
OZNAČENIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV

PÔVODNÉ OZNAČENIE NOVÉ OZNAČENIE

WS - Biela matná BIM - biela matná (152)

OBA - Antik bronz BRA - bronz antik (46)

OGS - Bronz česaný matný lak BRM - bronz matný (77)

OGR - Bronz česaný lesklý lak BRM.LL - bronz matný (07)

BOC - Čierny chróm lesklý CIL - čierna lesklá (124)

BS - Čierna matná CIM - čierna matná (153)

BVOC - Čierny velvet chróm CIM - čierna matná (128)

BVOC/CP - Čierny velvet chróm / Chróm 
perla

CIM/CHM - čierna matná/chróm matný 
(128)

Čierny swarowski krištáľ (výplň) CISW - čierny swarovski krištáľ

BNL - Čierny nikel GRL - grafit lesklý (49)

T - Titán GRM - grafit matný (141)

PVD ANT - PVD Antracit GRM PVD - grafit matný PVD (162)

OC - Chróm lesklý CHL - chróm lesklý (03)

OC/BN - Chróm leský/brúsená nerez CHL/NEM - chróm lesklý/nerez matná 
(67)

VOC/BN - Velvet chróm /brúsená nerez CHM/NEM - chróm matný/nerez matná 
(81)

OCS - Chróm brúsený CHM - chróm matný (96)

OCS/OC - Chróm brúsený/chróm lesklý CHM/CHL - chróm matný/chróm lesklý 
(115)

CP - Chróm perla CHM - chróm matný (18)

PVD  CUL - PVD Lesklá meď MEL PVD - meď lesklá PVD (161)

PVD CUM - PVD Brúsená meď MEM PVD - meď matná PVD (160)

BN - Brúsená nerez NEM - nerez matná (16)

BN/OC/BN - brúsená nerez/chróm lesklý/
brúsená nerez

NEM/CHL/NEM - nerez matná/chróm 
lesklý/nerez matná (123)

NP - Nikel perla NIM - nikel matný (142)

PVD ONS - PVD Brúsený nikel NIM PVD - nikel matný PVD (163)

ONS - Nikel brúsený lesklý lak NIM.LL - nikel matný (36)



OZNAČENIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV

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

PRÍKLAD:

PÔVODNÉ OZNAČENIE NOVÉ OZNAČENIE

OGA - Antik sivá SIA - sivá antik (47)

BG - Česaná sivá (sonia, nela - výpredaj) SIM - sivá matná (156)

OLV - Mosadz leštená lesklý lak ZLL - zlatá lesklá (01)

PVD GOLD - PVD Lesklá zlatá ZLL PVD - zlatá lesklá PVD (50)

OLV/N - Mosadz leštená a lakovaná/nerez ZLL/NEM - zlatá lesklá/nerez matná (65)

OLS/N - Mosadz brúsená a lakovaná/nerez ZLM/NEM - zlatá matná/nerez matná (68)


