
OZNAČENIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV

PÔVODNÉ OZNAČENIE NOVÉ OZNAČENIE

ANS - Hliník poniklovaný NIM - nikel matný

AOC - Hliník pochrómovaný CHM - chróm matný

B - Biela BIM - biela matná

BN - Brúsená nerez NEM - nerez matná

BN/LN - Brúsená nerez/leštená nerez NEM/NEL - nerez matná/nerez 
lesklá

BNL - čierny lesklý nikel GRL - grafit lesklý

BS - Čierna matná CIM - čierna matná

BS - Čierna matná (EB) CIM - čierna matná (EB)

BS/OC - Čierna matná/chróm lesklý CIM/CHL - čierna matná/chróm 
lesklý (FB/CP)

CP – chróm perla CHM - chróm matný

F1 – Strieborný elox (vetr. mriežka) STM - strieborná matná

F9 - Nerez elox (okopový plech) NEM - nerez matná

mosadz ZLM - zlatá matná

NAT - Natural mosadz nelakovaná ZLM.NAT - zlatá matná natural

Nikel (cylindricka vložka) NIM - nikel matný

NP - Nikel perla (MP SQ6 HIT, PRIMA) NIM - nikel matný (MSN)

NP - Nikel perla NIM - nikel matný

NP/OC – Nikel perla/chróm lesklý NIM/CHL – nikel matný/chróm lesk-
lý (MSN/CP)

OBA - Antik bronz BRA - bronz antik

OBA - Antik bronz BRA - bronz antik (DAB)

OC - Chróm lesklý CHL - chróm lesklý

OC - Chróm lesklý (MP SQ6 HIT, PRIMA) CHL - chróm lesklý (CP)

OCS - Chróm brúsený CHM - chróm matný



OZNAČENIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV

Prvé dve písmená slovenského názvu označujú farbu (bez diakritiky) a nasledujúce 
písmeno prívlastok danej povrchovej úpravy. 

PRÍKLAD:

PÔVODNÉ OZNAČENIE NOVÉ OZNAČENIE

OCS - Chróm brúsený (MP SQ6 HIT, PRIMA) CHM - chróm matný (MSC)

OGS - Bronz česaný matný lak BRM - bronz matný

OLV - Mosadz leštená a lakovaná ZLL - zlatá lesklá

ONS - Nikel brúsený lesklý lak NIM.LL - nikel matný

SB - PVD čierna CIM PVD - čierna matná PVD (SB)

Šedá SIM - sivá matná

T  aj TIT- Titán GRM - grafit matný (MSB)

T/OC -Titán /chróm lesklý GRM/CHL - grafit matný/chróm lesklý 
(MSB/CP)


