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Unika Ltd. jest czołowym europejskim producentem akcesoriów 
wymaganych podczas instalacji i późniejszej pielęgnacji 
wszystkich typów kuchennych powierzchni roboczych włączając 
laminat, drewno, granit, kwarc oraz materiały solid surface.

Przez ponad 25 lat firma Unika wyspecjalizowała się w obsłudze 
branży kuchennej, DIY oraz marketów budowlanych w ponad 50 
krajach na całym świecie.

Unika tworzy innowacyjne rozwiązania wysokiej jakości żeby 
spełnić specyficzne wymogi montażystów. Produkty Unika są 
testowane niezależnie, zgodnie z najwyższymi standardami 
i uznane przez czołowych producentów kuchni oraz wielkie 
europejskie sieci handlowe.

Produkty Unika wytwarzane są w Europie w procesach 
zgodnych z ISO9001, ISO14001, ISO18001, FSC oraz PEFC. 
Firma jest dobrze znana na całym świecie z wysokiej jakości 
oferowanych produktów oraz serwisu, włączając 24-godzinne 
wsparcie techniczne.

Firma GABER FG już od ponad 25 lat specjalizuje się w zaopatrywaniu 
w powierzchnie dekoracyjne zarówno dużych jak i małych producentów 
mebli skrzyniowych, tapicerowanych oraz stolarki otworowej. Jesteśmy 
przedstawicielem renomowanych producentów z kilku krajów Europy 
Zachodniej i Centralnej (np. Niemcy, Włochy, Anglia, Szwecja, Holandia, 
Czechy, Austria, Węgry). Zyskaliśmy ogromną rzeszę zadowolonych 
klientów, którzy wracają do nas z każdym kolejnym zamówieniem 
oraz problemem, gdyż nasza kadra to nie tylko handlowcy, ale przede 
wszystkim specjaliści w swoich dziedzinach.

W naszej ofercie znajdą Państwo:

 t obrzeża meblowe naturalne, melaminowe/papierowe, tworzywowe 
ABS, aluminiowe, lustrzane

 t produkty firmy UNIKA ułatwiające montaż oraz pielęgnację kuchni
 t okleiny naturalne Vinterio
 t forniry strukturyzowane
 t folie PVC i PET do pras 3D oraz opłaszczowania
 t laminaty HPL, CPL, CHPL
 t płyty relief Holz in Form
 t kleje
 t forniry 3D
 t folie akrylowe, lustro akrylowe
 t materiały bambusowe
 t usługę cięcia folii oraz nakładania kleju na obrzeża

GABER FG to partner na lata ...bo najważniejsza jest powierzchnia.
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Laminat        Stal           Kwarc          Szkło

CJ001
Biały

CJ002
Kremowy

CJ003
Dębowy

CJ004
Kamienny

CJ005
Brązowy

CJ006
Szary jasny

CJ007
Szary średni

CJ008
Łupkowy

CJ009
Antracyt

CJ010
Czarny

Najważniejsze cechy ColorJoint:

 t Wysokowydajna, najnowsza generacja 
technologii MS Polimerów

 t Wodoodporność
 t Znakomita wytrzymałość i szybkość 

utwardzania nawet w niskich 
temperaturach

 t Możliwość aplikacji nawet na mokre 
powierzchnie

 t Natychmiastowa przyczepność
 t Znakomite wypełnianie szczelin i połączeń 

z powodu niskiego skurczu
 t Wysoka odporność termiczna spoiny
 t Trwale elastyczna spoina
 t Odporność na promieniowanie UV – brak 

zmiany koloru spoiny po czasie
 t Brak rozpuszczalników i innych 

składników niebezpiecznych – przyjazny 
środowisku

 t Czas otwarty 10-15 minut
 t 10 kolorów dostępnych od ręki
 t Tubka 20 g wystarcza na połączenie blatu 

w szerokości 60 cm z góry i z dołu (ponad 
120 cm spoiny)

 t Wygodna forma – każda tubka posiada 
specjalny aplikator ułatwiający naniesienie 
spoiny i zebranie wyciśniętego po 
złączeniu blatów nadmiaru 

 t Każde opakowanie zawiera polską 
instrukcję aplikacji

  film instruktażowy pod adresem
www.vimeo.com/unikainnovation

Instalacja

Wyprodukowano w Wielkiej Brytanii

Klej i uszczelniacz do blatów

ColorJoint jest dopasowanym kolorystycznie 
klejem i uszczelniaczem do łączenia blatów, 
montażu listew przyblatowych i paneli 
kuchennych. Używany jest również do 
montażu zlewozmywaków podwieszanych, 
a także uszczelniania wycięć pod 
zlewozmywaki oraz innych miejsc narażonych 
na działanie wody. 
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Najważniejsze cechy taśmy:

 t Prosty sposób montażu obrzeża 
meblowego w razie przycinania blatu 
u klienta

 t Taśma składa się z trwałego nośnika PVC 
oraz kleju akrylowego po obu stronach 
taśmy

 t Wysoka odporność na ekstremalne 
temperatury (od -40°C do 70°C)

 t Odporna na chemikalia, rozpuszczalniki 
i wilgoć

 t Odporna na promieniowanie UV
 t Doskonała przyczepność do drewna, 

płyty wiórowej, MDF, metalu czy lakieru
 t Może być stosowana na powierzchniach 

szorstkich i delikatnie strukturyzowanych

Opatentowany system

Śruby do łączenia blatów 
kuchennych EasiBolt 150 mm 

Śruby do łączenia blatów kuchennych EasiBolt 
to najprostszy sposób na trwałe połączenie. 
Od tradycyjnych śrub odróżnia je dodatkowy 
element (tzw. Holder), który utrzymuje śrubę 
w wyfrezowaniu, umożliwiając jej dokręcanie 
z użyciem jednej ręki.

 t Długość śrub: 150 mm
 t Najprostszy sposób skręcenia blatów 

kuchennych
 t Dodatkowy element (tzw. Holder) 

utrzymuje śrubę w wyfrezowaniu, 
ułatwiając jej dokręcenie

 t Podczas skręcania jedna ręka jest zawsze 
wolna

 t Opatentowany system
 t Pakowane po 3 sztuki (3 śruby + 3 Holdery)

Taśma dwustronna do klejenia obrzeży meblowych

Łatwa w użyciu taśma pozwala w szybki sposób stworzyć trwałą spoinę. Służy głównie do 
szybkiego i trwałego klejenia obrzeży do blatów kuchennych i innych powierzchni.

 t Długość rolki: 5 lub 50 mb
 t Szerokość taśmy: 40 mm

TopSeal 

Najwyższej jakości klej 
i uszczelniacz na bazie 
MS polimerów. Do wielu 
zastosowań (na przykład 
klejenie i uszczelnianie paneli 
ściennych, blatów kuchennych, 
listew przyblatowych, paneli 
kuchennych, zlewów, wanien, 
brodzików itp.).

Najważniejsze cechy TopSeal:

 t 10 kolorów standardowych dla jak najlepszego 
efektu wizualnego oraz możliwość produkcji 
dowolnego koloru 

 t Znakomita przyczepność do większości 
popularnych materiałów (drewno, płyta wiórowa, 
MDF, kamień, stal nierdzewna, szkło, ceramika, 
beton, metal i wiele innych)

 t Bardzo duża siła klejenia
 t Trwale elastyczna spoina
 t Absolutnie wodoodporny
 t Nie zawiera rozpuszczalników
 t Praktycznie bezzapachowy
 t Możliwość klejenia w wilgotnych warunkach, 

a nawet pod wodą
 t Odporność temperaturowa od -40˚C do +90˚C
 t Długi okres przydatności: 18 miesięcy 

(nieotwarty)
 t Kartusz 290 ml
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100% wodoodporny

ColorFill – masa do regeneracji 
uszkodzeń w blatach 
kuchennych i podłogach 
laminowanych 

Najlepszej jakości masa regeneracyjna 
do uszkodzeń w blatach kuchennych, 
podłogach laminowanych oraz innych 
powierzchniach laminowanych.

 t Tworzy twarde i trwałe wypełnienie 
uszkodzeń

 t Regeneruje nawet głębokie dziury i rysy
 t Prosta i szybka w użyciu
 t Możliwość normalnego użytkowania 

regenerowanej powierzchni już po 
godzinie od naprawy

 t Wodoodporna
 t Odporna na środki czyszczące
 t Dostępna w wielu kolorach 

standardowych oraz możliwość 
dopasowania pod konkretny blat

  film instruktażowy pod adresem
www.vimeo.com/unikainnovation

Regeneracja

Opakowanie

ColorFill
Tubka 25 g

Wyprodukowano w Wielkiej Brytanii

Czyszczenie i pielęgnacja

Aluminiowa folia ochronna / Bariera dyfuzyjna

Aluminiowa folia ochronna przeznaczona do zabezpieczania głównie blatów kuchennych 
w miejscach narażonych na działanie wysokich temperatur oraz wilgoci takich jak na przykład 
wycięcie pod płytę grzewczą lub zlew kuchenny, okolice zmywarki, piekarnika, pralki, itp.

Lamelki bukowe nr 20

Pióra lamelowe bukowe pomagają 
w stabilizacji połączeń blatów.

Blaty laminowane. Czyszczenie i pielęgnacja

Specjalny środek do codziennej pielęgnacji powierzchni z laminatów 
i melaminy (np. blaty kuchenne, płyty melaminowane, korpusy i fronty 
szafek, itp.). 

 t Doskonale czyści nie pozostawiając smug i zacieków 
 t Przeznaczony do czyszczenia lekkich jak i uciążliwych zabrudzeń 

(tłuszcz, resztki jedzenia, wyschnięte plamy po płynach)
 t Nie zawiera rozpuszczalników, przyjazny dla środowiska
 t Bezpieczny dla czyszczonej powierzchni przez swój neutralny skład
 t Idealnie sprawdza się w każdym gospodarstwie domowym jak 

również biurze i hotelu

 t Bardzo dobra wytrzymałość mechaniczna
 t Zapewnia ochronę przed wysoką 

temperaturą i wilgocią
 t Jest samoprzylepna
 t Jest elastyczna co ułatwia klejenie na 

nierównej powierzchni
 t Bardzo dobrze przylega do powierzchni 

dzięki zastosowaniu mocnego kleju 
akrylowego

 t Grubość folii: 30 mikronów
 t Rolka:  3 mb x 50 mm lub 

45 mb x 50 mm
 t Arkusz: 1 m x 600 mm

ColorFill 
Solvent

Rozpuszczalnik 
do efektywnego 
usuwania 
ewentualnych 
pozostałości po 
ColorJoint, TopSeal 
oraz ColorFill.
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Śruby do łączenia blatów kuchennych 
EasiBolt 150mm 

Śruby do łączenia blatów kuchennych EasiBolt 
to najprostszy sposób na trwałe połączenie. 
Od tradycyjnych śrub odróżnia je dodatkowy 
element (tzw. Holder), który utrzymuje śrubę 
w wyfrezowaniu, umożliwiając jej dokręcanie 
z użyciem jednej ręki.

 t Długość śrub: 150 mm
 t Najprostszy sposób skręcenia blatów 

kuchennych
 t Dodatkowy element (tzw. Holder) utrzymuje 
śrubę w wyfrezowaniu, ułatwiając jej dokręcenie

 t Podczas skręcania jedna ręka jest zawsze wolna
 t Opatentowany system
 t Pakowane po 3 sztuki (3 śruby + 3 Holdery)

Aluminiowa folia ochronna /
Bariera dyfuzyjna

Aluminiowa folia ochronna przeznaczona do zabezpieczania głównie blatów kuchennych 
w miejscach narażonych na działanie wysokich temperatur oraz wilgoci takich jak na przykład 
wycięcie pod płytę grzewczą lub zlew kuchenny, okolice zmywarki, piekarnika, pralki, itp.

 t Bardzo dobra wytrzymałość mechaniczna
 t Zapewnia ochronę przed wysoką 

temperaturą i wilgocią
 t Jest samoprzylepna
 t Jest elastyczna co ułatwia klejenie na 

nierównej powierzchni
 t Bardzo dobrze przylega do powierzchni 

dzięki zastosowaniu mocnego kleju 
akrylowego

 t Grubość folii: 30 mikronów
 t  Rolka: 3 mb x 50 mm lub 

45 mb x 50 mm
 t Arkusz: 1 m x 600 mm

Opatentowany system

Olej do blatów drewnianych 

Olej do blatów drewnianych pielęgnuje 
i zabezpiecza wszystkie typy drewnianych 
powierzchni roboczych. Wnika głęboko 
w drewno dając naturalne satynowe 
wykończenie oraz trwałą i wodoodporną 
powłokę.

 t Plamoodporny
 t Zabezpiecza przed wodą
 t Bezpieczny w kontakcie z żywnością 

zgodnie z EN71-3
 t Zgodny z VOC 2010
 t Naturalne satynowe wykończenie
 t Szybkoschnący
 t Wysoka odporność na UV
 t Lepsza wydajność: do 20 m2/1l
 t Dostępne w puszkach: 375 ml oraz 

1000 ml

Instalacja

Klej i uszczelniacz 
do blatów

ColorJoint jest dopasowanym 
kolorystycznie klejem 
i uszczelniaczem do łączenia 
blatów, montażu listew 
przyblatowych i paneli 
kuchennych. Używany również 
do montażu zlewozmywaków 
podwieszanych, uszczelniania 
wycięć pod zlewozmywaki oraz 
innych miejsc narażonych na 
działanie wody.

NOWOŚĆ
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Blaty mineralno-akrylowe Solid Surface

Blaty drewniane. Czyszczenie i pielęgnacja 

Blaty drewniane. Czyszczenie i pielęgnacja to doskonały środek 
do codziennej pielęgnacji powierzchni z litego drewna oraz 
fornirowanych, głównie blatów kuchennych. 

 t Posiada neutralny dla naturalnego drewna poziom pH7, co 
niweluje niebezpieczeństwo tworzenia się ciemnych wżerów 
(naleciałości) w powierzchni blatu, na które jest on narażony 
podczas czyszczenia innymi środkami lub wodą

 t Idealnie sprawdza się w każdym gospodarstwie domowym 
jak również biurze i hotelu

 t Blaty drewniane. Czyszczenie i pielęgnacja nie pozostawia 
smug na czyszczonej powierzchni 

 t Doskonale radzi sobie z codziennymi zabrudzeniami takimi 
jak tłuszcz, resztki jedzenia, zaschnięte płyny itp. 

 t Bezpieczny dla czyszczonej powierzchni 
 t Nie zawiera rozpuszczalników. Bezpieczny dla środowiska 

naturalnego

Pielęgnacja

Regeneracja
Mus do blatów drewnianych 

Mus do blatów drewnianych pielęgnuje 
i zabezpiecza wszystkie typy drewnianych 
powierzchni roboczych. Wnika głęboko 
w drewno dając naturalne satynowe 
wykończenie oraz trwałą i wodoodporną 
powłokę. Mus do blatów drewnianych 
to najprostszy sposób na regenerację 
powierzchni blatów drewnianych, które 
zostały już kiedyś zaolejowane. 

 t Plamoodporny
 t Zabezpiecza przed wodą
 t Bezpieczny w kontakcie z żywnością 

zgodnie z EN71-3
 t Zgodny z VOC 2010
 t Naturalne satynowe wykończenie
 t Szybkoschnący
 t Wysoka odporność na UV
 t Bardzo duża wydajność: do 30 m2

 t Opakowanie 150 ml (aerozol)
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ColorSeam to trwały, dopasowany 
kolorystycznie dwukomponentowy klej do 
tworzenia niewidocznych połączeń blatów solid 
surface i kompozytowych. Może być stosowany 
także do łączenia kwarcu i naturalnego 
kamienia. 

Nowa receptura barwionych klejów 
metakrylowych Unika daje większą siłę 
klejenia i odporność spoiny, a także szybsze 
utwardzanie w porównaniu do tradycyjnych 
metakrylanów.

ColorSeam jest odporny na zmiany bazowego 
koloru. Po utwardzeniu spoina klejowa jest 
stabilna na UV i ma bardzo wysoką odporność 
chemiczną i temperaturową. Szlifować można 
już po 30 minutach.

Dostępny w kilku popularnych kolorach 
standardowych. Specjalizujemy się 
w małoseryjnej produkcji kolorów 
specjalnych i oferujemy bezkonkurencyjne 
dopasowania kolorystyczne osiągane za 
pomocą najnowszych komputerowych 
spektrofotometrów.

ColorSeam dostępny jest w trzech rozmiarach 
– 50 ml, 100 ml oraz 250 ml. Kartusze 
dwukomponentowe pozwalają na dokładne 
mieszanie i aplikację barwionego kleju 
zapewniając stałe rezultaty i minimalny odpad.

Nowa linia napełniania kartuszy pozwala na 
precyzyjne dozowanie, brak pęcherzyków 
powietrza i stały kolor.

Unika produkuje barwione kleje od ponad 25 
lat i dostarcza je do wielu dużych producentów 
i dystrybutorów kuchni w całej Europie. 
Wszystkie produkty były poddawane próbom 
i testom zgodnym z normami ISO.

ColorSeam jest bardzo wszechstronny – może 
być wykorzystywany do łączenia blatów 
kuchennych i łazienkowych. Może być użyty 
w laboratoriach, ladach recepcyjnych, stołach, 
pokojach hotelowych itd.

ColorSeam zapewnia idealną jakość montażu.

Wyprodukowano w Wielkiej Brytanii
  film instruktażowy pod adresem

www.vimeo.com/unikainnovation

Instalacja

50 ml

Klej do Solid Surface

 t Dopasowany kolorystycznie klej do 
łączenia solid surface, kompozytów, 
granitu i kwarcu

 t Dopasowane kolorystycznie niewidoczne 
połączenie blatów solid surface

 t Szeroka gama kolorów dokładnie 
dopasowanych spektrofotometrem 
(DE<1.0)

 t Duża siła wiązania blatów 
kompozytowych (płyta wiórowa i MDF)

 t Mała seria produkcyjna dla kolorów 
specjalnych

 t Dostępny w 3 rozmiarach – 50 ml, 100 ml 
& 250 ml

 t Znakomita odporność na UV (testowana 
niezależnie)

 t Szlifowanie po niecałych 30 minutach
 t Stosowany do łączenia blatów 

kuchennych i łazienkowych
 t Stosowany w laboratoriach, ladach 

recepcyjnych, pokojach hotelowych itd.
Konkurencyjny produkt Klej ColorSeam

Przykładowe kolory

Możemy 
wyprodukować 
każdy kolor

250 ml 100 ml
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Czyszczenie i pielęgnacja
Solid Surface. Czyszczenie i pielęgnacja

Specjalny preparat przeznaczony do codziennego czyszczenia 
blatów oraz innych elementów z materiału Solid Surface (np. 
Corian, Kerrock, Staron, Hi-Macs, Rauvisio). 

 t Doskonale radzi sobie z codziennymi zabrudzeniami 
i tłuszczem

 t Posiada właściwości antybakteryjne
 t Bezpieczny dla czyszczonej powierzchni
 t Nie zawiera rozpuszczalników, ani innych niebezpiecznych czy 

agresywnych substancji
 t Czyści nie pozostawiając smug i nie rysuje powierzchni
 t Pozostawia czyszczoną powierzchnię czystą i błyszczącą

Solid Surface. Połysk i ochrona 

Solid Surface. Połysk i ochrona to specjalna politura zabezpieczająca 
powierzchnię blatu oraz innych elementów z materiału Solid Surface 
(np. Corian, Kerrock, Staron, Hi-Macs, Rauvisio). 

 t Specjalna politura czyszcząco-zabezpieczająca powierzchnię 
blatu

 t Zalecane jest stosowanie tego produktu raz na tydzień, aby 
powierzchnia blatu pozostawała jak nowa przez wiele lat

 t Pozwala zachować świeżość powłoki i jej naturalny połysk
 t Pozostawia na powierzchni niewidoczną barierę – ułatwia 

codzienne czyszczenie
 t Zaleca się stosowanie wraz z Solid Surface. Czyszczenie 

i pielęgnacja

Pady do blatów Solid Surface

Specjalne pady do 
szlifowania oraz 
polerowania blatów Solid 
Surface w trzech różnych 
gradacjach.

Szlifowanie powinno być 
zawsze kończone białym 
padem o najmniejszej 
gradacji.

Solid Surface. Regeneracja 

Solid Surface. Regeneracja to specjalne mleczko odnawiające 
powierzchnie wykonane z materiału Solid Surface (np. Corian, 
Kerrock, Staron, Hi-Macs, Rauvisio). Specjalna formuła pozwala 
na usunięcie drobnych rys z powierzchni oraz przywraca blask 
i połysk całej powierzchni. 

 t Odnawia wszystkie powierzchnie Solid Surface
 t Stworzony tak, aby bez problemu usuwał drobne rysy 

z powierzchni. Posiada drobinki szlifujące, które przy pomocy 
nylonowych padów usuwają drobne zarysowania 

 t Poleruje powierzchnię pozostawiając ją gładką i błyszczącą jak 
nową

 t Używać jeśli blat traci swój połysk i widoczne stają się ślady 
zużycia

  film instruktażowy pod adresem
www.vimeo.com/unikainnovation

Regeneracja

Aluminiowa folia ochronna /
Bariera dyfuzyjna

Aluminiowa folia ochronna przeznaczona do zabezpieczania głównie blatów kuchennych 
w miejscach narażonych na działanie wysokich temperatur oraz wilgoci takich jak na przykład 
wycięcie pod płytę grzewczą lub zlew kuchenny, okolice zmywarki, piekarnika, pralki, itp.

 t Bardzo dobra wytrzymałość mechaniczna
 t Zapewnia ochronę przed wysoką 

temperaturą i wilgocią
 t Jest samoprzylepna
 t Jest elastyczna co ułatwia klejenie na 

nierównej powierzchni
 t Bardzo dobrze przylega do powierzchni 

dzięki zastosowaniu mocnego kleju 
akrylowego

 t Grubość folii: 30 mikronów
 t Rolka:  3 mb x 50 mm lub 

45 mb x 50 mm
 t Arkusz: 1 m x 600 mm

Instalacja
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Impregnat do kamienia 

Impregnat do kamienia to specjalne ochronne 
mleczko przeznaczone do kamiennych 
powierzchni blatów (granitowych, kwarcowych, 
marmurowych i innych). 

 t Tworzy niewidoczną powłokę ochronną
 t Chroni powierzchnie przed plamami rozlanej 

cieczy bądź olejów
 t Absolutnie transparentna i „oddychająca” 

powłoka
 t Łagodny i bezpieczny dla powierzchni 

kamiennych oraz środowiska 
 t Nie zawiera rozpuszczalników i jest 

biodegradowalny

Aluminiowa folia ochronna /
Bariera dyfuzyjna

Aluminiowa folia ochronna przeznaczona do zabezpieczania głównie blatów kuchennych 
w miejscach narażonych na działanie wysokich temperatur oraz wilgoci takich jak na przykład 
wycięcie pod płytę grzewczą lub zlew kuchenny, okolice zmywarki, piekarnika, pralki, itp.

 t Bardzo dobra wytrzymałość mechaniczna
 t Zapewnia ochronę przed wysoką 

temperaturą i wilgocią
 t Jest samoprzylepna
 t Jest elastyczna co ułatwia klejenie na 

nierównej powierzchni
 t Bardzo dobrze przylega do powierzchni 

dzięki zastosowaniu mocnego kleju 
akrylowego

 t Grubość folii: 30 mikronów
 t Rolka:  3 mb x 50 mm lub 

45 mb x 50 mm
 t Arkusz: 1 m x 600 mm

Klej do Solid Surface

 t Dopasowany kolorystycznie klej do 
łączenia solid surface, kompozytów, 
granitu i kwarc

 t Dopasowane kolorystycznie niewidoczne 
połączenie blatów solid surface

 t Szeroka gama kolorów dokładnie 
dopasowanych spektrofotometrem 
(DE<1.0)

 t Duża siła wiązania blatów 
kompozytowych (płyta wiórowa i MDF)

 t Mała seria produkcyjna dla kolorów 
specjalnych

 t Dostępny w 3 rozmiarach – 50 ml, 100 ml 
& 250 ml

 t Znakomita odporność na UV (testowana 
niezależnie)

 t Szlifowanie po niecałych 30 minutach
 t Stosowany do łączenia blatów 

kuchennych i łazienkowych
 t Stosowany w laboratoriach, ladach 

recepcyjnych, pokojach hotelowych itd.

  film instruktażowy pod adresem
www.vimeo.com/unikainnovation

Instalacja

Przykładowe kolory

Możemy wyprodukować każdy kolor

ColorSeam to trwały, dopasowany 
kolorystycznie dwukomponentowy klej do 
tworzenia niewidocznych połączeń blatów 
solid surface i kompozytowych. Może 
być stosowany także do łączenia kwarcu 
i naturalnego kamienia.

50 ml250 ml 100 ml

Wyprodukowano w Wielkiej Brytanii
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Granit & Kwarc. Czyszczenie i pielęgnacja 

Granit & Kwarc. Czyszczenie i pielęgnacja to specjalny 
preparat do codziennego czyszczenia blatów i innych 
powierzchni z kamienia (granitowych, kwarcowych, 
marmurowych i innych). 

 t Przeznaczony do wszystkich rodzajów blatów 
kamiennych

 t Idealny do codziennego użytku
 t Czyści codzienne zabrudzenia (resztki jedzenia, 

zaschnięte plamy z napojów) oraz tłuste plamy
 t Łagodny i bezpieczny dla powierzchni kamiennych oraz 
środowiska 

 t Nie zawiera rozpuszczalników i jest biodegradowalny
 t Nie tworzy smug, pozostawia lśniącą powierzchnię

Czyszczenie i pielęgnacja
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Regeneracja
 t Czyści różnego rodzaju łatwe i trudne 

do usunięcia zabrudzenia, plamy, 
zaznaczenia, naloty z prawie wszystkich 
powierzchni

 t Czyści takie powierzchnie jak płyty 
meblowe, blaty kuchenne, ceramika, 
plastik, stal, szkło, podłogi, ściany, 
itp., a także felgi samochodowe, szyby 
kominkowe, podeszwy butów i wiele 
innych

 t Wykonana ze specjalnej pianki z żywicami 
melaminowymi, która wchodzi głęboko 
w pory czyszczonego materiału 
wyciągając z nich zanieczyszczenia 

 t Przeznaczona również do blatów 
kuchennych (np. kamiennych)

 t Do czyszczenia potrzebna jedynie woda 
– zapomnij o jakimkolwiek płynie

 t Idealnie sprawdza się w każdym 
gospodarstwie domowym jak również 
biurze

 t Sprzedawana jako 4-pak

Aluminiowa folia ochronna /
Bariera dyfuzyjna

Aluminiowa folia ochronna przeznaczona do zabezpieczania głównie blatów kuchennych 
w miejscach narażonych na działanie wysokich temperatur oraz wilgoci takich jak na przykład 
wycięcie pod płytę grzewczą lub zlew kuchenny, okolice zmywarki, piekarnika, pralki, itp.

 t Bardzo dobra wytrzymałość mechaniczna
 t Zapewnia ochronę przed wysoką 

temperaturą i wilgocią
 t Jest samoprzylepna
 t Jest elastyczna co ułatwia klejenie na 

nierównej powierzchni
 t Bardzo dobrze przylega do powierzchni 

dzięki zastosowaniu mocnego kleju 
akrylowego

 t Grubość folii: 30 mikronów
 t Rolka:  3 mb x 50 mm lub 

45 mb x 50 mm
 t Arkusz: 1 m x 600 mm

Profesjonalna gąbka czyszcząca 
/ „Magiczna Gąbka”

Profesjonalna gąbka czyszcząca to 
innowacyjny produkt do czyszczenia 
wszelakich powierzchni w gospodarstwie 
domowym, przydatny również do 
czyszczenia powierzchni po montażu mebli 
u klienta.

Klej do Solid Surface

 t Dopasowany kolorystycznie klej do 
łączenia solid surface, kompozytów, 
granitu i kwarc

 t Dopasowane kolorystycznie niewidoczne 
połączenie blatów solid surface

 t Szeroka gama kolorów dokładnie 
dopasowanych spektrofotometrem 
(DE<1.0)

 t Duża siła wiązania blatów 
kompozytowych (płyta wiórowa i MDF)

 t Mała seria produkcyjna dla kolorów 
specjalnych

 t Dostępny w 3 rozmiarach – 50 ml, 100 ml 
& 250 ml

 t Znakomita odporność na UV (testowana 
niezależnie)

 t Szlifowanie po niecałych 30 minutach
 t Stosowany do łączenia blatów 

kuchennych i łazienkowych
 t Stosowany w laboratoriach, ladach 

recepcyjnych, pokojach hotelowych itd.

  film instruktażowy pod adresem
www.vimeo.com/unikainnovation

Instalacja

Przykładowe kolory

Możemy wyprodukować każdy kolor

ColorSeam to trwały, dopasowany 
kolorystycznie dwukomponentowy klej do 
tworzenia niewidocznych połączeń blatów 
solid surface i kompozytowych. Może 
być stosowany także do łączenia kwarcu 
i naturalnego kamienia.

50 ml250 ml 100 ml

Wyprodukowano w Wielkiej Brytanii
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Granit & Kwarc. Czyszczenie i pielęgnacja 

Granit & Kwarc. Czyszczenie i pielęgnacja to specjalny 
preparat do codziennego czyszczenia blatów i innych 
powierzchni z kamienia (granitowych, kwarcowych, 
marmurowych i innych). 

 t Przeznaczony do wszystkich rodzajów blatów 
kamiennych

 t Idealny do codziennego użytku
 t Czyści codzienne zabrudzenia (resztki jedzenia, 

zaschnięte plamy z napojów) oraz tłuste plamy
 t Łagodny i bezpieczny dla powierzchni kamiennych 

oraz środowiska 
 t Nie zawiera rozpuszczalników i jest biodegradowalny
 t Nie tworzy smug, pozostawia lśniącą powierzchnię

Czyszczenie i pielęgnacja
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Klej błyskawiczny 
z aktywatorem MitrePen 

Sekundowy klej błyskawiczny 
cyjanoakrylowy do klejenia cokołów, 
listew, ornamentów, ramek obrazów, 
doklejek, drobnych prac montażowych 
lub naprawczych.

Skleja takie materiały jak MDF, drewno, 
szkło, ceramikę, aluminium, akryl, płytę 
wiórową, stal, porcelanę, niektóre plastiki 
czy gumę w kilka sekund.

 t MitrePen – opatentowana i jedyna na 
świecie forma aktywatora w sztyfcie. 
Pozwala na precyzyjne naniesienie 
go na klejony element. Niweluje 
niebezpieczeństwo przypadkowego 
kontaktu aktywatora z powierzchnią, 
która może zmienić swoje właściwości 
(np. kolor) po kontakcie z nim. 

 t Większa wydajność aktywatora 
– 1 MitrePen = 3 x MitreBond

 t Błyskawiczne klejenie przy 
zastosowaniu aktywatora (10 sekund)

 t Pozwala na trwałe połączenie 
materiałów bez używania śrub, 
gwoździ, ścisków stolarskich

 t Znakomita przyczepność i siła klejenia
 t Wystarczy ręczny docisk klejonych 

elementów przez 10 sekund
 t Przydatny przy wszelkich pracach 

montażowych i naprawczych
 t Oszczędność czasu i nerwów
 t Aktywator występuje w dwóch wersjach 

(aerozol i sztyft)

  film instruktażowy pod adresem
www.vimeo.com/unikainnovation

Opatentowany system

Klej błyskawiczny z aktywatorem 
MitreBond 

Sekundowy klej błyskawiczny cyjanoakrylowy 
do klejenia cokołów, listew, ornamentów, 
ramek obrazów, doklejek, drobnych prac 
montażowych lub naprawczych.

Skleja takie materiały jak MDF, drewno, 
szkło, ceramikę, aluminium, akryl, płytę 
wiórową, stal, porcelanę, niektóre plastiki czy 
gumę w kilka sekund.

fakt
Klei szybko i czysto 
w 10 sekund

Nowa, mocniejsza receptura.
Działa szybciej na MDF niskiej 
gęstości.

 t Mitre Bond – klasyczny aktywator 
w formie aerozolu

 t Błyskawiczne klejenie przy 
zastosowaniu aktywatora (10 sekund)

 t Pozwala na trwałe połączenie 
materiałów bez używania śrub, 
gwoździ, ścisków stolarskich

 t Znakomita przyczepność i siła klejenia
 t Wystarczy ręczny docisk klejonych 

elementów przez 10 sekund
 t Przydatny przy wszelkich pracach 

montażowych i naprawczych
 t Oszczędność czasu i nerwów
 t Polska instrukcja obsługi na każdym 

opakowaniu
 t Aktywator występuje w dwóch wersjach 

(aerozol i sztyft)

  film instruktażowy pod adresem
www.vimeo.com/unikainnovation

Wyprodukowano w Wielkiej Brytanii
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Najważniejsze cechy ColorJoint:

 t Wysokowydajna, najnowsza generacja 
technologii MS Polimerów

 t Wodoodporność
 t Znakomita wytrzymałość i szybkość 

utwardzania nawet w niskich 
temperaturach

 t Możliwość aplikacji nawet na mokre 
powierzchnie

 t Natychmiastowa przyczepność
 t Znakomite wypełnianie szczelin i połączeń 

z powodu niskiego skurczu
 t Wysoka odporność termiczna spoiny
 t Trwale elastyczna spoina
 t Odporność na promieniowanie UV – brak 

zmiany koloru spoiny po czasie
 t Brak rozpuszczalników i innych 

składników niebezpiecznych – przyjazny 
środowisku

 t Czas otwarty 10 – 15 minut
 t 10 kolorów dostępnych od ręki
 t Tubka 20 g wystarcza na połączenie blatu 

w szerokości 60 cm z góry i z dołu (ponad 
120 cm spoiny)

 t Wygodna forma – każda tubka posiada 
specjalny aplikator ułatwiający naniesienie 
spoiny i zebranie wyciśniętego po 
złączeniu blatów nadmiaru 

 t Każdy kartonik zawiera polską instrukcję 
aplikacji

  film instruktażowy pod adresem
www.vimeo.com/unikainnovation

Klej i uszczelniacz do blatów

ColorJoint jest dopasowanym kolorystycznie 
klejem i uszczelniaczem do łączenia blatów, 
montażu listew przyblatowych i paneli 
kuchennych. Używany jest również do 
montażu zlewozmywaków podwieszanych, 
a także uszczelniania wycięć pod 
zlewozmywaki oraz innych miejsc 
narażonych na działanie wody.

Wyprodukowano w Wielkiej Brytanii

TopSeal 

Najwyższej jakości klej 
i uszczelniacz na bazie 
MS polimerów. Do wielu 
zastosowań (na przykład 
klejenie i uszczelnianie paneli 
ściennych, blatów kuchennych, 
listew przyblatowych, paneli 
kuchennych, zlewów, wanien, 
brodzików itp.).

Najważniejsze cechy TopSeal:

 t 10 kolorów standardowych dla jak najlepszego 
efektu wizualnego oraz możliwość produkcji 
dowolnego koloru 

 t Znakomita przyczepność do większości 
popularnych materiałów (drewno, płyta wiórowa, 
MDF, kamień, stal nierdzewna, szkło, ceramika, 
beton, metal i wiele innych)

 t Bardzo duża siła klejenia
 t Trwale elastyczna spoina
 t Absolutnie wodoodporny
 t Nie zawiera rozpuszczalników
 t Praktycznie bezzapachowy
 t Możliwość klejenia w wilgotnych warunkach, 

a nawet pod wodą
 t Odporność temperaturowa od -40˚C do +90˚C
 t Długi okres przydatności: 18 miesięcy 

(nieotwarty)
 t Kartusz 290 ml
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Klej kontaktowy w aerozolu Bondseal 2080

Uniwersalny klej kontaktowy w aerozolu Bondseal 2080 zapewnia 
trwały i efektywny sposób łączenia szerokiej gamy materiałów takich 
jak drewno, płyta wiórowa, MDF, HDF, metal, laminaty HPL, szkło, 
płyta gipsowo-kartonowa, folia aluminiowa, włókno szklane, twarda 
i elastyczna pianka i inne. Stosując niewielkie naniesienie może być 
stosowany również do łączenia polistyrenu. Idealnie sprawdza się do 
klejenia pianki akustycznej w komorach bezechowych i wygłuszaniu 
pomieszczeń, pogrubiania płyty, przyklejania laminatów.

Regulowana dysza wylotowa umożliwia dostosowanie szerokości 
strumienia pozwalając na pokrywanie zarówno większych, jak 
i mniejszych powierzchni, krawędzi itp. ograniczając overspray. 
Ułatwia to kontrolowaną aplikację, eliminuje odpady i pozwala na 
wykonywanie klejenia czysto i efektywnie.

 t Odpowiedni do różnych zastosowań
 t Zapewnia trwałe wiązanie klejonych elementów
 t Kontrola aplikacji dzięki regulowanej dyszy
 t Prosty w użytkowaniu i wydajny
 t Czyste i efektywne klejenie
 t Pojemność: 500 ml
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TopMarker jest nowym narzędziem 
wspomagającym instalatora kuchni 
w powtarzalnym wycinaniu dokładnych 
otworów w blacie do montażu zlewu oraz 
płyty grzewczej. TopMarker przyspiesza 
zaznaczanie linii cięć na blacie oraz 
polepsza dokładność. 

TopMarker posiada również otwór 35 mm 
pod puszkę zawiasu. W połączeniu z wiertłem 
i frezem do zawiasów może być użyty do 
wiercenia bez przemieszczania się wiertła.

Otwór pod puszkę ustawiony jest 22 mm od 
krawędzi więc szablon jest gotowy do pracy 
od razu po przyłożeniu.

  film instruktażowy pod adresem
www.vimeo.com/unikainnovation

TopMarker może być użyty także do 
wyznaczania miejsc montażu uchwytów 
meblowych. Użyj go także do zaznaczania 
kąta 45˚ – wewnętrznego lub zewnętrznego.

TopMarker zbudowany jest z laminatu 
kompaktowego o grubości 13 mm – jest 
wysokiej jakości trwałym narzędziem 
dla profesjonalistów. Jest to poręczne 
urządzenie oszczędzające czas, które daje 
stałe efekty przy każdym użyciu.

NOWOŚĆ

Szablon do łączenia blatów – 700 mm

Do wycinania:

 t Blatów 250, 300, 400, 450, 500, 550, 600, 616, 620, 635, 650 i 700 mm
 t Połączeń 90˚ prawych i lewych
 t Połączeń 45˚
 t Gniazd na 3 śruby
 t Zakończeń po łuku
 t Zaokrągleń rogów blatu
 t Puszek zawiasów
 t Cięć pod kątem 22,5˚, 30˚, 45˚

Najchętniej kupowany szablon w Europie.

Przeznaczony do wycinania blatów roboczych z szerokiej gamy materiałów oraz wielu 
różnych głębokościach.

 t Nowy, szybki system ustawiania
 t Wcięcie 35 mm
 t Zawiera 6 nylonowych tulei mocujących i pełną instrukcję użytkowania

  film instruktażowy pod adresem
www.vimeo.com/unikainnovation

LEWE PRAWE POŁĄCZENIE 45˚ ZAKOŃCZENIE
PO ŁUKU

ZAOKRĄGLENIE
100˚

PUSZKA 
ZAWIASU 35 MM

3 GNIAZDA
NA ŚRUBY
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Ochrona blatu

Frezy trzpieniowe do blatów 
kuchennych

Unika wprowadza nową serię wysokiej 
jakości frezów trzpieniowych. Wszystkie 
pokryte węglikiem wolframu – najlepsza 
jakość dla większej trwałości.

Frez trzpieniowy prosty podwójny 
– 12,7 mm (½”) średnicy z długością 
cięcia 50 mm i średnicą trzonka 
½”. Idealne do blatów kuchennych 
i frezowania drewna. Wszystkie frezy 
współpracują z szablonami Unika.

Frez do lamelek ¼” – przeznaczony do 
drewna, MDF, sklejki i płyty wiórowej. 
Każdy frez dostarczany jest z trzema 
kółkami prowadzącymi umożliwiającymi 
tworzenie gniazd dla lamelek nr 0, nr 10 
oraz nr 20.
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Profesjonalne środki czyszcząco-pielęgnacyjne

Relingi ochronne do blatu 
(samoprzylepne)

Dodatkowa ochrona blatów kuchennych. 
Relingi ochronne niwelują problem braku 
miejsca na odłożenie rozgrzanego garnka 
bądź patelni.

Najważniejsze cechy relingów 
ochronnych:

 t Prosty sposób na organizację pracy 
w kuchni

 t Dodatkowe miejsce na blacie kuchennym 
do odłożenia gorących garnków i patelni

 t Prosty montaż na taśmie dwustronnej 
(relingi fabrycznie są podklejone taśmą) 
bez niszczenia powierzchni blatu

 t Bez frezowania, kurzu, śrub
 t Wykonane ze stali nierdzewnej
 t Pasujące do każdej kuchni
 t Dostępne długości: 30 i 45 cm
 t Jeden zestaw to 6 relingów

  film instruktażowy pod adresem
www.vimeo.com/unikainnovation

Relingi ochronne pod torby 
podróżne

Przydatne w hotelarstwie relingi ochronne 
do zabezpieczania powierzchni bagażników 
pod torby podróżne. Długość 60 cm 
z trzema otworami do montażu na śruby.

Odporne na wodę i wysoką temperaturę

Samoprzylepne – błyskawiczny montaż

30 cm

45 cm

60 cm



C
zy

sz
cz

en
ie

 i 
pi

el
ęg

na
cj

a

C
zy

sz
cz

en
ie

 i 
pi

el
ęg

na
cj

a

44 45

 t Sprawdza się przy usuwaniu tłustych 
plam, zaschniętej wody i innych 
powstałych zanieczyszczeń

 t Pozostawia powierzchnię czystą oraz 
błyszczącą 

 t Tworzy powłokę ochronną zapobiegającą 
powstawaniu zanieczyszczeń

 t Przeznaczona do wszystkich rodzajów 
powierzchni metalowych (zlewozmywaki, 
okapy, zmywarki, lodówki, piekarniki, 
listwy przyblatowe i cokołowe, obrzeża 
aluminiowe, balustrady itp.)

 t Idealnie sprawdza się w każdym 
gospodarstwie domowym, biurze, hotelu, 
restauracji, itp

Wystarczy nałożyć niewielką ilość politury 
na miękką szmatkę i przeczyścić dokładnie 
całą czyszczoną powierzchnię aby otrzymać 
oczekiwany efekt.

 t Nadaje się do czyszczenie na przykład 
matowych frontów meblowych z folii PVC, 
powierzchni akrylowych lub lakierowanych

 t Usuwa drobne zarysowania/
wybłyszczenia powstałe od paznokci, 
które są nie do usunięcia innymi 
metodami

 t Doskonale usuwa tłuszcz i brud
 t Nie pozostawia smug
 t Pozostawia warstwę ochronną przed 

brudem i odciskami palców dzięki 
specjalnej formule

 t Jest bezpieczny dla czyszczonych 
powierzchni, nie rysuje

 t Idealnie sprawdza się w każdym 
gospodarstwie domowym jak również 
biurze, czy hotelu

Stal nierdzewna inox. Połysk i ochrona

Stal nierdzewna inox. Połysk i ochrona to naturalna, bazująca na oleju politura do 
codziennego czyszczenia i konserwacji stali szlachetnej.

Powierzchnie Supermat. Czyszczenie i pielęgnacja 

Specjalistyczny środek czyszczący w sprayu 
do wszelkich powierzchni w matowym 
wykończeniu.

Gloss Cleaner – środek do 
czyszczenia powierzchni 
wysokopołyskowych

Środek czyszczący w formie aerozolu 
o bardzo dobrych właściwościach 
czyszczących. Idealnie sprawdza się 
w każdym gospodarstwie domowym jak 
również biurze. Zaawansowana formuła 
pianki antystatycznej, która pozwala na 
osiągnięcie znakomitego wykończenia 
wysokopołyskowych powierzchni mebli, 
szkła, luster, elementów chromowanych 
czy ekranów telewizorów i komputerów.

fakt
uniwersalne 
środki mogą 
być zbyt 
agresywne dla 
czyszczonej 
powierzchni

 t Bardzo dobre właściwości czyszczące
 t Wygodna i efektowna forma pianki
 t Posiada właściwości antystatyczne powodujące mniejsze 

przyciąganie kurzu wyczyszczonej powierzchni
 t Neutralny dla delikatnych powierzchni (np. frontów połyskowych 

PVC, akrylowych). Inne środki myjące (szczególnie uniwersalne) 
mogą trwale uszkodzić delikatne powierzchnie

 t Idealny do codziennej pielęgnacji takich powierzchni jak 
fronty meblowe (szczególnie wysokopołyskowe), okapy, fronty 
zmywarek, piekarników i pralek, szyby, lustra, płyty grzewcze, 
monitory, ekrany telewizorów, itp. 

 t Każdorazowo w zestawie ze ściereczką z mikrofibry
 t Przydatny w domu i pracy

  film instruktażowy pod adresem
www.vimeo.com/unikainnovation
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Solid Surface. Regeneracja 

Solid Surface. Regeneracja to specjalne 
mleczko odnawiające powierzchnie 
wykonane z materiału Solid Surface (np. 
Corian, Kerrock, Staron, Hi-Macs, Rauvisio). 
Specjalna formuła pozwala na usunięcie 
drobnych rys z powierzchni oraz przywraca 
blask i połysk całej powierzchni. 

 t Odnawia wszystkie powierzchnie Solid 
Surface

 t Stworzony tak, aby bez problemu usuwał 
drobne rysy z powierzchni. Posiada 
drobinki szlifujące, które przy pomocy 
nylonowej gąbki usuwają drobne 
zarysowania 

 t Poleruje powierzchnię pozostawiając ją 
gładką i błyszczącą jak nową

 t Używać jeśli blat traci swój połysk 
i widoczne stają się ślady zużycia

  film instruktażowy pod adresem
www.vimeo.com/unikainnovation

 t Posiada neutralny dla naturalnego 
drewna poziom pH7, co niweluje 
niebezpieczeństwo tworzenia się 
ciemnych wżerów (naleciałości) 
w powierzchni blatu, na które jest on 
narażony podczas czyszczenia innymi 
środkami lub wodą

 t Idealnie sprawdza się w każdym 
gospodarstwie domowym jak również 
biurze i hotelu

 t Blaty drewniane. Czyszczenie 
i pielęgnacja nie pozostawia smug na 
czyszczonej powierzchni 

 t Doskonale radzi sobie z codziennymi 
zabrudzeniami takimi jak tłuszcz, resztki 
jedzenia, zaschnięte płyny itp. 

 t Bezpieczny dla czyszczonej powierzchni 
 t Nie zawiera rozpuszczalników. 

Bezpieczny dla środowiska naturalnego

Blaty drewniane. Czyszczenie i pielęgnacja 

Blaty drewniane. Czyszczenie i pielęgnacja to doskonały środek do codziennej pielęgnacji 
powierzchni z litego drewna oraz fornirowanych, głównie blatów kuchennych.

Blaty laminowane. 
Czyszczenie i pielęgnacja

Specjalny środek do codziennej pielęgnacji 
powierzchni z laminatów i melaminy (np. 
blaty kuchenne, płyty melaminowane, 
korpusy i fronty szafek, itp.). 

 t Doskonale czyści nie pozostawiając smug 
i zacieków 

 t Przeznaczony do czyszczenia lekkich jak 
i uciążliwych zabrudzeń (tłuszcz, resztki 
jedzenia, wyschnięte plamy po płynach)

 t Nie zawiera rozpuszczalników, przyjazny 
dla środowiska

 t Bezpieczny dla czyszczonej powierzchni 
przez swój neutralny skład

 t Idealnie sprawdza się w każdym 
gospodarstwie domowym jak również 
biurze i hotelu

Zlew kompozytowy. 
Codzienna pielęgnacja 

Specjalny środek do czyszczenia 
i pielęgnacji zlewozmywaków 
kompozytowych. 

 t Przeznaczony jest do codziennego 
użytku.

 t Jego delikatny i neutralny skład jest 
absolutnie bezpieczny dla kompozytów

 t Bardzo dobry efekt czyszczący 
i pielęgnujący 

 t Widoczny osad z kamienia i wapnia 
czy zaschnięty tłuszcz nie będzie już 
problematyczny

 t Przy regularnym stosowaniu Zlew 
kompozytowy. Codzienna pielęgnacja 
zlewozmywak kompozytowy ciągle 
wygląda jak nowy

 t Nie pozostawia smug
 t Nie rysuje czyszczonej powierzchni
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Granit & Kwarc. 
Czyszczenie i pielęgnacja 

Granit & Kwarc. Czyszczenie i pielęgnacja 
to specjalny preparat do codziennego 
czyszczenia blatów i innych powierzchni 
z kamienia (granitowych, kwarcowych, 
marmurowych i innych). 

 t Przeznaczony do wszystkich rodzajów 
blatów kamiennych

 t Idealny do codziennego użytku
 t Czyści codzienne zabrudzenia (resztki 

jedzenia, zaschnięte plamy z napojów) 
oraz tłuste plamy

 t Łagodny i bezpieczny dla powierzchni 
kamiennych oraz środowiska 

 t Nie zawiera rozpuszczalników i jest 
biodegradowalny

 t Nie tworzy smug, pozostawia lśniącą 
powierzchnię

Impregnat do kamienia 

Impregnat do kamienia to specjalne 
ochronne mleczko przeznaczone 
do kamiennych powierzchni blatów 
(granitowych, kwarcowych, marmurowych 
i innych). 

 t Tworzy niewidoczną powłokę ochronną
 t Chroni powierzchnie przed plamami 

rozlanej cieczy bądź olejów
 t Absolutnie transparentna i „oddychająca” 

powłoka
 t Łagodny i bezpieczny dla powierzchni 

kamiennych oraz środowiska 
 t Nie zawiera rozpuszczalników i jest 

biodegradowalny

Solid Surface. 
Połysk i ochrona 

Solid Surface. Połysk i ochrona to specjalna 
politura zabezpieczająca powierzchnię blatu 
oraz innych elementów z materiału Solid 
Surface (np. Corian, Kerrock, Staron, Hi-
Macs, Rauvisio). 

 t Specjalna politura czyszcząco-
zabezpieczająca powierzchnię blatu

 t Zalecane jest stosowanie tego produktu 
raz na tydzień, aby powierzchnia blatu 
pozostawała jak nowa przez wiele lat

 t Pozwala zachować świeżość powłoki i jej 
naturalny połysk

 t Pozostawia na powierzchni niewidoczną 
barierę – ułatwia codzienne czyszczenie

 t Zaleca się stosowanie wraz z Solid 
Surface. Czyszczenie i pielęgnacja

Solid Surface. 
Czyszczenie i pielęgnacja

Specjalny preparat przeznaczony do 
codziennego czyszczenia blatów oraz innych 
elementów z materiału Solid Surface (np. 
Corian, Kerrock, Staron, Hi-Macs, Rauvisio). 

 t Doskonale radzi sobie z codziennymi 
zabrudzeniami i tłuszczem

 t Posiada właściwości antybakteryjne
 t Bezpieczny dla czyszczonej powierzchni
 t Nie zawiera rozpuszczalników, ani innych 

niebezpiecznych czy agresywnych 
substancji

 t Czyści nie pozostawiając smug i nie 
rysuje powierzchni

 t Pozostawia czyszczoną powierzchnię 
czystą i błyszczącą
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 t Czyści różnego rodzaju łatwe i trudne 
do usunięcia zabrudzenia, plamy, 
zaznaczenia, naloty z prawie wszystkich 
powierzchni

 t Czyści takie powierzchnie jak płyty 
meblowe, blaty kuchenne, ceramika, 
plastik, stal, szkło, podłogi, ściany, 
itp., a także felgi samochodowe, szyby 
kominkowe, podeszwy butów i wiele 
innych

 t Wykonana ze specjalnej pianki z żywicami 
melaminowymi, która wchodzi głęboko 
w pory czyszczonego materiału 
wyciągając z nich zanieczyszczenia 

 t Przeznaczona również do blatów 
kuchennych (np. kamiennych)

 t Do czyszczenia potrzebna jedynie woda 
– zapomnij o jakimkolwiek płynie

 t Idealnie sprawdza się w każdym 
gospodarstwie domowym jak również 
biurze

 t Sprzedawana jako 4-pak

Ściereczka z mikrofibry do 
środków czyszczących UNIKA 

Profesjonalna ściereczka z mikrofibry 
do użytku ze wszystkimi produktami 
czyszczącymi marki UNIKA. 

 t Bardzo dobra jakość
 t Miękka i delikatna
 t Nie rysuje powierzchni
 t Może być stosowana do wszystkich 
środków czyszczących marki UNIKA

 t W celu osiągnięcia najlepszych efektów 
czyszczenia bardzo ważnym jest, aby 
używać dobrej jakości ściereczki

Profesjonalna gąbka czyszcząca / „Magiczna Gąbka”

Profesjonalna gąbka czyszcząca to innowacyjny produkt do czyszczenia wszelakich 
powierzchni w gospodarstwie domowym, przydatny również do czyszczenia powierzchni po 
montażu mebli u klienta.



jak również:
Materiały i systemy przeciwpożarowe 
dla stolarki budowlanej i budownictwa, 
usługowe nakładanie kleju na obrzeża, 
usługowe cięcie folii na wymiar.

Materiały bambusowe
Płyty lite i warstwowe, maty, okleiny, 
podłogi, listwy i obrzeża

Płyta wiórowa
Surowa, laminowana, wodoodporna, 
ognioodporna

Kleje
Kontaktowe, dyspersje PUR, 
poliuretanowe, mocznikowe

Forniry strukturyzowane
Efekt wady ponożowej, kornika, 
szczotkowania i fali w okleinie naturalnej

Okleiny 3d
Fornir niemal bez ograniczeń w kreowaniu 
kształtu wyrobów

Ponadto oferujemy:

Obrzeża meblowe
melaminowe, naturalne, ABS, aluminiowe, 
cięte na wymiar, także z klejem

Folie PVC
Jednobarwne, drewnopodobne, 
ornamentowe, supermatowe, metallic

Laminaty
CPL w rolkach do powierzchni 
i opłaszczowania oraz HPL w arkuszach

Płyty relief
Głębokie struktury prasowane w fornirach, 
naturalne i fantazyjne, unikatowe na rynku

Okleiny do opłaszczowania
okleiny naturalne do opłaszczowania profili 
i do pras 3D

Okleiny vinterio
charakterystyczne pasiaste wzory, 
powtarzalny wygląd, niepowtarzalne 
wrażenie



GABER FG Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Opolska 126
46-380 Dobrodzień 
Tel. +48 34 35 75 053 
gaber@gaber.info.pl
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