
BLATY LAMINOWANE



 Ważne informacje dotyczące blatów: 

Aby  jak  najdłużej  powierzchnia  blatu  cieszyła  Państwa  swoim  nienagannym  wyglądem  prosimy  o  przestrzeganie
następujących wskazówek:

• Nie kładziemy zapalonego papierosa na powierzchni blatu roboczego, gdyż grozi to trwałym uszkodzeniem.
• Nie  stawiamy  na  powierzchni  blatów  gorących  naczyń,  garnków czy  patelni  ściągniętych  bezpośrednio  z  palnika

gazowego lub wyciągniętych z piekarnika. Działania tego typu mogą powodować trwałe zmiany w połysku i uszkadzać
powierzchnię blatu. Zalecamy zawsze stosowanie podstawek, podkładek żaroodpornych chroniących blat przed długo
działającym gorącem.

• Nie  przesuwajmy  po  powierzchni  ciężkich  naczyń  metalowych  i  ceramicznych  z  szorstkim  dnem,  które  mogą
powodować trwałe zmiany i nieodwracalne uszkodzenia mechaniczne typu rysy i zmatowienia (dotyczy szczególnie
blatów w połysku).

• Blat roboczy nie powinien być wykorzystywana jako powierzchnia, na której można kroić nożem, szlifować, uderzać
tępym czy ostrym narzędziem. Tego typu działania pozostawiają trwałe ślady,  obniżające walory estetyczne blatu.
Zalecamy zawsze używanie desek do krojenia.

• Przed zastosowaniem środków czyszczących, przeczytajmy ulotkę w celu upewnienia się, że nadaje się on do tego typu
powierzchni. Zalecamy, aby w żadnym z przypadków środek czyszczący nie zawierał elementów ściernych.

• Każda  mechaniczna  ingerencja  (cięcie,  frezowanie)  w  strukturę  blatu  i  miejscowe  łączenia  blatów  wymagają
bezwzględnie,  aby  po  zakończonej  obróbce,  miejsce  cięcia  i  łączenia  natychmiast  zabezpieczyć  przed  działaniem
wilgoci, przy użyciu środków dostępnych w handlu np. silikony.

• Chrońmy blat przed parą wodną wydobywającą się ze zmywarki, ekspresu do kawy, czajnika itp. Powyższe czynniki
mogą pozostawić nie dające się usunąć plamy oraz przebarwienia. W przypadku zabudowy urządzeń AGD pod blatem,
jego spodnia strona musi być dodatkowo i skutecznie zabezpieczona przed działaniem pary wodnej. Należy unikać
otwieranie zmywarek tuż po zakończeniu programu zmywania, gdyż gorąca para może nieodwracalnie zniszczyć blat.

• Zaleca się sprawdzić obecność wszystkich stopek z miękkimi podkładami przed uruchomieniem sprzętu AGD typu
miksery, krajalnica, sokowirówka. Brak takiej stopki może powodować miejscowe uszkodzenie blatu.

• Blaty posiadają wysoką wytrzymałość na zginanie, ale zbyt duże dynamiczne ich punktowe obciążanie np. uderzenie
może powodować mechaniczne pęknięcie laminatu.



Dane  zawarte  powyżej  opierają  się  na  doświadczeniach  praktycznych,  jak  również  na  przeprowadzonych  próbach  oraz
badaniach  i  odpowiadają  naszemu  obecnemu  stanowi  wiedzy.  Mają  służyć  jako  informacja  i  nie  zawierają  gwarancji
właściwości produktów czy zastosowania do określonych celów.
 











Cena za 1 metr bieżący blatu o głębokości 60 cm:  CENA ZALEŻNA OD DEKORU 

Cena za 1 metr bieżący blatu o głębokości 120 cm:  CENA ZALEŻNA OD DEKORU 

Maksymalna długość blatu to 4 metry. 

Cena za 1 sztukę blatu do szafki D12R 90:  CENA ZALEŻNA OD DEKORU 

UWAGA! Blat na szafkę D12R 90 wykonywany jest indywidualnie tylko na nią.
Blat ten nie jest oklejony laminatem po bokach.

Listwy  kątowe,  szczelinowe  lub  boczne  należy  dodatkowo  zakupić,  nie  są  wyposażeniem
standardowym blatów.

Frezowanie blatów jest dodatkowo płatne. Koszt frezowania to  135 zł  za jedno łączenie. W przypadku zabudowy w U
należy do ceny blatów doliczyć cenę dwóch frezowań. 

Frezowane blaty przed połączeniem należy samodzielnie zabezpieczyć.

Brak wyboru rodzaju frezowania jest równoznaczny z wyborem łączenia blatów za pomocą listw kątowych, bądź 
szczelinowych. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu: biuro@kosbel.pl

Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i  jest  publikowany jedynie dla celów informacyjnych.  Prowadząc politykę ciągłego
rozwoju  zastrzegamy sobie  prawo do zmian i  ulepszeń  produktów przedstawionych w katalogu bez  uprzedniego  powiadamiania.
Kolorystyka przedstawiona w katalogu może się różnić od rzeczywistej. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w druku.
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