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Finishes

Dekory
Decors

NOWE PERSPEKTYWY 
wyposażenia zewnętrznego

OPEN THE POTENTIAL 
of your outdoor fittings
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Wytrzymały & uniwersalny materiał 

Dzięki wytrzymałemu, odpornemu na gnicie i dekoracyjnemu produktowi 
Reysipur®, Polyrey wspiera Cię od instalacji po codzienne użytkowanie mebli 
zewnętrznych. Wyselekcjonowane przez Polyrey dekory z serii Reysipur® 
Compact HPL dostosowane są do warunków zewnętrznych, aby umożliwić 
aranżację przestrzeni, takich jak tarasy, parki i ogrody, strefy wypoczynkowe ...

Dense & multi-purpose material 

Polyrey accompanies you from the application to the daily use of your outdoor 
furniture thanks to Reysipur®, a resistant, rot-proof and decorative product. 
Polyrey has selected a range of decors among the Reysipur® Compact HPL 
range adapted to outdoor conditions that can be used for creating living spaces 
such as terraces, parks and gardens, rest areas, etc.

Sanitized®

Wszystkie produkty Polyrey zawierają ochronę antybakteryjną Sanitized®, 
która ogranicza rozwój bakterii w 99,9% **.
All Polyrey products receive a Sanitized® antibacterial treatment that reduces 
the growth of 99,9% bacteria**.

Zobacz porady naszego eksperta na stronach 8 i 9.

See our Expert's Advice on pages 8 and 9.

* Odporność powierzchni na przyśpieszone starzenie zgodnie z normą EN 438-2-29, skala szarości ≥ 3 do 1500h.
  Surface resistance to accelerated ageing according to the EN 438-2-29 standard, grey scale ≥ 3 to 1500h.

** Technologia Sanitized® wykorzystuje biocyd z substancją aktywną: szkło fosforanowe. Substancja ta nie podlega ograniczeniom REACH, 
ponieważ zapewniamy, że nasi dostawcy nie używają żadnych szkodliwych substancji.

 The Sanitized® treatment contains a biocidal product with active substance: silver phosphate glass. This substance is not covered by the 
REACH restrictions as we ensure our suppliers do not use any harmful substances.

KOMPAKTOWY LAMINAT WYSOKOCIŚNIENIOWY

REYSIPUR®
COMPACT HIGH PRESSURE LAMINATE

Dopuszczony do kontaktu z 
żywnością Łatwy w utrzymaniu czystości Odporny na pleśń / grzyby

Suitable for food contact Easy to clean Anti mold / fungus

Niskie starzenie się pod 
wpływem UV* Odporny na gnicie Odporny na warunki 

atmosferyczne Odporny na mróz Odporny na ścieranie

Low UV-ageing* Rotproof Weather resistant Frost resistant Abrasion resistant
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JEDEN PRODUKT, WIELE ZASTOSOWAŃ
 ONE PRODUCT, MANY APPLICATIONS
Produkt odpowiedni do produkcji mebli na zewnątrz

Stół

Pozostałe meble

Stół kawiarniany
Bistro table

Stół piknikowy
Picnic table

Brama
Gate

Panel / Ekran 
Fence / Screen

Stół kawiarniany z uchylnym blatem
Bistro table with tilting top

Podstawa
Feet

Blat
Table top

Blat
Table top

Blat 
Table top

Siedzisko 
Seat

Siedzisko 
Seat

Blat
Table top

Blat
Table top

Blat
Table top

Drzwi
Door

Przegroda
Partition
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JEDEN PRODUKT, WIELE ZASTOSOWAŃ
 ONE PRODUCT, MANY APPLICATIONS

Tables

Other furniture

A product suitable for outdoor furniture 

Kosz na śmieci
Basket

Donica / Kwietnik
Planter

Ławka
Bench

Duży stół
Large table

Panel maskujący 
Covering panel

Panel maskujący 
Covering panel

Blat
Table top

Blat
Table top

Oparcie 
Backrest

Oparcie 
Backrest

Siedzisko 
Seat

Siedzisko 
Seat

Siedzisko 
Seat

Blat
Table top
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ROCHE - LINIMAT 

Rozmiary paneli w strukturze FA pozwa-
lają na tworzenie wszystkich typów mebli 
zewnętrznych, w tym kwadratowych lub 
okrągłych stołów typu bistro.

Możesz wykonać okrągłe stoły o średnicy 
60 cm, 70 cm i 80 cm przy użyciu tych sa-
mych formatów paneli.

The panel sizes in the FA finish allow you 
to create all types of outdoor furniture, 
including square or round bistro-style 
tables.

You can make 60 cm, 70 cm and 80 cm 
diameter round tables using these same 
panel sizes.

ROCHE - ROC

LINIMAT - LIM

FA
FA to lekkie satynowe wykończenie o bardzo 
drobnym ziarnie.

FA is a light satin finish with an extra fine grain.

Stoły bistro - Bistro table

Stoły bistro premium - Premium bistro tables

307 × 124 cm

×10

×10

60 × 60 cm • ∅ 60 cm

60 × 60 cm • ∅ 60 cm

×10

70 × 70 cm • ∅ 70 cm

×10

80 × 80 cm • ∅ 80 cm

432 × 166 cm366 × 151 cm

307 × 132 cm

5 FORMATÓW, ROZWIĄZANIA POLYREY
5 SIZES, POLYREY SOLUTIONS

Powierzchnie blatów wzbogaco-
no głębokimi strukturami, które 
nadają im ekskluzywny wygląd.

The bistro tables are enhanced by 
the deep finishes for a high-end 
rendering.

FA (satynowy)

ROCHE to elegancka struktura, której faktura inspirowana jest 
naturalnym łupkiem.

ROCHE offers a dented mineral aspect resembling natural 
stone.

LINIMAT to prążkowana i matowa struktura nadająca 
charakter  różnym gatunkom drewna.

LINIMAT is a matt, linear finish that gives character to the 
different wood species.
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Do realizacji dużych stołów, prostokątnych 
lub owalnych, panele w wykończeniu FA 
dają wiele możliwości zastosowań, jako 
stoły ogrodowe, piknikowe czy ławy.

For creating rectangular or oval table tops, 
the panels in the FA finish offer many 
possibilities for garden tables, picnic tables 
or coffee tables.

For wood decors, the direction of the table top cut-out determines the 
direction of the horizontal or vertical grain.

W przypadku dekorów drewnianych kierunek wycięcia blatu 
określa kierunek usłojenia poziomego lub pionowego.

Inne stoły - Other tables

Inne stoły premium - Other premium tables

×1

×4

×2

×6
×2

×4

210 ×95 cm

307 × 132 cm 307 × 132 cm

432 × 166 cm215 × 97 cm

Wykończenia Premier dodadzą 
stylu  zwłaszcza meblom w 
większych rozmiarach.

Give your furniture more style in 
larger sizes with Premier finishes.

FA (satin)

×4

×1

1 stół/table : 120 × 80 cm

4 stoły/tables : 110 × 60 cm

307 × 124 cm

2 stoły/tables : 210 × 100 cm4 stoły/tables : 100 × 60 cm

4 taborety/tables: 
40 × 30 cm
4 stołki  
stools

6 stoły/tables : 
100 × 65 cm

2 stoły/tables : 
130 × 130 cm
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PORADY EKSPERTA 

 EXPERT'S ADVICE 

Surfaces to express yourselfPowierzchnie do wyrażania siebie!

Przygotowanie przed zastosowaniem
Przechowuj panele w pomieszczeniu, na płasko, 
na sztywnej, równej powierzchni i chroń przed wil-
gocią z góry, jak i od dołu, aby uniknąć nieodwra-
calnych odkształceń przed montażem.

Cięcie
Wycinaj okręgi, kwadraty lub prostokąty, pełne lub 
ażurowe kształty do swoich stołów i mebli. Ażuro-
we kształty muszą mieć zaokrąglone wewnętrzne 
narożniki, aby uniknąć ryzyka pękania.

Obróbka krawędzi
Spraw, aby Twoje meble ogrodowe wyróżniały się 
krawędziami - fazowanymi, zaokrąglonymi lub w 
kształcie skrzydła samolotu. Kąt 45 ° pomoże w 
odpływie wody i ograniczy ekspozycję krawędzi 
na słońce, przedłużając żywotność twoich kreacji.

Frezy i grawerowanie
Dostosuj swoje pionowe powierzchnie poprzez 
frezowanie lub grawerowanie, aby stworzyć in-
dywidualne oznakowanie. Dzięki czarnemu rdze-
niowi efekt jest świeży i wyrafinowany. Zalecane 
jest stosowanie środka ochronnego na frezowany 
rdzeń płyty. Nie zalecamy frezowania powierzchni 
poziomych, aby uniknąć zastoju wody.

Mocowanie
W łatwy sposób zamocuj swoje elementy za po-
mocą odpowiednich wkrętów, np. metalowy wkręt 
samowiercący typu A2. W przypadku mocowań 
intensywnie użytkowanych zaleca się stosowanie 
wkładek. W zależności od obszaru zastosowania 
i rodzaju użytkowania preferowane są połączenia 
śrubowe.

Rama i wzmocnienia
Dopasuj wzmocnienia w zależności od zastosowa-
nia, najlepiej w postaci rur z aluminium lub meta-
lu, z lakierowaną powłoką ochronną.
Maksymalna zalecana odległość od środka : 
• Dla 10 mm : 400 mm  
• Dla 12,5 mm : 450 mm
Maksymalny zwis:  
• Dla 10 mm : 50 mm  
• Dla 12,5 mm : 75 mm 
Mocowanie panelu musi uwzględniać różnice wy-
miarowe.

Preparation before application
Store the panels indoors, laid on a rigid, flat surface 
that is moisture-proof both on top and underneath, 
to avoid irreversible deformation before installation.

Cuts
Cut round, square or rectangular, solid or openwork 
shapes for your tables and furniture. Openwork 
shapes must be made with rounded inner corners 
to avoid the risk of cracking.

Edge machining
Make your outdoor furniture stand out with cham-
fered, rounded or airplane wing-style edges. A 45° 
angle under the face will help water flow and limit 
the exposure of the edges to the sun for an extend-
ed life of your creations.

Grooves and engraving
Customize your vertical surfaces with grooves or 
engraving to create signage or personalization. The 
black core gives a more sober, pure result. We rec-
ommend using a treatment to protect the core. We 
do not recommend engraving horizontal surfaces 
to avoid water stagnation.

Fixing
Fix your elements easily with an adapted screw, 
such as a non-self-drilling A2 metal screw with pilot 
drilling. For high-use fixings we recommend using 
inserts. Depending on the area of application and 
type of use, bolted through fasteners are prefera-
ble.

Frame and reinforcements
Anticipate the reinforcements according to the 
use, preferably tubular, made from aluminium or 
metal, with protective lacquer.  
Maximum recommended centre distance:  
• For 10 mm : 400 mm  
• For 12,5 mm : 450 mm
Maximum overhang:
• For 10 mm : 50 mm  
• For 12,5 mm : 75 mm 
The panel must be fixed taking dimensional varia-
tions into account.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami. - For further information, please contact us.

Np. Do blatu 12,5 mm
Eg. For a 12.5 mm table top

75 mm

450 mm
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Powierzchnie stworzone by trwać! Surfaces made to last

Właściwe rozwiązanie 
dla trwałych mebli

The right approach 
for durable furniture

Wybór dekorów
Z biegiem lat deszcz, wahania temperatury, mate-
ria organiczna i zanieczyszczenia powodują lekkie 
naturalne przebarwienia dekorów. Zmiana koloru 
nie wpływa na właściwości mechaniczne materia-
łu, a Twoje meble pozostają równie wytrzymałe.
Jasniejsze, mniej napigmentowane dekory mają z 
natury lepszą trwałość koloru. 
I odwrotnie, wizualna degradacja jest bardziej za-
uważalna na ciemnych dekorach.

Ochrona mebli
Aby przedłużyć żywotność mebli, należy je prze-
chowywać pod przykryciem lub zabezpieczone 
(oddychającym pokrowcem), szczególnie w przy-
padku długich okresów nieużywania. Na stałe 
zmontowane, niezabezpieczone meble szybciej 
się starzeją.
Nie zaleca się pozostawiania stojącej wody na po-
wierzchni produktu przez dłuższy czas. Zaleca się 
rozwiązania takie jak: system uchylnych blatów, 
lekkie nachylenie powierzchni czy wycięcie otwo-
ru drenażowego w blacie mebli stałych.

Przyczyny wskazane poniżej nie będą przedmiotem reklamacji: 
• Naturalne starzenie się i zużycie produktów Polyrey, w tym przebarwienia  
• Stosowanie nieodpowiednich środków ściernych do konserwacji lub czysz-

czenia
• Nieprzestrzeganie środków ostrożności, porad i instrukcji dotyczących użyt-

kowania, montażu, konserwacji, przechowywania lub ochrony produktów

The reasons outlined below will not be accepted as the subject of a complaint:
• Natural ageing and wear and tear of Polyrey products, including discolouration
• The use of unsuitable abrasive maintenance or cleaning products
• Failure to comply with the precautions, advice and instructions regarding the 

use, assembly, maintenance, storage or protection of the products

Pielęgnacja
Użycie wilgotnej szmatki i neutralnego środka od-
tłuszczającego to prosty sposób na codzienną pie-
lęgnację mebli. Aby uzyskać optymalny wygląd, 
zalecamy spłukanie i wysuszenie powierzchni. 
Aby zagwarantować długowieczność powierzch-
ni, zalecamy natychmiastowe czyszczenie plam 
odpowiednim środkiem czyszczącym.
W przypadku sporadycznego czyszczenia lub po-
nownego użycia po okresie zimowym, możliwe 
jest usunięcie zasklepionego osadu (mchu, zanie-
czyszczeń itp.) za pomocą myjki wysokociśnienio-
wej.
Powierzchnie nie wymagają żadnej dodatkowej 
obróbki. Aby uniknąć naturalnego utleniania rdze-
nia i zapewnić doskonałe wykończenie, można 
jednak nałożyć wodoodporny lakier lub olej lniany. 
W przypadku trwałych plam rdzeń można odno-
wić poprzez szlifowanie.

Choice of decors
Over the years, rain, temperature variations, organ-
ic matter and pollution cause a slight natural discol-
oration of decors. The mechanical performance of 
the material is not altered by this colour change and 
your furniture remains just as resistant.
Lighter and less pigmented decors have by nature a 
better colour durability. 
On the other hand, dark decors will be more dif-
ficult to maintain, as the visual degradations are 
more noticeable.

Care
Your outdoor furniture is easy to maintain on a daily 
basis with a damp cloth and a neutral degreasing 
cleaner. For an optimal aspect, we recommend 
rinsing and drying the surface. To guarantee the 
longevity of your surfaces, we recommend that you 
clean stains with a suitable cleaner immediately.
For occasional cleaning or re-use after winter stor-
age, it is possible to remove encrusted deposits 
(moss, pollution, etc.) with a high-pressure cleaner. 
The surfaces do not require any additional treat-
ment. To avoid natural oxidation of the core and to 
ensure a perfect finish, it is nevertheless possible 
to apply a waterproof varnish or linseed oil. For re-
sidual stains, you can renovate the core by sanding.

Protection of furniture
To extend the lifespan of furniture, it should be 
stored under cover or protected (with a breathable 
protective cover), especially during long periods of 
non-use. Fixed, unprotected furniture will age more 
quickly.
It is not advisable to leave stagnant water on the 
product surface for prolonged periods of time. 
Solutions are available, such as a flip-top table top 
system for mobile tables, a slight inclination of sur-
faces or a panel cut-out for fixed furniture.
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Dense & 
multi-purpose 
material
Thick laminate panel
decorative on both sides

Wytrzymały & 
wszechstronny materiał
Gruby panel kompaktowy 
dekor ozdobny po obu stronach

 • Nadaje się do zastosowań poziomych i 
pionowych

 • Łatwa i szybka instalacja
 • Samonośny, szybki i łatwy w czyszczeniu
 • Materiał trudnopalny (wersja trudnopalna na 

życzenie)
 • Nie wymaga dodatkowej obróbki powierzchni 

ani krawędzi

 • Suitable for horizontal and vertical applications
 • Easy installation
 • Self-supporting 
 • Flame-retardant panel  

(fire-retardant quality on request)
 • Do not require surface or edge treatment

 • Idealny przy intensywnym użytkowaniu i w 
trudnych warunkach, w tym na zewnątrz

 • Materiał (nieporowata powierzchnia nie 
sprzyja rozwojowi grzybów i pleśni)

 • Lepsze parametry w porównaniu z drewnem: 
właściwości mechaniczne, pielęgnacja…

 • Ideal for use in heavy-duty environments,  
including outdoors

 • Quick and easy to clean (non-porous surface 
resistant to fungus and mould growth)

 • Enhanced performances compared to wood : 
mechanical properties, care…

KOMPAKTOWY LAMINAT HPL

reysipur®
COMPACT HIGH PRESSURE LAMINATE

Higieniczny - Hygienic

Przeciwbakteryjny Nadaje się do kontaktu 
z żywnością Łatwy w czyszczeniu Odporny na pleśń / grzyby

Antibacterial Suitable for food contact Easy to clean Anti mold / fungus

Odporny na - Resistant to

Przetarcie Zarysowania Temperaturę do 180 ° C Przypalenie papierosem
Abrasion Scratches Heat up to 180 °C Cigarette burn

Nadaje się do użytku na zewnątrz 
Suited for outdoor areas

Niskie starzenie się 
pod wpływem UV* Odporny na gnicie Odporny na warunki 

atmosferyczne** Odporny na mróz

Low UV-ageing* Rotproof Weather resistant** Frost resistant

Formaty i grubości Sizes & thicknesses

Oznakowania Labels

FORMATY : 215 × 97 cm
 307 × 124 cm • 307 × 132 cm
 366 × 151   cm • 432 × 166 cm

GRUBOŚCI : 10 mm • 12,5 mm  
        Inne grubości dostępne na zamówienie.

SIZES: 215 × 97 cm
 307 × 124 cm • 307 × 132 cm
 366 × 151 cm • 432 × 166 cm

THICKNESSES : 10 mm • 12,5 mm  
                   Other thicknesses upon request

Certyfikaty i dane techniczne są dostępne na www.polyrey.com Certificates & technical data are available at www.polyrey.com

* Odporność powierzchni na przyśpieszone starzenie zgodnie z normą EN 438-2-29, skala szarości ≥ 3 
 Surface resistance to accelerated ageing according to the EN 438-2-29 standard, grey scale ≥ 3

** Badanie w komorze klimatycznej w 2 cyklach po 21 dni na przemian przez 7 dni przy 50 ° C / 95% RH; 7 dni w -10 ° C (żel); 7 dni przy 50 ° C / 20% RH 
 Tested in a climatic chamber on 2 cycles of 21 days alternating 7 days at 50°C / 95% RH; 7 days at -10*C (frost); 7 days at 50°C / 20% RH
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SEGMENTY
SECTORS

Product suitable for 
all types of projects 

Cafés - Food service, Leisure,  
Urban development, Residential

Produkt odpowiedni do 
każdego rodzaju projektu 
Kawiarnie - gastronomia, wypoczynek, 
urbanistyka, mieszkalne

KAWIARNIE 
GASTRONOMIA

CAFÉS 
FOOD SERVICE

WYPOCZYNEK

LEISURE

MIESZKALNE

RESIDENTIAL

URBANISTYKA

URBAN  
DEVELOPMENT
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KAWIARNIE GASTRONOMIA
CAFÉS - FOOD SERVICE EASY TO MAINTAIN

Reysipur® is easy to clean and offers Sanitized® 
antibacterial properties that reduce the growth 
of bacteria.

+
ŁATWY W UTRZYMANIU 
CZYSTOŚCI
Reysipur® jest łatwy w czyszczeniu i oferuje 
antybakteryjne właściwości Sanitized®, 
redukujące namnażanie się bakterii 

B134
Béton Griffé

B116
Beige Nature

C190
Céladon

C148 - LINIMAT
Chêne Pyla

T107
Terrazzo Cassata

12



COMPLEMENTARITY
The decorative selection of Outdoor Furniture 
can also be extended to interior fittings. Broaden 
your horizons!

+
KOMPLEMENTARNOŚĆ
Dekoracyjny wybór mebli ogrodowych można 
również rozszerzyć o wyposażenie wnętrz. 
Poszerz swoje perspektywy!

C187
Cerisier Ambré

M124
Marbre Taisa

P001
Pierre de Lune
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OGRODY I TARASY
RESIDENTIAL

S049
Slate

C148
Chêne Pyla 

DESIGN
With a wide range of plain, wood or material 
designs, the possibilities are numerous. The 
two PREMIER finishes, ROCHE with a mineral 
relief or LINIMAT with characterful wood lines, 
provide a resolutely premium aspect.

+
DESIGN
Dzięki szerokiej palecie wzorów gładkich, 
drewnianych lub materiałowych, możliwości 
są nieograniczone. Dwie struktury PREMIER 
- ROCHE lub LINIMAT, zapewniają wygląd 
premium.

T006 - ROCHE
Tectonica

14



CZAS WOLNY 
LEISURE

RESISTANT  
& ROTPROOF
Reysipur® allows you to create urban 
layouts that are weather 
and frost-resistant.

+
ODPORNY  
& NIERDZEWNY
Reysipur® umożliwia tworzenie małej 
architektury miejskiej odpornej na warunki 
atmosferyczne i mróz.

URBANISTYKA
 URBAN 
 DEVELOPMENT

X000
Nom du Décor

C187
Cerisier Ambré

B193
Bouleau de Gaspésie
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FA
Lekkie satynowe wykończenie z bardzo drobnym ziarnem,  
miłe w dotyku, które uwodzi czystością i dyskrecją.

Light satin finish with an extra fine grain and soft texture  
with charming purity and discretion.

ROCHE - ROC
Nierówna i wyboista faktura inspirowana naturalnym 
kamieniem lub młotkowanym metalem, w połaczeniu 
z matowym wykończeniem tworzy zaskakującą głębię.

An uneven texture with hints of natural stone or 
hammered metal combined with a matt finish that 
creates a surprising depth.

LINIMAT - LIM
Prążkowana i matowa struktura nadająca charakter 
i współczesność różnym gatunkom drewna.

A lined and matt finish that adds character and a 
contemporary feel to the different varieties of wood.

Podstawowe wykończenie prostych, minimalistycznych 
projektów. 
An essential finish for simple, understated projects.

 Dwie ultra-designerskie struktury dla bardzo wyrafinowanych projektów.
Two ultra-design finishes for a very high-end rendering.

STRUKTURY 
   FINISHES

16



B117  FA - ROCHE G044  FA G075 FA - ROCHE  F006 FA - ROCHE  P114 FA  
Blanc Artic Gris Dauphin Gris Cendré Fer Poivre

C128 FA - LINIMAT B193 FA - LINIMAT C183 FA - LINIMAT F056 FA - LINIMAT B100 FA
Chêne Alaska Bouleau de Gaspésie Chêne d'Argent Frêne Scandinave Banian Blanchi

B070  FA - ROCHE C017 FA B116 FA  P001 FA  B127 FA  
Blanc Megève Coquille d'Œuf Beige Nature Pierre de Lune Brun Havane

C180 FA - LINIMAT C148 FA - LINIMAT O079 FA - LINIMAT C187 FA - LINIMAT C149 LINIMAT
Chêne Alba Chêne Pyla Orme Armagnac Cerisier Ambré Chêne Colorado

B015 FA    F008 FA C190 FA  M102 FA  R057 FA  
Blanc Menuires Fumée Céladon Miel Sucré Rouge Amarante

A120 FA    M134 FA T107 FA  M124 FA  A095 FA - ROCHE  
Aracena Marbre Siroco Terrazzo Cassata Marbre Taisa Ardoise Oxydée

B134 FA - ROCHE T006 FA - ROCHE S049 FA-ROCHE
Béton Griffé Tectonica Slate

COLOUR CHART
WZORNIK KOLORYSTYCZNY

Wydruk lub widok dekorów na ekranie mogą różnić się od rzeczywistego produktu, prosimy o zamówienie próbki w celu sfinalizowania wyboru.
The printed reproduction of the decorations may differ from the actual product, do not hesitate to request a sample to finalize your choice.

Dostępne w wykończeniu Premier
Available in Premier finish

Widoki pełnych arkuszy są dostępne na 
stronie www.polyrey.com

Full-sheet views are 
available at www.polyrey.com

33 Dekory dostępne w laminacie kompaktowym HPL Reysipur®

Decors available in Reysipur® Compact HPL
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Kod
Code

Dekory
Decor Premier Struktury

Finishes PANTONE RAL

030 Blanco Especial FA FA FA FA 9064 C 9016

B015 Blanc Menuires FA FA FA FA 9064 C 9016

B070 Blanc Megève FA FA ROC FA FA 9064 C 9016

B116 Beige Nature FA FA FA FA 9223 C -

B117 Blanc Artic FA FA ROC 9062 C 9003 (D)

B127 Brun Havane FA Black 7 C 8019 (D)

C017 Coquille d'Œuf FA FA FA FA 9180 C 1015 (D)

C190 Céladon FA FA 5595 C -

F006 Fer FA FA ROC 405 C 7005 (L)

F008 Fumée FA 536 C -

G044 Gris Dauphin FA FA 413 C 7047

G075 Gris Cendré FA FA ROC FA FA 415 C 7004

M102 Miel Sucré FA 7563 C -

P001 Pierre de Lune FA FA FA FA 7531 C 7006 (D)

P114 Poivre FA 447 C 7021 (D)

R057 Rouge Amarante FA FA FA 1817 C 3009

B100 Banian Blanchi FA FA FA FA

B193 Bouleau de Gaspésie FA LIM

C128 Chêne Alaska FA LIM

C148 Chêne Pyla FA  LIM

C149 Chêne Colorado FA FA  LIM FA FA

C180 Chêne Alba FA FA LIM FA FA

C183 Chêne d'Argent FA  LIM FA FA

C187 Cerisier Ambré FA  LIM

F056 Frêne Scandinave FA FA LIM

O079 Orme Armagnac FA LIM

A095 Ardoise Oxydée FA ROC

A120 Aracena FA FA

B134 Béton Griffé FA  ROC

M124 Marbre Taisa FA FA FA

M134 Marbre Siroco FA FA FA

S049 Slate FA ROC

T006 Tectonica FA  ROC

T107 Terrazzo Cassata FA

REYSIPUR®
Kompaktowy Laminat Wysokociśnieniowy - Compact HPL

FORMAT
SIZE 215 × 97 cm 307 × 124 cm 307 × 132 cm 366 × 151 cm 432 × 166 cm

RDZEŃ / WYPEŁNIENIE
CORE / SUBSTRATE Czarny rdzeń- Black Phenolic Core

GRUBOŚCI
THICKNESS

 4 - 6 - 8 - 10 - 12,5 mm

 4 - 6 - 8 - 10 - 12,5 mm

 4 - 6 - 8 - 10 - 12,5 mm

KOLORY
COLOURS

MATERIAŁY
MATERIALS

DREWNA
WOODS

DOSTEPNOŚĆ - TABELA AVAILABILITY TABLE

18

Standard - Standard 
CGS : Euroclasse C-s1,d0

Ognioodporny - Fire retardant
CGF : Euroclasse B-s1,d0

FA FA (Satin)

ROC Roche
LIM Linimat

STRUKTURY - FINISHESJAKOŚĆ - GRADE

Aby ułatwić dopasowanie naszych jednokolorowych dekorów do innych materiałów dekoracyjnych, w powyższej tabeli znajdziesz dopasowania RAL® - 
Pantone® dla każdego koloru. Kody RAL® - Pantone® są podane orientacyjnie.  
To facilitate co-ordination of our plain colour decors with other decorative materials, you will find the RAL® -  Pantone® matches for each colour in this table. 
The RAL® -  Pantone® codes are given on an indicative basis. 

Dekory przeszły test przyśpieszonego starzenia zgodnie z normą EN438-2-29 w celu symulacji słońca i deszczu: wynik jest na poziomie 3 w skali 
szarości po 1500 godzinach.
These decors have undergone an accelerated ageing test according to the EN438-2-29 standard to simulate sunshine and rain: the result is level 3 on the 
grey scale at 1500h.



* Jeśli pytanie jest nietypowe lub Twoja prośba jest skomplikowana, ustalimy termin naszej odpowiedzi.
* If the question is unusual, or if your request presents a certain complexity, we will set a deadline on our response.

Here to 
help you

Polyrey is at your side at every stage of your project to ensure 
its success and save you time. Known for its product expertise, 
Polyrey is also committed to quality of service.

Jesteśmy tutaj,
aby Ci pomóc
Polyrey jest obecny na każdym etapie Twojego projektu, aby 
zapewnić jego sukces i oszczędzić Twój czas. Znany ze swojej 
wiedzy o produktach, Polyrey przykłada dużą wagę do jakości 
świadczonych usług.

MY EXPERT

Referencje
Case studies

Newsletter Widoki pełnego arkusza
Full sheet views

Struktury 3D
3D finishes

Dokumentacja techniczna
Technical documentation

Pomoc techniczna
Technical support

Doradztwo środowiskowe
Environmental advice

Szkolenia
Training

Czat na żywo 
Live Chat

Próbki Express
Express Sample

Opisy specyfikacyjne
Product specification

Aplikacja Polyrey 
Polyrey App

Szybka dostawa
Fast delivery

Dystrybucja 
na całym świecie

Global distribution

Porady projektowe
Usage advice

Wsparcie projektów
Project assistance

Odwiedź nas
Visit us

Podziel się swoimi kreacjami
Share your creations

Znajdź dystrybutora
Find my distributor

Równoważność Dekorów
Decor equivalence

1 Znajdź inspirację
Find inspiration

2 Uzyskaj poradę
Get advice

3 Wybieraj
Choose

4 Zakup i zamówienie
Purchase

6 Wymiana doświadczeń
Share

5 Aplikacje i zastosowanie
Apply

Obsługa klienta 45 min
45 min Customer Service

@

Ponieważ Twoja praca wymaga od nas szybkiej reakcji i 
pełnego zaangażowania, Polyrey zobowiązuje się: 

Because your profession requires responsiveness and 
professionalism, Polyrey commits to :

Wysyłać zamówione próbki tego 
 samego dnia.

Sending your sample  the same day.

Udzielić odpowiedzi na pytania techniczne  
w ciągu 2 godzin *.

Answering your technical  questions within 2 hrs*.

Odpowiedzieć na zgłoszenia do Centrum  
Obsługi Klienta w ciągu 45 minut *.

Responding to your Customer  Service requests within 45 minutes*.

Karta usług The Service Charter

24 h 2 h 45 min
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MEBLE  NA  ZEWNĄTRZ
OUTDOOR  FURNITURE

FR Tél. : +33 (0)5 53 73 56 89 BE Tel. : +32 (0)2 753 09 09

UK Tel. : +44 (0)1923 202 700 ES Tel. : +34 935 702 180

DE Tel. : +49 (0)211 90 17 40 PT Tel. : +34 935 702 180

NL Tel. : +31 (0)20 708 31 31 IT Tel. : +33 (0)5 53 73 56 87

PL Tel. : +48 22 465 6041 - info@wilsonart.pl

Export – Other countries Tel. : +33 (0)5 53 73 56 88

Échantillon 
Sample  
Muster 

Staal 
Muestra 
Amostra 

Campione
Próbki

POLYREY App

Available on App Store Available on Google Play Store
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