
Pracovní  
desky a zástěny

   Odolnost vůči poškrábání

   Optimalizovaný rozměr

   Moderní hrana

   Ekologický produkt

nyní také

Exkluzivně v Démos trade

Designed and made in Italy



Stále více zákazníků touží po originál-
ním interiérovém vybavení a necháva-
jí si jej zhotovit na zakázku u českých 
výrobců. Někdy se však může stát, 
že nábytek nesplňuje kýžená vizuální 
očekávání. To může být způsobeno 
dvěma faktory. Prvním z nich je výběr 
fádních a nudných dekorů, ze kte-

rých je sice vyroben nábytek na míru, 
ale „wow“ efekt chybí. Pak je třeba 
přidat do interiéru další doplňky, 
které prostor zvýrazní, a celek mohou 
výrazně prodražit. Také se stává, že 
některé dekory jsou tak oblíbené 
a často využívané, až jsou doslo-
va zprofanované. 

Realizované kuchyně či skříňové se-

stavy pak vypadají jedna jako druhá. 

Přesto ale cesta k originálnímu nábyt-

ku existuje – a není vůbec tak složitá.

Jak tedy zákazníka zaujmout a otevřít 

dveře kreativitě? Jak docílit, aby ná-

bytek byl zajímavý sám o sobě – bez 

dalších nákladných doplňků?

Cestou je volba zajímavých 

a neokoukaných dekorů! 

Nechte se inspirovat novou 

kolekcí lamino desek SM’art 

spojující neotřelý a výrazný design 

s příznivými cenovými podmínkami. 

S využitím lamino desek značky 

SM’art vytvoříte jedinečné a nápadité 

nábytkové sestavy.

Jednoduchá cesta  
k originálnímu nábytku
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Výhodou kolekce SM’art je, že její 
dekory jsou dobře kombinovatelné 
mezi sebou a současně i s dekory 
jiných dodavatelů. Desky výrazného 
designu tak lze použít jako doplněk 
neutrálních sestav či na výrobu 
solitérního kusu nábytku a celkový 
dojem z interiéru se tak posune o ně-
kolik řádů výš. O takové uplatnění si 
vyloženě říká řada Aniline, která velmi 
věrohodně imituje nápadně lazurova-
né dýhy. Barevně dominantní dekory 
lze kombinovat s téměř jakýmikoli 

dekory dřeva či neutrálními uni bar-
vami. Hodí se do soukromých i veřej-
ných interiérů a vytvoříte s nimi zcela 
originální interiérový prvek za běžnou 
cenu. Kolekce přináší i méně nápad-
né, však o to více rafinované vzory, 
z nichž lze zrealizovat jak nábytkové 
sestavy, tak i celé interiéry. Za zmínku 
stojí imitace kamene, betonu a jiné 
textury, které u jiných dodavatelů 
lamino materiálů opravdu nenajdete. 
S jejich pomocí originálně vybavíte 
restauraci, bar či jiný reprezentativní 

interiér. Použití do moderních a tren-
dových privátních prostor je jasnou 
volbou. Vaší pozornosti by neměla 
uniknout ani řada dřevodekorů 
Manhattan. Vyznačuje se velmi 
sofistikovanou texturou maximálně 
podporující její věrohodnost. Ocenění 
Interzum Award 2019 v kategorii 
High Product Quality si tato řada 
bezpochyby zaslouží.

Práce s deskami této kolekce je díky 
vizuálně zajímavým dekorům nejen 
efektní, ale současně i efektivní – 
lamino patří k finančně nejdostup-
nějším materiálům. A pokud chcete 
dosáhnout opravdu překvapivého de-
tailu, stačí použít kontrastní hranu. 
Výsledkem budete sami překvapeni.

Vybírejte, kombinujte a tvořte! Kolek-
ce SM’art je k tomu jasně určena.

Démos trade je výhradním dodava-
telem lamino desek italské značky 
SM’art pro Českou republiku.

Jak s kolekcí pracovat  
a na co vše ji lze využít?
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A023
Zante ANILINE
406551

M020
Empire MANHATTAN
406536

Moderní kuchyně nejsou o bílé barvě a vysokém lesku, to už je hudba minulosti. Dnešní 
kuchyňské linky jsou útulné, hravé a často se zde objevuje výraznější kresba dřeva. 
Nechybí ani zajímavé barevné kombinace, jako je například dekor Empire Manhattan 
M020 doplněný o modrý Zante Aniline A023, který prostoru dodává na originalitě.

R006
Bravo RIO
406548

Pracovní  

deska

a zástěna
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A024
Skiathos ANILINE
406552

M025
Central MANHATTAN
406534

M021
Chrysler MANHATTAN
406538

Při propojení kuchyně a obývacího prostoru je důležité sladění použitých materiálů.  
K tomu se skvěle hodí nadčasový dekor dřeva Chrysler Manhattan M021 a tmavší, více 
trendový Central Manhattan M025. Pomyslnou třešničku na dortu představuje červený 
akcent v podobě trendové červené na rafinovaném dekoru Skiathos Aniline A024.
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http://www.demos-trade.cz/product/406552
http://www.demos-trade.cz/product/406534
http://www.demos-trade.cz/product/406538


S204
Warwick SoHo/TIMBER
406544

TU04
Pesca TUTTIFRUTTI
406554

OL04
Apollo OLYMPUS
406540

Trendový obývací pokoj má dostatek úložného prostoru, nikoli jen jednu poličku. 
Hitem jsou tmavé dřevodekory, jako je Warwich SoHo S204, odvážnější mohou dekory 
i kombinovat. Skvěle se k tomu hodí například něžný Tuttifrutti Pesca TU04. Na stolky 
jsou ideální motivy kamene, univerzální volbu představuje Olympus Apollo OL04.

Pracovní  

deska

a zástěna
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http://www.demos-trade.cz/product/406544
http://www.demos-trade.cz/product/406554
http://www.demos-trade.cz/product/406540


OL02
Athena OLYMPUS
406541

MA08
Hermosa MALIBU
406542

U005
Iron URBAN
406546

Luxusně vypadající restaurace a bary potřebují atraktivní a trendové dekory vybavení. 
Mezi ně rozhodně patří imitace kamene Olympus Athena OL02, ze kterého jsou stolky, 
s kontrastní hranou a bar. Na stěnách je použitý netradiční dekor dřeva v dílcích Hermosa 
Malibu MA08, industriální styl dodává imitace stěrky Urban Iron U005.

Pracovní  

deska

a zástěna
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http://www.demos-trade.cz/product/406541
http://www.demos-trade.cz/product/406542
http://www.demos-trade.cz/product/406546


A022
Skopeleos ANILINE
406550

A021
Mykonos ANILINE
406549

A020
Santorini ANILINE
406553

Barevné dekory z řady Aniline jsou úžasně kreativní, hravé a dodávají energii.  
Kromě použití v privátních interiérech se skvěle hodí do prostorů určených dětem, 
jako jsou mateřské školky, hrací koutky, herny apod. Je vhodné je doplnit neutrálem 
Santorini Aniline A020, který celkový dojem zklidní a harmonizuje.

A024
Skiathos ANILINE
406552

A023
Zante ANILINE
406551
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http://www.demos-trade.cz/product/406550
http://www.demos-trade.cz/product/406549
http://www.demos-trade.cz/product/406553
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C005
Cricket CLUB
406532

U001
Wall URBAN
406545

A022
Skopeleos ANILINE
406550

Přívlastky „bio“ a „eco“ jsou v obchodním průmyslu módní a vyhledávané.  
K nim patří jednoznačně zelená barva, kterou lze do obchodů chytře aplikovat pomocí 
dekoru Skopelos Aniline A022. Interiér pak stačí doplnit neutrálním Urban Wall U001 
na stěnách a dřevodekorem Cricket Club C005 na policích a stolcích.

Pracovní  

deska

a zástěna
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http://www.demos-trade.cz/product/406532
http://www.demos-trade.cz/product/406545
http://www.demos-trade.cz/product/406550


S000
Silverdust CLUB
406531

R006
Bravo RIO
406548

A021
Mykonos ANILINE
406549

Pro ty, kteří touží po útulném, moderním a originálním bydlení máme recept. 
Použijte kombinaci světlých struktur, ke kterým přidáte jednu výraznější barvu. 
Ideálním řešením je dekor ve žlutém odstínu A021 Mykonos ANILINE, který prozáří 
interiér a dodá na útulnosti. Tato barva vnáší optimismus a dobrou náladu - právě 
proto ji i odborníci v koncernu Pantone zvolili jako jednu z barev roku 2021.

Pracovní  

deska

a zástěna
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http://www.demos-trade.cz/product/406531
http://www.demos-trade.cz/product/406548
http://www.demos-trade.cz/product/406549


Trendové 
šedošedé

odstíny

Nadčasové 
neutrály

Eklektické
kombinace

Vybrané  
šedé  
unibarvy

Vybrané  
béžové  
unibarvy

Vybrané  
unibarvy

M022
Rockefeller MANHATTAN
406535

U001
Wall URBAN
406545

S204
Warwick SoHo / TIMBER
406544

S205
Broadway SoHo / TIMBER
406543

R006
Bravo RIO
406548

U005
Iron URBAN
406546

Doporučené kombinace
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http://www.demos-trade.cz/product/406535
http://www.demos-trade.cz/product/406545
http://www.demos-trade.cz/product/406544
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A020
Santorini ANILINE
406553

C007
Ski CLUB
406533

A023
Zante ANILINE
406551

M022
Rockefeller MANHATTAN
406535

A021
Mykonos ANILINE
406549

M020
Empire MANHATTAN
406536

A024
Skiathos ANILINE
406552

M023
Epic MANHATTAN
406537

A022
Skopeleos ANILINE
406550

M021
Chrysler MANHATTAN
406538

C005
Cricket CLUB
406532

M025
Central MANHATTAN
406534

Skladová nabídka dekorů

Pracovní  

deska

a zástěna

Pracovní  

deska

a zástěna
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MA08
Hermosa MALIBU
406542

S000
Silverdust CLUB
406531

OL04
Apollo OLYMPUS
406540

TU04
Pesca TUTTIFRUTTI
406554

N005
Ferro NIRVANA
406539

S204
Warwick SoHo / TIMBER
406544

R006
Bravo RIO
406548

U001
Wall URBAN
406545

OL02
Athena OLYMPUS
406541

S205
Broadway SoHo / TIMBER
406543

R008
Paraná RIO
406547

U005
Iron URBAN
406546

Skladová nabídka dekorů

Pracovní  

deska

a zástěna

Pracovní  

deska

a zástěna

Pracovní  

deska

a zástěna

Pracovní  

deska

a zástěna
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http://www.demos-trade.cz/product/406542
http://www.demos-trade.cz/product/406531
http://www.demos-trade.cz/product/406540
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DTDL  ABS Laminát Pracovní desky Zástěny

dekor název dekoru kolekce tloušťka (mm) 3050 x 2070 mm 23 x 1 mm 44 x 1 mm 3050 x 2050 x 0,8 mm 3020 x 620 x 38 mm 3020 x 1200 x 38 mm 3020 x 620 x 20 mm

A020 Santorini

ANILINE  19,0 

406553 407266 407290 409811 - - -

A021 Mykonos 406549 407262 407286 409807 - - -

A022 Skopeleos 406550 407263 407287 409808 - - -

A023 Zante 406551 407264 407288 409809 - - -

A024 Skiathos 406552 407265 407289 409810 - - -

S000 Silverdust

CLUB  19,8

406531 407244 407268 409782 - - -

C005 Cricket 406532 407245 407269 409790 456391 456397 456403

C007 Ski 406533 407246 407270 409791 456392 456398 456403

MA08 Hermosa MALIBU  19,6 406542 407255 407279 409800 - - -

M020 Empire

MANHATTAN

 19,8 
406536 407249 407273 409794 - - -

M021 Chrysler 406538 407251 407275 409796 - - -

M022 Rockefeller
 19,6

406535 407248 407272 409793 - - -

M023 Epic 406537 407250 407274 409795 - - -

M025 Central  19,8 406534 407247 407271 409792 - - -

N005 Ferrro NIRVANA

 19,0 

406539 407252 407276 409797 - - -

OL02 Athena
OLYMPUS

406541 407254 407278 409799 456393 456399 456405

OL04 Apollo 406540 407253 407277 409798 456394 456400 456405

R006 Bravo
RIO

406548 407261 407285 409806 456395 456401 456406

R008 Paraná 406547 407260 407284 409805 456396 456402 456406

S204 Warwick
SoHo  /  TIM-

BER*
 19,6 

406544 407257 407281 409802 - - -

S205 Broadway 406543 407256 407280 409801 - - -

TU04 Pesca TUTTIFRUTTI

 19,0 

406554 407267 407291 409812 - - -

U001 Wall
URBAN

406545 407258 407282 409803 - - -

U005 Iron 406546 407259 407283 409804 - - -

Dodací pořádek
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SM‘art vějíř

SM‘art box

SM‘art stojan Grande

kód popis

407323 Vzorník SMart – vějíř A5

•  Vzorník ve formě vějíře obsahující 24 dekorů.  
Velikost vzorků je 148 x 210 mm, resp. formát A5.

kód popis

410528 Vzorník SMart – box A4

•  Vzorník ve formě boxu vyrobeného z probarvené černé 
MDF. Obsahuje 24 dekorů na deskách 210 x 297 x 10 mm, 
resp. na formátu A4.

kód popis

410531 Vzorník SMart – stojan Grande

•  Stojan s LED osvětlením obsahující kompletní kolekci 24 dekorů na deskách 
ve formátu 500 x 750 mm. Stojan je dodáván jako kompletní sada sestávající 
ze tří stojanů a 24 desek s dekory.

Stojany a vzorníky
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