou odolností proti opotřebení, proti kyselinám i proti vysokým 
teplotám, je přímo předurčen k použití jako pracovní deska do kuchyně. 
Navíc když k tomu přičtete neopakovatelnou a nenapodobitelnou krásu, eleganci a luxusní 
vzhled. Žulovou deskou lze i z průměrné kuchyně, vytvořit moderní kuchyň a místnost, kterou 
povýšíte z pracovního prostoru na místo, kam rádi pozvete své přátele. 

VYSOKÁ TVRDOST
__  Na žulové desce můžete zpracovávat potraviny všemi běžně používanými kuchyňskými nástroji, 

můžete na ní krájet potraviny nožem – desku nepoškodíte, nepoškrábete.

DLOUHÁ ŽIVOTNOST
__  Při běžném používání vydrží deska celé desítky let – jde prakticky o nejkvalitnější materiál, 

jaký můžete na kuchyňskou pracovní desku mít.

TEPLOTNÍ ODOLNOST
__  Žula je odolná proti teplotám do 300°C – můžete na ni položit pekáč rovnou z trouby, 

hrnec s vařící vodou či rozpálenou pánev.

SNADNÁ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
__  Stačí teplá voda popřípadě s čístícím prostředkem, 

zaschlé nečistoty seškrábnete nožem či žiletkou.

ŽÁDNÉ SKVRNY
__  Díky naší impregnaci na bázi nanotechnologií žule nevadí voda, rozlitý olej, káva, atd.

ODOLNOST VŮČI KYSELINÁM
__  Citrón, víno i jiné běžně doma používané kyseliny desku nepoškodí.

ORIGINALITA
__ Každá deska je díky neopakovatelné přírodní kresbě originálem.

Žulové desky dodádáme v těchto povrchových úpravách:
__ lesk
__ leather (pouze u vybraných materiálů)
__ patina (povrch Antique – pouze u vybraných materiálů)

Tloušťka žulových desek může být:
__ standardně 2, 3 nebo 4 cm
__ silnější desky realizujeme s pohledovými hranami lepenými na pokos (4 cm a více)

Žulové desky dodádáme v těchto povrchových úpravách:

leather (pouze u vybraných materiálů)
patina (povrch Antique – pouze u vybraných materiálů)

Tloušťka žulových desek může být:
standardně 2, 3 nebo 4 cm
silnější desky realizujeme s pohledovými hranami lepenými na pokos (4 cm a více)

  Citrón, víno i jiné běžně doma používané kyseliny desku nepoškodí.

Každá deska je díky neopakovatelné přírodní kresbě originálem.

Žulové desky dodádáme v těchto povrchových úpravách:

patina (povrch Antique – pouze u vybraných materiálů)

silnější desky realizujeme s pohledovými hranami lepenými na pokos (4 cm a více)

Žulové desky dodádáme v těchto povrchových úpravách:

patina (povrch Antique – pouze u vybraných materiálů)

silnější desky realizujeme s pohledovými hranami lepenými na pokos (4 cm a více)silnější desky realizujeme s pohledovými hranami lepenými na pokos (4 cm a více)
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NERO IMPALA

PORTO ROSE

LABRADOR ANTIQUE

JUPARANA COLOMBO

NERO ASSOLUTO

LABRADOR BLU PEARL

VERDE OLIVE GREEN

SHIVAKASHI

GALAXY AFRICANO (STARGATE)

LABRADOR EMERALD PEARL

GIALLO VENEZIANO

MADURA GOLD
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COLONIAL CREAM

BIANCO SARDO

MULTICOLOR ROSSO

ROSSO BALMORAL

ROSA LIMBARA GHIANDONE

KASHMIRE WHITE

PARADISO BASH

VERDE BAHIA

PORPHYR

VISCONT WHITE

JUPARANA INDIANO

IMPERIAL WHITE
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WILD WEST GREEN

ASTERIX

MATRIX

PRAHA GOLD

VIA LATTEA

BROWN ANTIQUE

NORDIC SUNSET

ONSERNONE

MYSTIC GREY

MARINACE NERO

VERDE DIANA

TITANIUM
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Umělý kámen je vyráběn z jakostních přírodních surovin (křemenů, granitů), zrcadlových a skleněných granulátů, 
z malého množství barevných pigmentů a kvalitní polyesterové pryskyřice.

Obsah přírodních složek tvoří více než 90 % hmoty výrobku!
Vzhledem k použitým surovinám a technologii výroby umělý kámen dosahuje výborných vlastností zejména díky 
své pevnosti a kompaktnosti. Široká škála barevných odstínů, povrchových úprav, tloušťek a rozměrů umožňuje 
vždy zvolit vhodnou kombinaci slučující estetické a kvalitativní požadavky zákazníků.

Umělý kámen dodáváme od těchto výrobců: 
Technistone, Silestone

TVRDOST
__  Při běžném zpracovávání potravin nelze umělý kámen poškodit.

DLOUHÁ ŽIVOTNOST
__  Deska vydrží celé desítky let.

TEPLOTNÍ ODOLNOST
__  Umělý kámen je odolný proti teplotám do 150°C .

SNADNÁ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
__  Stačí teplá voda nebo běžné čistící prostředky, zaschlé nečistoty seškrábnete nožem či žiletkou.

ŽÁDNÉ SKVRNY
__  Umělý kámen je prakticky neporézní (ale my ho přesto impregnujeme na bázi nanotechnologií). 

Nepohlcuje vodu, nevadí rozlitý olej, káva, atd.

ODOLNOST VŮČI KYSELINÁM
__  Je odolný proti všem běžně dostupným kyselinám.

PESTROST
__  Umělý kámen lze vyrobit v jakékoliv barvě či dekoru.

Desky z umělého kamene dodáváme v těchto povrchových úpravách:
__ lesk
__ leather - suede – pouze u vybraných materiálů v řadě výrobků Silestone
__ slate (břidlicový povrch) – pouze u vybraných materiálů v řadě výrobků Technistone
__ volcano (povrch patina) – pouze u vybraných materiálů v řadě výrobků Silestone

Tloušťka desek z umělého kamene může být:
__ standardně 1,2 nebo 2 nebo 3 cm
__ silnější desky realizujeme s pohledovými hranami lepenými na pokos (4 cm a více)
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TECHNISTONE
Technistone® je kompaktní, tvrdý, neporézní, kompozitní výrobek tvořený anorganickými, leštitelnými granuláty, 
k sobě kompaktně spojenými, barevně laděný vhodnými pigmenty.
Po opracování má odolný povrch různých rozměrů, dodávaný ve formě desek, dlaždic, či mozaiky.

Hlavní výhody Technistone®: 

__  Životnost
Výjimečná tvrdost, pevnost a odolnost

__  Luxusní vzhled
Zářivá elegance opticky rozšíří a prosvětlí interiér

__  Barevnost
Široká škála barev a struktur zaujmou i nejnáročnější klienty 

__  Odolnost
Technistone je odolný proti chemikáliím, oděru, poškrábání či pořezání 

__  Čistota
Díky bezpórovému povrchu jsou splněny hygienické požadavky; velkou předností je pak i snadná údržba

__  Průsvitnost
Průsvitný efekt nabízí řady Translucent a Fresh

__  Design
Technistone vám umožní uplatnit vlastní výtvarné nápady a originální řešení

ÚDRŽBA: 
- Technistone nevyžaduje žádné specielní přípravky – stačí saponát a voda
- Použít také můžete běžné neabrazivní čistící kuchyňské prostředky
- Nedoporučuje se používání agresivních čistidel



13

OBSAH PŘÍRODNÍCH 
SLOŽEK TVOŘÍ VÍCE NEŽ 
OBSAH PŘÍRODNÍCH 
SLOŽEK TVOŘÍ VÍCE NEŽ 
OBSAH PŘÍRODNÍCH 
90 % HMOTY VÝROBKU!
SLOŽEK TVOŘÍ VÍCE NEŽ 
90 % HMOTY VÝROBKU!
SLOŽEK TVOŘÍ VÍCE NEŽ 
VZHLEDEM K POUŽI-VZHLEDEM K POUŽI-
90 % HMOTY VÝROBKU!
VZHLEDEM K POUŽI-
90 % HMOTY VÝROBKU!
TÝM SUROVINÁM A 
VZHLEDEM K POUŽI-
TÝM SUROVINÁM A 
VZHLEDEM K POUŽI-
TECHNOLOGII VÝROBY 
TÝM SUROVINÁM A 
TECHNOLOGII VÝROBY 
TÝM SUROVINÁM A 
TECHNISTONE® DO-
TECHNOLOGII VÝROBY 
TECHNISTONE® DO-
TECHNOLOGII VÝROBY 
SAHUJE VÝBORNÝCH 
TECHNISTONE® DO-
SAHUJE VÝBORNÝCH 
TECHNISTONE® DO-
VLASTNOSTÍ ZEJMÉNA VLASTNOSTÍ ZEJMÉNA 
SAHUJE VÝBORNÝCH 
VLASTNOSTÍ ZEJMÉNA 
SAHUJE VÝBORNÝCH SAHUJE VÝBORNÝCH 
VLASTNOSTÍ ZEJMÉNA 
SAHUJE VÝBORNÝCH 
DÍKY SVÉ PEVNOSTI A 
VLASTNOSTÍ ZEJMÉNA 
DÍKY SVÉ PEVNOSTI A 
VLASTNOSTÍ ZEJMÉNA 
KOMPAKTNOSTI. ŠIRO-
DÍKY SVÉ PEVNOSTI A 
KOMPAKTNOSTI. ŠIRO-
DÍKY SVÉ PEVNOSTI A 
KÁ ŠKÁLA BAREVNÝCH 
KOMPAKTNOSTI. ŠIRO-
KÁ ŠKÁLA BAREVNÝCH 
KOMPAKTNOSTI. ŠIRO-
ODSTÍNŮ, POVRCHO-ODSTÍNŮ, POVRCHO-
KÁ ŠKÁLA BAREVNÝCH 
ODSTÍNŮ, POVRCHO-
KÁ ŠKÁLA BAREVNÝCH 
VÝCH ÚPRAV, TLOUŠŤEK 
ODSTÍNŮ, POVRCHO-
VÝCH ÚPRAV, TLOUŠŤEK 
ODSTÍNŮ, POVRCHO-
A ROZMĚRŮ UMOŽŇU-
VÝCH ÚPRAV, TLOUŠŤEK 
A ROZMĚRŮ UMOŽŇU-
VÝCH ÚPRAV, TLOUŠŤEK 
JE VŽDY ZVOLIT VHOD-
A ROZMĚRŮ UMOŽŇU-
JE VŽDY ZVOLIT VHOD-
A ROZMĚRŮ UMOŽŇU-
NOU KOMBINACI SLU-NOU KOMBINACI SLU-
JE VŽDY ZVOLIT VHOD-
NOU KOMBINACI SLU-
JE VŽDY ZVOLIT VHOD-
ČUJÍCÍ ESTETICKÉ A 
NOU KOMBINACI SLU-
ČUJÍCÍ ESTETICKÉ A 
NOU KOMBINACI SLU-
KVALITATIVNÍ POŽADAV-
ČUJÍCÍ ESTETICKÉ A 
KVALITATIVNÍ POŽADAV-
ČUJÍCÍ ESTETICKÉ A 
KY ZÁKAZNÍKŮ.
KVALITATIVNÍ POŽADAV-
KY ZÁKAZNÍKŮ.
KVALITATIVNÍ POŽADAV-
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Gobi Grey 

Harmonia Velasco

Starlight BrownStarlight White

Brilliant White

Crystal Diamond

Starlight Green

Fresh Green

Starlight Grey

Fresh Orange

Harmonia Dolomites

Sonora

Starlight Red

TaurusKarpat Arizona Taurus Brown PearlTaurus_Gold

Elegance Dark Grey Harmonia YosemiteGobi Black Harmonia Higlands

Starlight Black Starlight Ruby

Venetian Galaxy

Crystal Creme BeigeCrystal Absolute White Crystal Anthracite Crystal Beach Crystal Colorado

Crystal TopazCrystal Polar White Crystal Quartz White Crystal Royal Crystal Sahara

Gobi Brown

Brilliant BlackHarmonia Altay Harmonia CerrosHarmonia Sierra

Starlight Blue

Starlight Sand
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SILESTONE

Hlavní výhody:

__   Přirozená elegance
Silestone snese srovnání s elegancí a krásou přírodních kamenů – křemen, použitý při výrobě desek Silestone 
jim dodává plnost, lesk a briliantový třpyt.

__  Barva
K dispozici máte výběr z více jak 50 barev.

__  Odolnost vůči znečištění
Neporézní povrch desek je velmi odolný vůči skvrnám od kávy, vína, citrónu, oleje, octa, make-upu i mnoha 
dalších výrobků denní potřeby.

__  Univerzálnost
Široká možnost použití v interiéru: pracovní plocha v kuchyni či koupelně, obklad podlah i stěn, barový pult, 
jídelní nebo pracovní stůl apod.

__  Odolnost vůči poškrábání
Přestože je materiál Silestone velmi odolný vůči poškrábání, doporučujeme se k jeho povrchu chovat s určitým 
ohledem.

__  Odolnost vůči rázům
Vysokou odolnost vůči nárazům (pánve, hrnce) zajišťuje především spojení křemene (tvrdost) a pryskyřice 
(pružnost).

__  Antibakteriální ochrana Microban
Tento patent zajišťuje nejvyšší možnou míru hygieny

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
- Silestone nevyžaduje žádné specielní přípravky – stačí saponát a voda
- Použít také můžete běžné neabrazivní čistící kuchyňské prostředky
- Zaschlé nečistoty lze po navlhčení saponátem a vodou odstranit nekovovou stěrkou
- Nedoporučuje se používání agresivních čistidel
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DŘEZY INTEGRITY
- O stupínek výš posune vaši kuchyňskou pracovní desku masivní dřez Integrity, který je 
vylisován z jednoho kusu - Dřez je do desky vlepen zespodu, takže spolu s deskou vytváří 
prakticky jednolitý prvek - Stejně jako u desek Silestone zajišťuje nejvyšší míru hygieny 
unikátní antibakteriální ochrana Microban
- Vybírat zatím můžete ze 20 nejoblíbenějších barevných odstínů
- Dřez integrity je dodáván v jedné velikosti  41 x 51  x 15,5 cm
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MARRÓN JÚPITER

VERDE UGARIT

BLANCO NORTEBIANCO RIVERS

QUASAR

ROSSO MONZA

BLANCO ZEUS 
EXTREME

AMAZON

GRIS EXPO

UNSUI

BLANCO MAPLE

EROS ESTELAR

YUKON LEATHER 

BEIGE DAFNESTELLAR NEGRO ARDEN BLUESTELLAR BLANCO

AMARILLO PALMIRA KONA BEIGEMONTBLANC AZUL UGARIT

NEGRO ANUBIS NEGRO TEBAS

SELENO

STEELCHROMECARBONO WHITE PLATINUM ZIRCONIUM

TAO

MAGENTA ENERGY

VERDE FUN GEDATSU HAIKU KENSHO

BLANCO CAPRI

KIMBLERNUBE HALLEYBRAZILIAN BROWN

CREMA MINERVA

TIGRIS SAND LEATHER
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POVRCHOVÉ 
OPRACOVÁNÍ 
POVRCHOVÉ 
OPRACOVÁNÍ 
POVRCHOVÉ 

PLOCH MATE-
OPRACOVÁNÍ 
PLOCH MATE-
OPRACOVÁNÍ 

RIÁLŮ:
PLOCH MATE-

RIÁLŮ:
PLOCH MATE-

POVRCHOVÉ POVRCHOVÉ 
OPRACOVÁNÍ 
POVRCHOVÉ 
OPRACOVÁNÍ 
POVRCHOVÉ 
PLOCH MATERIÁ-
OPRACOVÁNÍ 
PLOCH MATERIÁ-
OPRACOVÁNÍ 
LŮ POVRCHO
PLOCH MATERIÁ-
LŮ POVRCHO
PLOCH MATERIÁ-

POVRCHY DESEK 
Přírodní kámen lze dodat v několika povrchových úpravách. Pro kuchyňské desky je nejběžnějším povrchem lesk 
a stále žádanějším povrchem je ANTIQUE - jemně hrubý matný povrch, který působí přírodně a přitom je zacho-
vána krásná kresba a textura přírodního kamene, novinkou poslední doby je i úprava Leather – u tohoto povrchu 
je zdrsnění ještě jemnější než u patinovaného povrchu, takže deska působí matně až sametově.

Povrchové opracování ploch materiálů:

 Žula  leštěný povrch
   leather (satinovaný povrch)
   antique (patinovaný povrch)

 Technistone leštěný povrch
   slate (obdoba patinovaného povrchu u přírodního kamene)

 Silestone leštěný povrch
   leather (satinovaný povrch)
   volcano (obdoba patinovaného povrchu u přírodního kamene)

Všechny typy povrchů jsou velmi dobře a snadno udržovatelné a naprosto odolné vůči běžnému provozu 
v kuchyni. Splňují všechny estetické ale i hygienické požadavky na pracovní desky pro dnešní moderní kuchyně.

Pro ochranu přírodního i umělého kamene používáme impregnaci, 
která je aplikována po vyrobení desek a následně ještě jednou po montáži.

Olejům a vodě odolná impregnace k ochraně leštěných, leather nebo antique 
povrchů žul a umělých kamenů. Přípravky jsou schopné také ochránit kamen 
s vysokou porositou. Impregnace uzavře mikropóry kamene a chrání ho od nečistot. 
Přípravek nemění přirozenou barvu kamene a nezanechává fi lm na povrchu.
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leštěný povrch - žula

volcano - Silestone

leather - Silestone
suede -  Silestone

leštěný povrch - Technistone

leštěný povrch - Silestone

leather - žula

POVRCHOVÉ POVRCHOVÉ 
OPRACOVÁNÍ 
POVRCHOVÉ 
OPRACOVÁNÍ 
POVRCHOVÉ 
PLOCH MATERIÁ-
OPRACOVÁNÍ 
PLOCH MATERIÁ-
OPRACOVÁNÍ 
LŮ POVRCHO
PLOCH MATERIÁ-
LŮ POVRCHO
PLOCH MATERIÁ-

POVRCHOVÉ OPRA-POVRCHOVÉ OPRA-POVRCHOVÉ OPRA-
COVÁNÍ PLOCH MA-
POVRCHOVÉ OPRA-
COVÁNÍ PLOCH MA-
POVRCHOVÉ OPRA-
TERIÁLŮ POVRCHOVÉ 
COVÁNÍ PLOCH MA-
TERIÁLŮ POVRCHOVÉ 
COVÁNÍ PLOCH MA-
OPRACOVÁNÍ
TERIÁLŮ POVRCHOVÉ 
OPRACOVÁNÍ
TERIÁLŮ POVRCHOVÉ 

POVRCHO-
VÉ OPRACO-
POVRCHO-
VÉ OPRACO-
POVRCHO-
VÁNÍ PLOCH 
VÉ OPRACO-
VÁNÍ PLOCH 
VÉ OPRACO-
MATERIÁLŮ:
VÁNÍ PLOCH 
MATERIÁLŮ:
VÁNÍ PLOCH 

slate - Technistone

antique - žula
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HRANY DESEK
__   Leštěná žulová hrana 

profi ly viz schéma hran

__  Štípaná žulová hrana 
 Štípaná žulová hrana podtrhuje přírodní krásu žuly, nejlépe vynikne v kombinaci s matným povrchem Antique.
Žulové desky se štípanou hranou nabízíme v masivním provedení v tloušťce 20, 30 nebo 40 mm.

__  Patinovaná žulová hrana
Novinka, která rozšiřuje nabídku, vhodná k patinovaným povrchům desek.

__  Lepená hrana na pokos
Krása kamene vynikne ještě razantněji v masivním provedení desek. S ohledem na hmotnost kamene je však vhodnější 
lepení kusů pod úhlem 45°, tím docílíme stejného efektu a zatížení není tak veliké. Navíc spoj je téměř neznatelný.

SPOJ DESEK
Typy spojů:

     Spoj je vždy zaplněn tmelem nebo silikonem, a tak nemá vliv na hygienu a při práci v kuchyni ničím neomezuje.

__  na tupo 
používá se pouze 
u hran s fazetou

__  truhlářský spoj
používá se u všech 
typů hran s radiusem
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OSAZENÍ DŘEZŮ
Na obrázcích jsou uvedeny tři základní varianty 
osazení dřezů.

__   KAMENNÉ DŘEZY

Ze stejného materiálu, z jakého je kuchyňská 
pracovní deska, vám můžeme zhotovit i lepený 
kamenný dřez v provedení žula, Technistone 
a Silestone, nebo integrovaný „odlitý“ dřez pouze 
u vybraných typů kamene od fy. Silestone

Montáž dřezu zespodu Montáž dřezu do rovinyMontáž dřezu shora
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VARNÉ DESKY
Varné desky se osazují shora, tedy na pracovní desku, nebo zapuštěné do roviny a nebo jednotlivé plotýnky zvlášť.

Do desky lze zabudovat i jiné spotřebiče např. váhu, drtič odpadků, výsuvnou zásuvku či digestoř a nebo mřížku pro 
cirkulaci teplého vzduchu topení.



PODLE PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA MŮŽEME 
KE DŘEZŮM ZHOTOVIT I SPLAVNOU (ODKAPOVOU) 
PODLE PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA MŮŽEME 
KE DŘEZŮM ZHOTOVIT I SPLAVNOU (ODKAPOVOU) 
PODLE PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA MŮŽEME 
PLOCHU.PLOCHA MŮŽE 
KE DŘEZŮM ZHOTOVIT I SPLAVNOU (ODKAPOVOU) 
PLOCHU.PLOCHA MŮŽE 
KE DŘEZŮM ZHOTOVIT I SPLAVNOU (ODKAPOVOU) 
BÝT S DRÁŽKAMI
PLOCHU.PLOCHA MŮŽE 
BÝT S DRÁŽKAMI
PLOCHU.PLOCHA MŮŽE 
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ODKAPOVÉ PLOCHY

Podle přání zákazníka můžeme ke dřezům zhotovit i odkapovou plochu.
Plocha může být s drážkami či bez nich, v rovině nebo vyspádovaná atd. Výhodou je, že voda, 
ani nečistoty netečou do spodních skříněk nebo na podlahu, ale rovnou do dřezu.

Uvádíme nejčastější varianty:
__ drážky
__ odkapová plocha bez drážek
__ odkapová plocha s drážkami
__ odkapová plocha kolem dřezu i s drážkami
__ ostré rohy
__ odkapová plocha do ztracena

24

OP4 - odkapová plocha kolem 
dřezu i s drážkami

OP1 - odkapové drážky

OP5 - odkapová plocha 
s ostrými rohy

OP2 - odkapová plocha 
bez drážek

OP6 - odkapová plocha 
do ztracena

OP3 - odkapová plocha 
s drážkami



25

PODLE PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA MŮŽEME 
KE DŘEZŮM ZHOTOVIT I SPLAVNOU (ODKAPOVOU) 
PODLE PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA MŮŽEME 
KE DŘEZŮM ZHOTOVIT I SPLAVNOU (ODKAPOVOU) 
PODLE PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA MŮŽEME 
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CORIAN, HANEX

CO TO JE:
Zdokonalená směs přírodních materiálů a čistého akrylového polymeru.

Tento materiál je vhodný nejen na kuchyňské desky, ale i na barové a recepční pulty a dále na pracovní desky do 
ordinací, nemocnic a laboratoří.

Materiál je možné ohýbat, a tak lze vytvořit neomezené variace tvarů.

__  Tvrdost:
Potraviny doporučujeme opracovávat na prkénku – akryláty jsou náchylné na poškrábání, 
ale zase jsou snadno opravitelné. Poškozené místo lze lehce opravit přebroušením a vyleštěním, 
případně vsazením nového materiálu.

__  Dlouhá životnost:
Při běžném používání vydrží deska desítky let. Většina výrobců poskytuje na materiál 10letou záruku.

__  Teplotní odolnost:
Na akrylátové desky nedoporučujeme pokládat horké nádobí bez použití podložky. Zároveň lze materiál 
při výrobě za pomoci vysoké teploty tvarovat, což lze využít například pro výrobu dřezů a různých atypických 
řešení pracovních desek.

__  Snadná údržba a čištění:
Kompaktní materiál je neporézní a nenasákavý, nejsou v něm spáry ani póry, kde by se mohla ukládat nečis-
tota. Díky tomu se velmi snadno udržuje a většina nečistot jako víno, olej, káva a další lze odstranit jednoduše 
vodou.

__  Bezespárovost:
Výhodou kompaktních materiálů díky bezespárové technologii je možnost výroby jakkoliv velkých pracovních 
desek včetně zádových obkladů z „jednoho kusu“ tzn. beze spár a viditelných spojů.

__  Pestrost:
Velký výběr zahrnující desítky barev a dekorů.
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  Palladian Gray NEW

(2) 
 1/2  in
 12 mm

 MidniGHT

(2) 
1/4 1/2 in
 6 12 mm

  Palladian Black NEW

(2) 
 1/2  in
 12 mm

 nOcTUrnE 

(2) 
1/4 1/2 in
 6 12 mm

 dOVE

(2) 
 1/2  in
 12 mm

 SilVEriTE  NEW

(3) 
 1/2  in
 12 mm

 MOnT Blanc

(3) 
 1/2  in
 12 mm

 WHiTE cHiPS NEW

(2) 
 1/2  in
 12 mm

 Black QUarTZ 

(3) 
1/4 1/2 in
 6 12 mm

 niGHT Sky 

(3) 
 1/2  in
 12 mm

 dUSk

(2) 
1/4 1/2 in
 6 12 mm

 PlaTinUM

(4) 
 1/2  in
 12 mm

 Gray FiEldSTOnE

(4) 
 1/2  in
 12 mm

 WarM Gray NEW

(2) 
 1/2  in
 12 mm

 anTHraciTE 

(3) 
 1/2  in
 12 mm

 GraVEl 

(4) 
 1/2  in
 12 mm

 SilVEr BircH

(4) 
 1/2  in
 12 mm

 Black cHiPS NEW

(2) 
 1/2  in
 12 mm

 MacadaM

(4) 
 1/2  in
 12 mm

 SPrinG GrEEn  NEW

(2) 
 1/2  in
 12 mm

 OliViTE  NEW

(3) 
 1/2  in
 12 mm

 Mardi GraS

(3) 
 1/2  in
 12 mm

 PEarl Gray

(1) 
1/4 1/2 in
 6 12 mm

 EcliPSE

(2) 
1/4 1/2 in
 6 12 mm

 cariBBEan

(4) 
 1/2  in
 12 mm

 GraPE GrEEn 

(2) 
 1/2  in
 12 mm

  rOSEMary NEW

(4) 
 1/2  in
 12 mm

 BrOnZiTE  NEW

(3) 
 1/2  in
 12 mm

  BEacH GlaSS

(1) 
 1/2  in
 12 mm

  SEaGraSS

(1) 
1/4 1/2 in
 6 12 mm

 TarraGOn

(2) 
 1/2  in
 12 mm

  liME icE 

(1) 
1/4 1/2 in
 6 12 mm

 aUTUMn lEaVES  NEW  

(2) 
 1/2  in
 12 mm

 OcEanic

(2) 
1/4 1/2 in
 6 12 mm

  FESTiVal

(3) 
 1/2  in
 12 mm

 aQUa

(2) 
1/4 1/2 in
 6 12 mm

  MinT icE 

(1) 
1/4 1/2 in
 6 12 mm

 SUMMEr Sky 

(2) 
 1/2  in
 12 mm

 aTlanTiS

(4) 
 1/2  in
 12 mm

  EldErBErry  NEW

(4) 
 1/2  in
 12 mm

 Vanilla

(1) 
1/4 1/2 in
 6 12 mm

  arcTic BlUEBErry NEW

(4) 
 1/2  in
 12 mm

  BlUEBErry icE 

(1) 
1/4 1/2 in
 6 12 mm

 BlUEPOWdEr  NEW  

(2) 
 1/2  in
 12 mm

 MEdiTErranEan

(4) 
 1/2  in
 12 mm

 MarinE BlUE 

(2) 
 1/2  in
 12 mm

  linEn

(2) 
 1/2  in
 12 mm

 MOJaVE

(2) 
 1/2  in
 12 mm

 PriMrOSE

(2) 
1/4 1/2 in
 6 12 mm

 SWEET ViOlET  NEW

(2) 
 1/2  in
 12 mm

 anTiQUE aMETHyST  NEW

(2) 
 1/2  in
 12 mm

 SHalE 

(2) 
 1/2  in
 12 mm

 EVErEST

(3) 
1/4 1/2 in
 6 12 mm

 PEacH

(1) 
1/4 1/2 in
 6 12 mm

  STraWBErry icE 

(1) 
1/4 1/2 in
 6 12 mm

 BOUGainVillEa 

(2) 
 1/2  in
 12 mm

 VESUViUS

(3) 
 1/2  in
 12 mm

 cOFFEE BEan 

(2) 
 1/2  in
 12 mm

 WHiTE JaSMinE

(2) 
 1/2  in
 12 mm

  aBalOnE

(3) 
 1/2  in
 12 mm

  FOSSil

(4) 
 1/2  in
 12 mm

 HOT 

(2) 
 1/2  in
 12 mm

  Palladian BrOWn NEW

(2) 
 1/2  in
 12 mm

 POMPEii rEd 

(3) 
 1/2  in
 12 mm

 caMEO WHiTE

(1) 
1/4 1/2 in
 6 12 mm

  BEiGE FiEldSTOnE

(4) 
 1/2  in
 12 mm

 Sand

(2) 
 1/2  in
 12 mm

 Mandarin 

(2) 
 1/2  in
 12 mm

 cOPPEriTE  NEW

(3) 
 1/2  in
 12 mm

  canyOn

(3) 
 1/2  in
 12 mm

   VEnarO WHiTE

(2) 
1/4 1/2 in
 6 12 mm

 BUTTEr crEaM

(1) 
 1/2  in
 12 mm

  SandSTOnE

(2) 
1/4 1/2 in
 6 12 mm

  SUn 

(2) 
 1/2  in
 12 mm

   cinnaBar NEW

(4) 
 1/2  in
 12 mm

  cOcOa BrOWn 

(4) 
 1/2  in
 12 mm

  GlaciEr icE

(1) 
1/4  1/2  in
 6 12 mm

 BiSQUE

(1) 
1/4 1/2 in
 6 12 mm

 raFFia

(2) 
 1/2  in
 12 mm

  aZTEc GOld

(4) 
 1/2  in
 12 mm

 clay

(2) 
 1/2  in
 12 mm

  SOnOra

(4) 
 1/2  in
 12 mm

 anTarcTica

(4) 
 1/2  in
 12 mm

  icE WHiTE

(1) 
1/4 1/2 in
 6 12 mm

 SaHara

(4) 
 1/2  in
 12 mm

 aUrOra

(2) 
1/4 1/2 in
 6 12 mm

  SaGEBrUSH NEW

(4) 
 1/2  in
 12 mm

 MEdEa 

(2) 
 1/2  in
 12 mm

 GlaciEr WHiTE

(1) 
 1/6 1/4  1/2  3/4 in
 4 6 12 19 mm

 WHiTEcaP

(4) 
 1/2  in
 12 mm

 SaVannaH

(4) 
 1/2  in
 12 mm

 TUMBlEd GlaSS

(4) 
 1/2  in
 12 mm

 SiEnna BrOWn 

(2) 
 1/2  in
 12 mm

 SilT

(2) 
 1/2  in
 12 mm

 dESiGnEr WHiTE NEW

(1) 
1/4  1/2  in
 6 12 mm

  arcTic icE NEW

(4) 
 1/2  in
 12 mm

 BOnE

(1) 
1/4  1/2  in
 6 12 mm

   claM SHEll

(4) 
 1/2  in
 12 mm

 MaTTErHOrn

(3) 
 1/2  in
 12 mm

  laVa rOck

(4) 
 1/2  in
 12 mm

Co
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s 
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  Dark, heavily pigmented Colours of Corian®, will show scratches, dust and ordinary wear and tear more readily than lighter, 
textured colours. We recommend that these colours not be used in applications where the surface is exposed to heavy use and 
contact (i.e. worktops). These colours are most suitable for applications where surface contact is light and for use as inlays and 
accent colours. For more information on selecting the ideal Colour of Corian® for your application, please consult with your 
DuPontTM Corian® representative.

   The veining of these colours may vary in intensity and highlight joints. 
   The appearance of this colour may slightly vary due to the high recycled content.

  The “Illumination Series” introduces colours with superior translucency to enhance the potential for lighting effects with Corian®.

Possible finishes: matte, semigloss, gloss. 
Different thicknesses and colours are available according to our special order policy. Standard dimensions are nominal (12 mm). 
(1) - (4) indicate price groups.

Printed representation of colours may vary from actual samples.

   Plus que les tons clairs et texturés, les couleurs sombres et fortement pigmentées trahissent les éraflures, la poussière et les traces 
d’usure ordinaire. Nous vous recommandons de ne pas utiliser ces couleurs pour les applications où la surface est exposée à un 
usage intensif et à une multiplication des contacts (pour les plans de travail par exemple), mais de les réserver pour celles où les 
contacts sont relativement légers ou pour créer des incrustations et des touches colorées. Pour plus d’informations sur la manière de 
sélectionner la couleur Corian® idéale pour votre application, veuillez contacter votre représentant DuPontTM Corian®.

   Les veinures de ces coloris peuvent présenter des variations d‘intensité et renforcent la perception visuelle des joints. 
   L’apparence de cette couleur peut légèrement varier à cause du pourcentage élevé de matériau recyclé. 

  La “Illumination Series” introduit des nuances d’une translucidité soulignant tout le potentiel des jeux de lumière que permet Corian®.

Finitions possibles: mat, semi-brillant, brillant. 
D’autres épaisseurs et couleurs sont disponibles sur demande spéciale. Les dimensions standards sont nominales (12 mm).
Les codes de (1) à (4) indiquent les groupes de prix.

Les couleurs illustrées peuvent présenter une variation par rapport aux échantillons réels.

   Bei dunklen und stark pigmentierten Corian® Farben sieht man Kratzer, Staub und Abnutzung stärker als bei helleren texturierten 
Farben. Daher empfehlen wir, diese Farben nicht für Anwendungen zu verarbeiten, deren Oberfläche stark strapaziert wird 
(wie beispielsweise Arbeitsflächen). Diese Farben sind eher für Anwendungen mit leichtem Oberflächenkontakt geeignet. Sie 
sind außerdem ideal als Inlays und Akzentfarben. Wenn Sie weitere Informationen zur Wahl der idealen Corian® Farbe für Ihre 
Anwendung haben möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren DuPontTM Corian® Repräsentanten.

   Die Maserung dieser Farben kann an Intensität variieren und Nahtstellen können sichtbar werden. 
   Durch den hohen Anteil an recycleltem Material kann es leichte Farbabweichungen geben. 

   Die „Illumination Series“ stellt Farben mit ausgezeichneter Lichtdurchlässigkeit vor, um das Potenzial für Lichteffekte mit 
Corian® zu steigern. 

Mögliche Oberflächenausführung: Matt, Halbmatt oder Glänzend. 
Verschiedene Stärken und Farben stehen Ihnen gem. unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen für Sonderbestellungen zur Verfügung. 
Standardabmessungen sind Nennmaße (12 mm). 
(1) - (4) Preisgruppen. 

Die Druckwiedergabe der Farben kann unter Umständen leicht von der Originalfarbe des Musters abweichen.

  Op donkere, sterk gepigmenteerde Colours of Corian® zijn krassen, stof en normale slijtage eerder te zien dan op lichtere en meer 
gestructureerde kleuren. Daarom raden wij u aan deze kleuren niet te kiezen voor oppervlakken die intensief worden gebruikt en 
constant worden aangeraakt (zoals werkbladen bijvoorbeeld). Deze kleuren zijn geschikt voor toepassingen waar het contact met 
het materiaal minder intensief is, voor inlegwerk en om kleuraccenten aan te brengen. Wilt u meer informatie over hoe u de ideale 
Colour of Corian® voor uw toepassing kiest, neem dan contact op met uw plaatselijke Corian® specialist.

   Het aderpatroon van deze kleuren kan variëren qua intensiteit en kan voegen beter zichtbaar maken. 
   Deze kleur kan in werkelijkheid licht afwijken omwille van de aanwezigheid van een hoog percentage aan gerecycleerde materialen. 

  De “Illumination Series” introduceert kleuren met superieure lichtdoorlatende eigenschappen waardoor nog meer verrassende 
lichteffecten met Corian® mogelijk zijn.

Mogelijke afwerkingen: mat, satijnglans, hoogglans.  
Andere diktes en kleuren zijn beschikbaar volgens onze bijzondere bestelvoorwaarden. Standaardafmetingen zijn nominaal (12 mm).
(1) - (4) verwijst naar de prijsgroep.

De hier gepresenteerde kleuren kunnen licht afwijken van de werkelijke kleuren.

  Le tonalità più scure, che contengono una quantità maggiore di pigmenti, rendono più evidenti i graffi, la polvere e in gene-
rale sono più soggette all’usura rispetto ai colori più chiari e ai motivi simili al granito. Per questo i colori più scuri non sono 
consigliati per applicazioni che prevedono l’uso continuo e intensivo della superficie (come i piani di lavoro, per esempio). 
Questi colori sono più adatti per applicazioni dove l’utilizzo della superficie è meno pesante, per realizzare intarsi o per dare 
risalto ai colori. Per ulteriori informazioni sulla scelta del colore di Corian® più appropriato per le vostre necessità, contattare 
il locale rappresentante di DuPontTM Corian®.

    Le venature di questi colori potrebbero variare di intensità, evidenziando le giunture. 
   L’aspetto di questo colore potrebbe variare leggermente per l’elevato contenuto di materiale riciclato. 

  La “Illumination series” introduce colori di una luminosità superiore e tale da accentuare il potenziale di effetti luminosi 
di Corian®.

Finituri possibili: opaca, semilucida, lucida. Altri spessori e colori sono disponibili per ordini speciali.
Le dimensioni standard sono nominali (12 mm). 
(1) - (4) indicano i gruppi di prezzi.

È possibile che si verifichino leggere differenze tra le tonalità stampate.

  En los colores de Corian® oscuros muy pigmentados, se apreciarán los arañazos, el polvo y el desgaste habitual con mayor 
facilidad que en los colores más claros y texturizados. Se recomienda no utilizar estos colores en aplicaciones cuya superficie 
esté expuesta a objetos pesados y contactos continuos (por ejemplo las encimeras). Estos colores resultan más adecuados 
para aquellas aplicaciones en las que el contacto con la superficie no es intenso y para su utilización como incrustaciones y 
detalles con colores más vivos. Para obtener más información sobre cómo elegir el color de Corian® ideal para su aplicación, 
consulte a su representante de DuPontTM Corian®.

    El veteado de estos colores puede ser más o menos intenso y hace que se vean más las uniones.
   La apariencia de este color puede variar ligeramente debido a su elevada composición reciclada. 

  La «Illumination series» introduce colores de gran transparencia que permiten el máximo de posibilidades de Corian®  
en iluminación.

Acabados posibles: mate, satinado, brillante. Otros espesores y colores están disponibles dentro de nuestra política de pedido. 
Las dimensiones estándar son dimensiones nominales (12 mm).
(1) - (4) se refiere a la categorÌa de precios.

La representación impresa de los colores puede diferir de las muestras reales.

  Ao contrário dos tons claros e texturados, as cores escuras, fortemente pigmentadas, revelam mais facilmente os riscos, 
o pó, as marcas da utilização quotidiana. Recomendamos que não escolha estas cores para superfícies expostas a uma 
utilização intensa (por exemplo as bancadas). Estas cores destinam-se sobretudo a revestir superfícies que não impliquem 
um contacto constante, sendo também ideais como base para incrustações de outras cores. Para mais informações sobre 
como escolher a cor Corian® ideal para o tipo de aplicação e de decoração que deseja, contacte o seu representante  
DuPontTM Corian®.
    O veio destas cores pode variar de intensidade e aumentar a percepção das juntas.
   A aparência desta cor pode variar ligeiramente devido á elevada composição reciclada. 

  «Illumination series» introduz as cores mais transparentes de Corian® ideais para realçar os efeitos luminosos.

Acabamentos possíveis: sem brilho, semi-brilhante, brilhante. Outras cores e texturas podem estar disponíveis por encomenda. 
As dimensões standard são nominais (12 mm). 
Os códigos (1) – (4) indicam os grupos de preço.

As cores apresentadas neste catálogo podem ter uma pequena diferença em relação às amostras reais.

B-001 
IVORY ESSENCE

B-001 B-002 
PRIMA

B-002 B-003 B-004 B-005 
EPILOGUE

B-005 B-006 
WHITE MELODY

B-007 
AMOR

B-008 
GRACE GOLD

B-008 B-009 
TRIBELLA

B-010 
VERANO

B-011 
SEBANA

B-012 
OSLO WHITE

B-012 B-013 
BOSQUE

B-013 B-014 
AMORADO

B-015 
MONAC

B-016 
DESIGN QUARTZ

B-017 
KOKOBADO

B-018 
MEMORIES

B-019 
RYTHMIC SIGN

B-020 
SIESTA

B-020 B-021 
STONE HEDGE

B-022 
ORANGE MOON

B-023 
OPHILIA

B-024 
AURA

B-024 B-025 
TOMORROW

B-026 
MODERN WHITE

B-027 
STONE HOLIC

B-028 
LECCE

B-029 
ERMOS

B-030 TIERRA B-030 B-031 
HELSINKI

C-001 
CUBIC WHITE

C-002 
CUBIC IVORY

C-003 
CUBICYELLOW

C-004 CUBIC 
TRANSBLANCHE

C-005 
CUBIC CHIFFON

C-006 
CUBIC-MULTI

C-007 
CUBIC MILK

C-008 CUBIC 
NEBULOUS

D-001 
SILVERSTONE

D-003 
GOLDBROWN

D-004 
LIGHTGREEN

D-006 
SUNRIZE

D-007 
MIST

D-008 
GREENMIST

D-009 
SANDBANK

D-010 
GREYPEARL

D-011 
NAVYBLUE

D-012 
LIGHTBROWN

D-015 
BLACKHILL

D-017 
GRASSLAND

D-018 
EASTSEA

D-019 
N-PINETREE

D-021 
BLUEWAVE

D-022 
MILKYWAY

D-024 
SILVERWHITE

D-025 
LIGHTSAND 1

D-025 
LIGHTSAND 2

D-027 
MARRONNIER

D-028 
BLACKBEAT

D-032 
N-MARSH

D-036 
SHASTA

D-037 
DIJONBEIGE

D-038 
AQUAMARINE

D-039 
NAVAJO 

D-044 
BEACHCRUST
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__  Odběratel vyplní tabulku „Specifi kace pracovní desky“ a zašle e-mailem nebo faxem na centrálu Tesery 
do Českých Budějovic. Přiloží výkres půdorysu kuchyně a příp. další pohledy.

__  Do 48 hodin dostane odběratel cenovou kalkulaci (ve výjimečných případech na vyžádání lze i dříve). Cena je 
doporučenou prodejní cenou bez DPH.

__  Pokud zákazník s cenovou kalkulací souhlasí, zašle odběratel do centrály Tesery závaznou objednávku mini-
málně 1 měsíc před montáží kuchyňských skříněk. 

__  Veškeré potřebné dokumenty obdrží odběratel buď od obchodního zástupce s katalogem, nebo e-mailem, 
nebo si je může stáhnout na www.tesera.cz 

__  Minimálně 5 dní před montáží kuchyně informuje odběratel centrálu Tesery na e-mail obchod@tesera.cz 
o termínu montáže a předá i kontakt na svého pracovníka, který bude na místě montáž realizovat.

__  Technik Tesery provede v dohodnutém termínu zaměření pracovní desky (případné změny musí odsou-
hlasit odběratel) a je zahájena výroba.

__  Do 10 pracovních dní od zaměření realizuje Tesera montáž (záruční doba je 36 měsíců).

__  Po převzetí díla zákazníkem vystaví Tesera odběrateli fakturu na doplatek.

DŮLEŽITÉ KONTAKTY
OBCHODNÍ ZÁSTUPCE: Miroslav PELICHOVSKÝ, pelichovsky@tesera.cz, tel.: 734 578 400

NACEŇOVÁNÍ: Tereza MUDROVÁ, obchod@tesera.cz, tel.: 603 450 572, fax: 386 467 076

TECHNIK ZAMĚŘOVÁNÍ (termíny zaměřování): Pavel HAVLÍČEK, tel.: 739 672 352

VÝROBA A MONTÁŽ (výroba, termíny montáží): Martin ŠTĚPÁNEK, tel.: 603 146 759



31

SPECIFIKACE PRACOVNÍ DESKY
číslo CN

fi rma

adresa

tel./fax.

mobil

e-mail

kontaktní osoba dne:

adresa realizace

zákazník ANO -NE termín

tel. zákazníka zaměření

patro realizace montáž

nákladní výtah doprava

materiál povrchová 
úprava

tloušťka 
desky

profi l pohledo-
vé hrany

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 jiné

výřez pro DŘEZ VARNOU DESKU JINÉ
pravidelný tvar atypický tvar pravidelný tvar atypický tvar pravidelný tvar atypický tvar

osazení shora

osazení zespodu

osazení do roviny

leštění hrany výřezu

počet

obložení  zadní stěny zadní lišta (sokl) spodní sokl (u podlahy)

ANO - NE ANO - NE ANO - NE

výška výška výška

tloušťka tloušťka profi l

m2 rohový spoj rohový spoj

splavná (odkapová) 
plocha

OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OP6 jiné

ANO - NE

počet

otvory zásuvky závěsný 
program

další 
doplňky parapet barová 

deska
barové 
nožky jiné

ANO - NE ANO - NE

počet materiál

rozměr
profi l

rozměr

Vidov 99
370 07 České Budějovice

 
E-mail: obchod@tesera.cz

Internet: www.tesera.cz
Fax: +420 386 467 076

Tel. záznam.: +420 386 467 074-5
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Trhové Sviny
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2 km
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