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Sháníte podobný sortiment, 

který v katalogu není uveden?
Umíme nabídnout téměř cokoliv

z plošných materiálů, hran 
a příslušenství.

help@demos-trade.com

Potřebovali byste informace o jiných 
variantách, formátech nebo máte dotaz 

na zpracování a užití materiálů? 
Zavolejte naši technickou podporu.

+420 596 223 455

U nás najdete tisíce dalších
položek včetně kování, které ke své 

práci potřebujete. Nechte se inspirovat 
specializovanými brožurami 

nebo časopisy plnými nápadů, 
které vám usnadní vaši práci.

Další sortiment



Náby tková dv í řka 8.2

Nábytková
dvířka

8.3–8.4
8.5–8.6
8.7–8.21
8.22
8.23–8.28
8.29

Nábytková dvířka
Hotová dvířka DÉMOS
Nábytková dvířka TRACHEA
Nábytková dvířka INTEDOOR
Nábytková dvířka GRENA
Vzorkovníky

Ke stažení na  
www.demos-trade.com

Prohlížejte si stále aktuální katalog  
v elektronické verzi, stáhněte si 

certifikáty, produktové informace  
nebo technické listy. Informujte se  

o dostupnosti materiálů,  
základních cenách aj.
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Čelní pohledové plochy nábytku, tedy 
především dvířka, jsou to první, co při 
příchodu do interiéru vnímáme. Velmi tak 
ovlivňují styl a náladu daného prostoru. 
Zároveň však musí dvířka odpovídat 
náročným podmínkám každodenního 
užívání, aby dlouho a bez problémů 
sloužila. Je proto třeba vybrat vhodný 
materiál, povrch i úchyty. 

Neuděláte chybu, pokud využijete nabídky 
osvědčených výrobců dvířek, ale ani 

v případě, když se rozhodnete pro výrobu 
Démos dvířek na míru například z materiálu 
TecnoGlas Senosan. Volit můžete z mnoha 
tvarů, barev a dekorů zahrnujících lesklé 
i matné povrchy a interiér tak vytvoříte 
přesně podle svých představ. Ať už jste 
zastánci klasických profilovaných dvířek ve 
vzhledu dřeva, nebo máte v oblibě dvířka 
ve vintage stylu s patinou, v naší nabídce 
najdete to své. Novým trendem jsou pak 
dvířka akrylová nebo dvířka se zafrézovanými 
úchytkami či úchytovými profily.

Nábytková dvířka
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N á b y t k o v á  d v í ř k a

Hotová dvířka Démos

Hotová Dvířka Démos
Máte vy nebo vaši zákazníci zájem 
o akrylová dvířka ve vysokém lesku, 
která jsou cenově dostupná? Bojíte se 
sami zpracovávat SENOSAN, abyste jej 
nepoškrábali? Vyrobíme pro vás na míru 
dvířka ze SENOSANU, olepíme originál-
ními hranami na profesionální olepovač-
ce, zabalíme a doručíme k vám do dílny.
Pozn.: dvířkovinu dodáváme v originální 
ochranné fólii.

Nově nabízíme olepení hrany dvířek 
i PUR lepidlem. Získáváte dvířka, která 
mají spoj hrany zpracována nejlepší 
současnou technologií, která splňuje 
nejvyšší nároky na odolnost proti vlhkos-
ti, termostálost a mimořádnou pevnost 
spoje. Nabídněte svým klientům nejvyšší 
kvalitu!

Co Získáte:
(+) Rychlá a jasná cenová kalkulace 

pomocí formuláře.
(+) Jednotná cena za m2 bez příplatku 

za atypy.
(+) Vysoká kvalita zpracování.
(+) Bílý lesk lepený bílým lepidlem, pro 

dosažení dokonalého vzhledu.
(+) Dodávka po celé České republice.
(+) Platíte pouze materiál, který skutečně 

potřebujete. Proti použití deskového 
materiálu značná úspora.

Dodací podmínky:
Výroba do 7 pracovních dnů + doprava.

technologická omezení
Rozměry: minimální 80 mm, maximální 
2 750 mm.
Pouze plná dvířka (nelze vyrobit výřez 
pro výplň). 
Dekory pouze z uvedené nabídky.
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N á b y t k o v á  d v í ř k a

Hotová dvířka Démos

Bílá zářivá 0801 – tl. 18,4 mm Antiscratch Bílá zářivá 2801 – tl. 18,2 mm Bílá krémová 0802 – tl. 18,4 mm

Antiscratch Bílá krémová 2802 – tl. 18,4 mm Černá 0803 – tl. 18,6 mm Antiscratch Černá 2803 – tl. 18,6 mm

Antiscratch Vanilka světlá 2805 – tl. 18,4 mm Stříbrná 0804 – tl. 19 mm Antracit 0806 -- tl. 19 mm

Červená tmavá 0807 – tl. 18,6 mm Červená světlá 0808 – tl. 18,6 mm Antiscratch Béžová 2811 – tl. 18,5 mm

Antiscratch Šedohnědá 2824 – tl. 18,2 mm

Dvířka nabízíme ve všech skladových dekorech TecnoGlas seNosaN.

Informace o údržbě a čištění lesklých desek seNosaN
naleznete na straně 6.12.
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1  Kde začít?

Výběr tvaru frézování

N Á B Y T K O V Á  D V Í Ř K A

fóliovaná dvířka

Tvar 01F Tvar 03 Tvar 03B Tvar 04B Tvar 10 Tvar 14M Tvar 15 Tvar 17B

Tvar 17F Tvar 20 Tvar 20B Tvar 21 Tvar 21B Tvar 22 Tvar 22B Tvar 23

Tvar 23B Tvar 24 Tvar 24B Tvar 25 Tvar 25B Tvar 31 Tvar 31D Tvar 32

Tvar 32B Tvar 32C Tvar 33B Tvar 34 Tvar 35 Tvar 36 Tvar 36L Tvar 37

  

        
    

    
 

  

  
  

N Á B Y T K O V Á  D V Í Ř K A

fóliovaná dvířka 

Tvar 37B Tvar 38 Tvar 39 Tvar 40 Tvar 40B Tvar 41 Tvar 43 Tvar 44

Tvar 46 Tvar 46B Tvar 46T Tvar 47 Tvar 48 Tvar 49 Tvar 50 Tvar 51

Tvar 52 Tvar 53 Tvar 53Z Tvar 57 Tvar 58 Tvar 66 Tvar 66B Tvar 85

Tvar 85B Tvar 86 Tvar 90N Tvar 91N Tvar 95N Tvar 96B Tvar 96H Tvar 97

T 52

Tvar 85B T 86T 86 Tvar 90N Tvar 91N T 96B Tvar 96HT 96H

Tvar 39
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N Á B Y T K O V Á  D V Í Ř K A

fóliovaná dvířka 

Tvar 37B Tvar 38 Tvar 39 Tvar 40 Tvar 40B Tvar 41 Tvar 43 Tvar 44

Tvar 46 Tvar 46B Tvar 46T Tvar 47 Tvar 48 Tvar 49 Tvar 50 Tvar 51

Tvar 52 Tvar 53 Tvar 53Z Tvar 57 Tvar 58 Tvar 66 Tvar 66B Tvar 85

Tvar 85B Tvar 86 Tvar 90N Tvar 91N Tvar 95N Tvar 96B Tvar 96H Tvar 97

T 52

Tvar 85B T 86T 86 Tvar 90N Tvar 91N T 96B Tvar 96HT 96H

Tvar 39
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Tvar 98 Tvar 99A Tvar FB Tvar I2 Tvar L00 Tvar L0A Tvar E4N | I4N Tvar E5N | I5N

Tvar E5K | I5K Tvar E6N | I6N Tvar E7N | I7N Tvar E8N | I8N Tvar E9N | I9N Tvar E11 | I11 Tvar E20 | I20

Tvar E21 | I21 Tvar E22 | I22 Tvar E23 | I23 Tvar E31 | I31 Tvar E32 | I32 Tvar E33 | I33 Tvar E34 | I34 Tvar E35 | I35

Tvar E36 | I36 Tvar U4N Tvar U5N Tvar U6N Tvar U7N Tvar U8N Tvar U9N

N Á B Y T K O V Á  D V Í Ř K A

fóliovaná dvířka
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Máte rádi pestrost?

Volba dekoru fólie 2

4 - 5 denim

9 - 2 hliník broušený

237 dub stirling

  

        
    

    
 

  

  
  

  

        
    

    
 

  

  
  

  

        
    

    
 

  

  
  

630 jilm stříbrný

  

        
    

    
 

  

  
  

1 - 1 vanilka 3 - 4 zelená oliva 5 - 1 červená tmavá 6 - 3 kaschmir 6 - 4 stone

101 emboss bílý8 - 8 wolfram šedý 121 bílá vroubkovaná 124 magnólie bílá 125 magnólie krémová

175 bílá káva 191 portuna bílá170 koženka 192 portuna černá 211 dub winchester 213 dub světlý sonoma

218 dub vintage tmavý 230 dub windy217 dub vintage šedý 232 dub mirain crosscut 233 dub lanýž 234 dub pískový

236 dub tabaco235 dub kamenný 351 ořech dijon 353 ořech limuzine 357 ořech sněhový

405 buk tabák 531 olše červená4001 buk kaschmir 540 olše mat 5511 třešeň koňak 570 calvádos

581 trnka světlá 615 javor horský580 švestka 640 jilm nelson 650 akácie

N Á B Y T K O V Á  D V Í Ř K A

fóliovaná dvířka 
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2 - 2 mango mat 6 - 6 boston mat 9-6 grafi t mat

  

        
    

    
 

  

  
  

  

        
    

    
 

  

  
  

  

        
    

    
 

  

  
  

6611 bříza vermont

169 černá lesk

680 fl eetwood653 sardegna stříbrná 721 avola hnědá 722 avola champagne
725 wenge bělené 

crosscut

812 borovice vintage 831 modřín latté810 borovice 910 hruška mat 110 bílá lesk 114 slonová kost lesk

131 zelená lesk 145 lila lesk117 vanilka lesk 151 bordó lesk
153 červená maranello 

lesk 155 malina lesk

167 šedá lesk165 cappuccino lesk 185 bílá vlnka 1 - 7 slonová kost mat 1 - 8 vanilka mat

171 bílá mat 7 - 3 ocelový bronz 7 - 4 hnědý bronz

8 - 5 broušený nikl183 stream bílý lesk

N Á B Y T K O V Á  D V Í Ř K A

fóliovaná dvířka
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Dotažený detail?

Netradiční zadní strana 3

bílá 014 šedá 090 vanilka 509F hliník

344 třešeň 354 dub rustikal 381K buk bavaria 455 švestka

457 calvados 517 dub sonoma 685 olše 1381 dub winchester

1476 avola champagne 1478 avola hnědá 1715 bříza sněžná 3734 ořech tmavý

8508 north wood bílé 9614 ořech lyon

N Á B Y T K O V Á  D V Í Ř K A

fóliovaná dvířka 
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4 Nádech historie či lesk moderny?

Dodatečné povrchové úpravy dvířek

Patina PROVENCE

Patina SCANDIA

831H modřín latté
tvar 22B

831C modřín latté
tvar 31D

831Z modřín latté
tvar 32B

831F modřín latté
tvar 32

831Š modřín latté
tvar 36

831F modřín latté
tvar 32

234S dub pískový
tvar 31

357S ořech sněhový
tvar 24B

4001S buk kaschmir
tvar 53

615S javor horský
tvar 36L

831S modřín latté
tvar 46T

6611S bříza vermont
tvar 50

N Á B Y T K O V Á  D V Í Ř K A

fóliovaná dvířka
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Patina RUSTIKAL

Dodatečná povrchová úprava LESK

211P dub winchester
tvar 50

230P dub windy
tvar 51

234P dub pískový
tvar 20

235P dub kamenný
tvar 36L

570P calvados
tvar 57

351P ořech dijon
tvar 49

230L dub windy
tvar 51

211L dub winchester
tvar 52

353L ořech limuzine
tvar 38

351L ořech dijon
tvar 49

405L buk tabák
tvar 58

4001L buk kaschmir
tvar 43

N Á B Y T K O V Á  D V Í Ř K A

fóliovaná dvířka 

8



www.demos ‑trade.com8.15

5 Lesklé nebo matné?

Dokonalé povrchy & barvy

A21 písková šedáA21 písková šedá

A35 čokoláda      A35 čokoláda

A67 královská šedáA67 k ál ká š dá

  

        
    

    
 

  

  
  

  

        
    

    
 

  

  
  

  

        
    

    
 

  

  
  

A92 coloradoA92 colorado

  

        
    

    
 

  

  
  

A01 bílá lesk A02 slonová kost lesk A06 červená A08 černá metalíza A09 vanilka lesk A11 bordeaux

A12 černá A13 caffe A14 cappuccino A15 hliník A20 zelená oliva

A25 šedá metalíza A39 cihlová
A41 cappuccino 

metalíza
A42 caffe metalíza A45 šedé hedvábí

A60 šedá AA6 šedý londýn AMK eben AVS norek lesk

  

        
    

    
 

  

  
  

N Á B Y T K O V Á  D V Í Ř K A

akrylátová dvířka
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ALAVM manchester mat

A12M černá mat A21M písková šedá mat A36M lilek mat A88M žlutá mat A89M laguna mat

A91M ledově modrá mat A96M khaki mat

A60M šedá mat

NNNNNNNNNNNNNEEEEEEEEEEEEWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
2222222220000000001111111117777777777

NNNNNNNNNNNNNEEEEEEEEEEEEWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
22222222220000000001111111117777777777

NNNNNNNNNNNNNEEEEEEEEEEEEEWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
22222222200000000001111111117777777777

NNNNNNNNNNNNNEEEEEEEEEEEEEWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
22222222200000000001111111117777777777

A01M bílá mat A02M jasmín mat A14M cappuccino mat AVSM norek matAA6M šedý Londýn mat

N Á B Y T K O V Á  D V Í Ř K A

akrylátová dvířka 
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6 Třídílná? Pětidílná?

Klasika v novém hávu

TŘÍDÍLNÁ DVÍŘKA

PĚTIDÍLNÁ DVÍŘKA

N Á B Y T K O V Á  D V Í Ř K A

skládaná dvířka

3D

5D
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H1145 dub bardolino 
přírodní

  

        
    

    
 

  

  
  

  

        
    

    
 

  

  
  

  

        
    

    
 

  

  
  

H1250 jasan navarra H1277 lakeland
akacie světlá

H1381 dub winchester H1478 avola hnědá H1486 borovice jackson H1502 olše

H1518 buk přírodní H1521 javor medový H1555 wenge H1706 třešeň 1715 BS bříza sněžná H1951 kalvados 
červený

H3005 zebrano 
béžovošedé

H3006 zebrano 
pískové

H3025 macassar H3058 wenge mali H3078 hacienda bílá H3081 hacienda černá H3128 merano přírodní H3306 dub chateau

H3309 dub gladstone 
pískový

H3325 dub
gladstone tabák

H3326 dub
gladstone šedobéžový

H3331 dub 
nebraska přírodní

H3332 dub 
nebraska šedý

H3344 dub highline H3734 ořech dijon

113 PE bílá U104 alabastr U107 sametově žlutá U108 vanilka U113 bavlna U156 písková U311 burgundská

U708 světle šedá U732 prachově šedá

N Á B Y T K O V Á  D V Í Ř K A

skládaná dvířka 
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7  Obdivujete křehkou krásu?

Tři formy zušlechtění skla

1003 2004 3020 3004 5001 4005 4006 5014 6027 6019

9017 7031 7044 7035 9016 8028 7006 1019 1014 1013

N Á B Y T K O V Á  D V Í Ř K A

dekorativní sklo
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N Á B Y T K O V Á  D V Í Ř K A

dekorativní sklo 
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8 Máte rádi originalitu?

Jedinečný design interiérů

Přírodní motivy

Abstraktní motivy

Dětské motivy

Speciální motivy

Tapetové motivy

N Á B Y T K O V Á  D V Í Ř K A

potisk
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N á b y t k o v á  d v í ř k a

Lakovaná dvířka

Lakovaná dvířka a čelní plochy jsou 
nedílnou součástí moderního nábytku, 
kde je důležitý celkový vzhled a kvalita.
 vysoký lesk lakovaných dvířek je stále 

více žádaný
 navozuje pocit výjimečnosti, luxusu 

a čistoty
 barevné odstíny je možno vybírat dle 

barevné stupnice RAL či NCS, vhodným 
výběrem barvy dvířek dotvoříte atmosféru 
vašeho nábytku

Lakovaná dvířka jsou vyráběna z MDF 
desky o síle 18 mm, maximální rozměr 
dvířek je 2 750 x 1 300 mm. 

Frézování – hladké rovné tvary s hranou 
R2, R6 nebo na zakázku po dohodě.

Lakovaná nábytková dvířka jsou stan-
dardně lakována kvalitními polyuretano-
vými laky. Povrchová úprava je možná 
od matu až po vysoký lesk.

Lakování – pohledová strana/zadní strana 
bílá, oboustranně lakované.

Na dvířka si můžete vybrat rovněž vlastní 
design (fotografii/motiv), který pro vás 
zpracujeme formou digitálního tisku.

Nosná deska: MDF lakovaná nebo DTDL.
Dokončení: bezbarvý lak v matu 
nebo lesku přes potisk.
maximální formát pro tisk:
1 200 x 2 500 mm.

Stále moderní lakovaná 
dvířka a čelní plochy
v matném i lesklém 
provedení.

8
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Nábytková dvířka

G 01 

Linea bílá
G 03
Buk bělený

G 10
Meranti Tmavé

G 07
Bordó

G 02
Buk bahenní

G 13
Dub Ontario

G 11
Satin bílý

G 18
Buk Aragon

Moderní
Nejširší výběr neustále aktualizovaných 
moderních tvarů dvířek, odpovídajících 
současným trendům. Mimo osvědčených pečlivě 
navržených tvarů také oblíbený tvar G 22
s vyfrézovaným průběžným úchytem a tvar G 45 
s ostrou fazetkou. 

28  tvarů

82 dezénů

Tvar G 15 v dezénu Dub horský a Lesklá bílá - ilustrační foto

GRENA, a.s. se již dlouhá léta zabývá výrobou nábytkových dvířek a deskových materiálů.
Nabídku dvířek doplňují obkladové panely kuchyní Splashback a obklady koupelen Lustrolite.
Produkce desek zahrnuje protipožární nehořlavé, izolační a žáruvzdorné materiály Grenamat - 
Grenamat A, Grenamat AL, Grenamat AS, Grenamat B, Grenamat C, Grenaisol, Grenalight, 
Grenatherm, Grenamat HTI a Grenaboard.
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G 04 

Patina calvados

G 20
Dub horský

G 22
Švestka mat

G 21
Dub Yucon

G 45
Dub Regina

G 14
Buk bahenní

G 06
Dub Victoria

G 19
Patina bílá lososová

G 16
Patina bílá hnědá

L 1
Gra�t metal

G 15
Buk bělený

G 31
Wenge/Vanilka

G 09
Dub horský

G 12 

Dub Alberta

G 08 

Mat Ca�é Latte

G 38
Buk Aragon

G 40
K022 Satén

G 41 

K015 Vintage 

G 50 
Krycí panel
K021 Barley 

G 48
K016 Karbon

Nabídka klasických lety prověřených 
tvarů dvířek s možností volby ruční 
úpravy patinací, kdy dvířka dostanou 
autentický vzhled starého nábytku.

Klasická

Elegantní

Nadčasová

Nevšední tvary 
frézování pro náročné 
zákazníky - od 
zapuštěných kovových 
úchytek po pevnou 
výplň rámu dvířek.

Jednoduché tvary dvířek ve vysokém lesku
a hlubokém matu odolají módním trendům. 
Luxusní vzhled celistvých ploch doplňuje 
výběr ze třech typů hran. 

Barvy dezénů nemusí díky použité tiskové technologii
odpovídat skutečnosti v plném rozsahu.

N á b y t k o v á  d v í ř k a

Grena

8
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28  tvarů

82 dezénů

Tvar G 14 v dezénu Buk bahenní - ilustrační foto

Dezény

Na dezény K015, K016, K021 a K022 používáme lamino
Na tyto dezény garantujeme totožný dekor na přední i na zadní části dvířek.

   

       K015 Vintage K016 Karbon K021 Barley K022 Satén

 antik - AKD arodub - ARD bambus - BAD borovice sukatá - BOD bříza saw - BSD buk - BND  buk Aragon - BGD buk bahenní - BBD 

 buk bělený - BED calvados - CAD creme line - CLD dub Alberta - DAD dub horský - DHD dub Ontario - DOD dub Regina - DRD dub světlý - DSD 

 dub tabacco - DCD dub Victoria - DVD dub Yukon - DJD eben - EBD �ádr bílý - FBD hrušeň mat - HMD jasan metal - JTD javor - JVD

dřevodezény
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lesk

 mahagon - MHD  meranti světlé - MSD meranti tmavé - MTD olše - OED ořech metal - OMD ořech saw - OSD švestka mat - SVD třešeň - TRD 

 višeň metal - VID wenge - WED  zelené dřevo - ZDD  lesklá bílá - LBD lesklá červená - LRD lesklé meranti - LMD zebrano - ZBD

1Jedná se o ruční práci, může dojít k barevnostní odchylce při doobjednávkách:
doporučujeme předat dodavateli vzorek z původní objednávky.
Zákazník akceptuje skutečnost, že každé dvířko je originál.
2pouze hrana ALU METAL
3pouze hrana UNI mat
4hrana 2v1 a hrana ALU METAL
5hrana 2v1, hrana ALU METAL a hrana UNI lesklá

L1-
vysoký lesk

patina

UNI

       patina calvados - PCD1 patina dub - PDD1  

  linea bílá - LID satin bílý - SBD  bílá perlička - PLD bordó - RBD cihlová - CID  ledová modř - LDD mat alabastr - ALA

 mat caffé latte - CAF meruňka - MED oranžová - OZD vanilka - VAD žlutá - ZLD 

  arctic - 1WH5 carbon - 1BL5 déšť bílý - 5DB5 déšť černý - 5DC5 dub hnědý lesk - 1DH2 dub natur lesk - 1 DN2 dub šedý lesk - 1 DS2  

 fialová -1FI5 grafit metal - 1 GR5  ⟷ champagne metal-1CG5⟷ ledovec - 1LE4 maroon -1MA5 mat bílý - 5MB3 mat černý - 5MC3 moka - 1MO5

 rubín - 1RU5 stříbrná metal - 1SM5 ⟷ super arctic - 2WH4 vanilka - 1VA5 

  

patina bílá béžová patina bílá hnědá  patina bílá kaštan patina bílá lososová patina bílá olivová patina bílá paci�k
PIB1 PIH1  PIK1  PIL1 PIO1 PAC1

⟷

Směrové metalické dezény - 
vezměte, prosím, na vědomí šipky na ochranné folii.
 

BAREVNÁ ZÁDA u všech dřevodezénů (kromě G 20, G 21, G 22 a G 38) - zadní plochy 
dvířek mají lamino v podobné dřevině, jaká je použita na čelních plochách (dezény čelní 
a zadní plochy nejsou zcela identické z důvodu použití různých materiálů kromě dezénů 
Kronospan KO15, K016, KO21 a K022, které jsou identické).
U neoznačených dezénů je zadní plocha standardně bílá nebo na přání zákazníka
v libovolném dřevodezénu. Zadní plocha u L1 pouze bílá. 

Barvy dezénů nemusí díky použité tiskové technologii odpovídat skutečnosti v plném rozsahu.
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Údržba
Desky jsou opatřeny ochrannou folií - 
tuto folii nikdy neodstraňujte před 
dokončením všech prací.
Povrch kuchyňských dvířek, opatřený 
PVC, PET nebo akrylátovou folií, se 
doporučuje omývat pouze vodou
s přídavkem saponátu bez obsahu 
písku, prášku nebo jiné přísady
s brousícím efektem a otírat jemnou 
utěrkou nebo houbou bez drsného 
povrchu.
Povrchovou úpravu folie lze poškodit 
rozpouštědly reagujícími s PVC, PU
a s akryláty a mechanickým 
namáháním, jako je škrábání
a otírání zvýšeným tlakem předměty
s ostrým nebo abrazivním povrchem.

Rozměry
1220 x 2440 mm (všechny dezény)
880 x 2070 mm (akrylátová fólie bílá, 
akrylátová fólie černá)
1220 x 2750 (mat černý, mat bílý, bílý 
déšť, černý déšť, mat alabastr, mat 
caffé latte, mat láva, mat lila, bílá)
Tloušťky nosné desky 2, 8 nebo 18 mm. 
Jiná provedení, tloušťky nosné desky 
apod. jsou možná po předchozí 
dohodě.

Použití
Desky Grenagloss jsou určeny na svislé 
plochy v interiérech - kuchyně, 
koupelny, dveře, vestavěné skříně, 
obklady stěn.
Desky Grenagloss nepoužívejte přímo 
u zdrojů tepla, jako jsou kamna, topná 
tělesa, varné desky, trouby, sporáky 
apod.

Vlastnosti 
MDF deska + speciální akrylátová fólie
s vysokým leskem (v dezénech: bílá, 
super bílá, černá, červená, vanilka, 
čokoláda, maroon, moka, ledovec, 
fialová, stříbrná metal, champagne 
metal, grafit metal, dub hnědý lesk, 
dub natur lesk, dub šedý lesk)
MDF deska + speciální PVC fólie
(v dezénech: bílý déšť, černý déšť, mat 
alabastr, mat caffé latte, mat láva, mat 
lila) 
MDF deska + speciální PET fólie
(v dezénech: mat bílý, mat černý)
K vybraným dezénům nabízíme hrany
v odpovídajících dezénech (Uni, ALU 
metal, 2 v 1).

Desky
s vysokým
leskem

černá, maroon, červená

mat caffé latte

Dezény 

mat alabastrbílý déšť černý déšť mat bílýmat černý

grafit
metal

stříbrná
metal

champagne
metal

čokoládasuper bílá černá červená moka ledovec fialovámaroonvanilkabílá

dub natur
lesk

dub šedý
lesk

dub hnědý
lesk

mat caffé latte
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R

Barvy

Koupelnové panely
s vysokým leskem

R

modrá
R

ledovec
R

bílá

Velmi jednoduchá instalace
Jednoduchá údržba
Luxusní a elegantní
povrchová úprava

Vlastnosti
Lustrolite® je moderní vícevrstvý akrylový polymer, který vypadá jako sklo.
Má čtyřikrát menší hmotnost než klasické sklo a 25krát vyšší nárazovou pevnost. 
Lustrolite se vyrábí v široké škále barev a představuje jedinečnou kombinaci polymerů 
a technologie, která poskytuje vysokou kvalitu a vynikající provozní vlastnosti. Barva je 
trvale zapuštěna do čiré vrstvy a je vysoce odolná vůči působení agresivních 
chemických látek, jako jsou bělidla a rozpouštědla, a to díky své jedinečné tvrdé 
povrchové úpravě.
Lustrolite představuje skutečný zážitek - luxusní, lesklý vrchol povrchové úpravy stěn 
interiéru.

            

Aplikace
Aplikace Lustrolite® zahrnují 
sprchové stěny, umývárny, 
kuchyně, ložnice - jakékoli 
vertikální povrchy v interiérech.
             

Kuchyňské panely
s vysokým leskem

TitanBílá Steel ČernáMagnolie

Barvy

ModráČervená LedovecBílá ČernáMoka

Vlastnosti
Splashback je technologicky špičkový, vysoce lesklý akrylátový panel, který má vzhled 

skla, ale oproti skleněným obkladům nemá žádná instalační omezení a nevyžaduje 
vysoké pořizovací náklady.
Splashback přichází s řadou luxusních barev a díky tomu, že je vyroben z unikátních 
polymerů, panely nepraskají, neprohýbají se, netříští se a neznečišťují se ani 
nedeformují běžnými domácími či komerčními činnostmi. Panely Splashback mohou 
být upravovány a řezány přímo na místě při instalaci, což umožňuje montáž na míru a 
přesné umístění výřezů pro elektřinu a vodu. 25 krát odolnější proti nárazu než 
skleněné obklady.

Údržba

Panely Splashback představují snadnou údržbu. Není potřeba 
kupovat speciální čisticí prostředky, stačí obyčejný jemný čisticí 
prostředek spolu s měkkým hadříkem - je to tak jednoduché.

Rozměry

650 x 3150 mm, tloušťka desky 4 mm.

Rozměry
1000 x 2440 mm, tloušťka desky 4 mm.

SPLASHBACK Titan SPLASHBACK Černá SPLASHBACK Steel

Barvy dezénů nemusí díky použité tiskové technologii
odpovídat skutečnosti v plném rozsahu.
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Vzorkovník Dvířka Senosan 
150 x 150 mm PR

kód: 248048

TRACHEA Katalog výrobků 2016/2017
kód: 233002

VzorníKatalog Grena – nábytková 
dvířka 2016

kód: 284678

Vzorkovník fólií dvířek Grena 2016
kód: 288909
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světla dodají náladu 
každému interiéru 
LED pásky, bodová světla, světelné police
koupelnová světla, osvětlená zrcadla...

www.demos-trade.com

Kompletní nabídku světel najdete  
v katalogu kování 2016 v kapitole 10.
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