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NEJŠIRŠÍ SPEKTRUM MATERIÁLŮ A VŠE SKLADEM
Jsme jednou z mála společností nabízející sortiment 8 druhů materiálů pod jednou střechou: laminát, masiv, kom-
paktní laminát, akrylát, technický kámen, přírodní kámen, keramika, sklo v cca 150 jednotlivých dekorech. 
Našimi produkty jsou kuchyňské pracovní desky, desky do koupelen, fasádní obklady, velkoformátové dlažby, desky 
pro jídelní stoly, recepční pulty a jiné.

 KVALITNÍ MATERIÁLY ZA ATRAKTIVNÍ CENY
Jedná se o ekologické materiály špičkové kvality, díky kterým 
se můžeme pyšnit uznávanými mezinárodními certifikáty.  

ZÁDOVÉ PANELY
Ke všem materiálům nabízíme zádové panely ve stejném dekoru pracovní desky.

PODLEPENÍ DŘEZU DO VŠECH MATERIÁLŮ
Unikátní technologií podlepíme dřez do všech našich nabízených materiálů. Kuchyň získá exkluzivní vzhled a snadné 
čištění pracovní plochy. Podívejte se na naše prezentační video na našich webových stránkách www.deskform.com.  

VYSOCE KVALITNÍ DŘEZY
Dřezy, které používáme pro možnost podlepení do pracovní desky, jsou vysoce kvalitní a speciálně upravené. Nere-
zové dřezy nabízíme i s  PVD povrchovou úpravou, které vynikají svými nádhernými barvami: gold, copper, gun metal 
a stainless steel. V našem sortimentu jsou také dřezy silgranitové v různých barvách a akrylátové v barvě desky. 

LASEROVÉ ZAMĚŘENÍ U ZÁKAZNÍKA
Poskytujeme službu zaměření u zákazníka.
 
MONTÁŽ VČETNĚ DOPRAVY
Montáž i doprava je prováděna našimi techniky, kteří Vám desku přivezou a namontují, včetně volitelných služeb 
(zapojení spotřebičů, odpadů, výnos do patra …).  

KLIENTSKÁ CENTRA 
Naše klientská centra se nachází v Praze na Žižkově (budova Churchill II ) a v Teplicích v severních Čechách. Na obou 
místech je možnost parkování. Můžete si zde prohlédnout cca 150 velkoformátových dekorů napříč naším sortimen-
tem. K dostání jsou zde i specializované čističe a oleje k ošetření a údržbě desek. 

DOBA VÝROBY 10 PRACOVNÍCH DNÍ
Garantujeme dobu výroby 10 pracovních dní od potvrzené objednávky. Následně je pak domluven termín dodání 
a montáže.   

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ 
Pro zpracování cenové nabídky můžete využít poptávkový formulář dostupný na našem webu www.deskform.com 
nebo nás kontaktujte na info@deskform.com.
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