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Čelné pohľadové plochy nábytku, teda 
predovšetkým dvierka, sú to prvé, čo pri 
príchode do interiéru vnímame. Veľmi tak 
ovplyvňujú štýl a náladu daného priestoru. 
Zároveň však musia dvierka zodpovedať 
náročným podmienkam každodenného 
používania, aby dlho a bez problémov 
slúžili. Je preto potrebné vybrať vhodný 
materiál, povrch aj úchytky. 

Neurobíte chybu, ak využijete ponuky 
osvedčených výrobcov dvierok, ale ani 
v prípade, keď sa rozhodnete pre výrobu 

Démos dvierok na mieru napríklad  
z materiálu TecnoGlas Senosan. Voliť 
môžete z mnohých tvarov, farieb  
a dekorov zahŕňajúcich lesklé 
i matné povrchy a interiér tak vytvoríte 
presne podľa svojich predstáv. Či už ste 
zástancami klasických profilovaných 
dvierok vo vzhľade dreva, alebo máte  
v obľube dvierka vo vintage štýle s 
patinou, v našej ponuke nájdete to svoje. 
Novým trendom sú potom dvierka akrylové 
alebo dvierka so zafrézovanými úchytkami  
či upevňovacími profilmi.

Nábytkové dvierka
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N Á B Y T K O V É  D V I E R K A

Hotové dvierka Démos

HOTOVÉ DVIERKA DÉMOS
Máte vy alebo vaši zákazníci záujem  
o dvierka vo vysokom lesku alebo v hlbo-
kom mate, ktoré sú cenovo dostupné?

Dvierka pre vás na mieru vyrobíme, olepí-
me originálnymi hranami na profesionál-
nej olepovačke, zabalíme a doručíme  
k vám do dielne.

Olepenie hrany dvierok PUR lepidlom. 
Získavate dvierka, ktoré majú spoj hrany 
spracovaný najlepšou súčasnou techno-
lógiou, ktorá spĺňa najvyššie nároky na 
odolnosť proti vlhkosti, termostálosť  
a mimoriadnu pevnosť spoja.
Ponúknite svojim klientom najvyššiu kvalitu!

ČO ZÍSKATE:
(+) Rýchla a jasná cenová kalkulácia 

pomocou formulára.
(+)  Jednotná cena za m2 bez príplatku 

za atypy.
(+) Biele dekory lepené bielym lepidlom 

pre dosiahnutie dokonalého vzhľadu.
(+) Platíte iba za materiál, ktorý 

skutočne potrebujete.
(+) Dodávka po celom Slovensku.

Dodacie podmienky:
Výroba do 7 pracovných dní + doprava.

Technologické obmedzenia
Rozmery: minimálna 100 mm, maximál-
na 2 750 mm.
Iba plné dvierka (nie je možné vyrobiť 
výrez pre výplň). 
Dekory iba z uvedenej ponuky.

 Dvierka vo vysokom lesku – TecnoGlas 
Senosan

 Dekory v matnom prevedení – unikátne 
dvierka PerfectSense matt.

Strieborná 0804 – hr. 19 mm

Antracit 0806 – hr. 19 mm

Dvierka ponúkame vo všetkých skladových dekoroch TecnoGlas SENOSAN.

Biela žiarivá 0801 – hr. 18,4 mm Antiscratch Biela žiarivá 2801 – hr. 18,2 mm Biela krémová 0802 – hr. 18,4 mm

Antiscratch Biela krémová 2802 – hr. 18,4 mm Antiscratch Čierna 2803 – hr. 18,6 mm

Antiscratch Béžová 2811 – hr. 18,5 mm

Informácie o údržbe a čistení lesklých dosiek SENOSAN
nájdete na str. 6.12
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Hotové dvierka Démos

Kašmírovo sivá U702 – hr. 18 mm Čierna U999 – hr. 18 mm

Prémiovo biela W1000 – hr. 18 mm Alpská biela W1100 – hr. 18 mm

Dvierka ponúkame vo všetkých skladových dekoroch PerfectSense Matt.

Informácie o údržbe a čistení lesklých dosiek PerfectSense Matt nájdete na str. 6.12.

Grafitovo sivá U961 – hr. 18 mm

Mramor Levanto biely F812 – hr. 18 mm
8
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Prémiová řada EXTRA & DELUXE
Sametově matná dvířka s měkkým povrchem, na kterém neuplívají otisky prstů.
Mechanická poškození lze opravit speciální houbičkou nebo pomocí žehličky.

N Á B Y T K O V Á  D V Í Ř K A

nanolaminát  SOFTIXX

Prémiová řada EXTRA & DELUXE
Dokonale hladká dvířka v lesklém nebo matném provedení. Ačkoli je povrch 

k nerozeznání od klasického skla, na rozdíl od něj je nerozbitný.

Dvířka SOFTIXX jsou tvořena DTD deskou oboustranně 
opatřenou vysokotlakým laminátem (HPL) s vrstvou 
odolných pryskyřic zpracovaných za pomoci nanotech-
nologií. Tím získávají mimořádnou rezistenci proti 
mecha-nickému a tepelnému působení (až 160 °C). 
Samozřejmostí jsou hrany lepené PUR lepidly. Povrch 
v hlubokém matu je příjemný na dotek, odolný proti za-
nechávání otisků a mimořádně odolný vůči poškození. 

XF032 bílá XF038 černá XF174 béžováXF035 slonová kost XF040 šedá

POŠKRÁBANÝ POVRCH LZE DÍKY VLASTNOSTEM NANOČÁSTIC OPRAVIT NANOHOUBIČKOU NEBO ŽEHLIČKOU

nosný materiál: DTD 16 mm 

přední strana: Fenix tl. 0,9 mm 

zadní strana: Fenix tl. 0,9 mm

celková síla desky: 18 mm 

maximální rozměry: 3.050 x 1.300 mm
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Prémiová řada EXTRA & DELUXE
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N Á B Y T K O V Á  D V Í Ř K A

VETRIXX organické sklo  

Prémiová řada EXTRA & DELUXE
Dokonale hladká dvířka v lesklém nebo matném provedení. Ačkoli je povrch 

k nerozeznání od klasického skla, na rozdíl od něj je nerozbitný.

Základem dvířek VETRIXX je MDF deska. Na její 
čelní stranu je nanesena vrstva vysokopevnostního 
akrylátu smíseného se skleněným prachem. Tato 
vrstva je nerozbitná a lze ji opracovávat řezáním, 
vrtáním či frézováním. ABS hrany jsou lepené poly-
uretanovými lepidly. VETRIXX dodáváme v lesklém 
i matném provedení, jemuž pochopitelně odpovídá 
i provedení hran.

GL001M bílá mat

GL001 bílá lesk

GL021M písková šedá mat

GL021 písková šedá lesk

GL075M oříšková matGL067M královská šedá mat

GL067 královská šedá lesk GL075 oříšková lesk

nosný materiál: MDF 16 mm / 14 mm

přední strana: Glaks tl. 2 mm lesk / 3 mm mat

zadní strana:  PMMA tl. 2 mm lesk / 3 mm mat

celková síla desky: 20 mm 

maximální rozměry: 3.050 x 1.300 mm 

ORGANICKÉ SKLO JE OD PRAVÉHO K NEROZEZNÁNÍ, NAVÍC JE ALE NEROZBITNÉ.
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Prémiová řada EXTRA & DELUXE
Sametově matná dvířka s měkkým povrchem, na kterém neuplívají otisky prstů.
Mechanická poškození lze opravit speciální houbičkou nebo pomocí žehličky.

N Á B Y T K O V Á  D V Í Ř K A

VETRIXX organické sklo  

Prémiová řada EXTRA & DELUXE
Dokonale hladká dvířka v lesklém nebo matném provedení. Ačkoli je povrch 

k nerozeznání od klasického skla, na rozdíl od něj je nerozbitný.

Základem dvířek VETRIXX je MDF deska. Na její 
čelní stranu je nanesena vrstva vysokopevnostního 
akrylátu smíseného se skleněným prachem. Tato 
vrstva je nerozbitná a lze ji opracovávat řezáním, 
vrtáním či frézováním. ABS hrany jsou lepené poly-
uretanovými lepidly. VETRIXX dodáváme v lesklém 
i matném provedení, jemuž pochopitelně odpovídá 
i provedení hran.

GL001M bílá mat

GL001 bílá lesk

GL021M písková šedá mat

GL021 písková šedá lesk

GL075M oříšková matGL067M královská šedá mat

GL067 královská šedá lesk GL075 oříšková lesk

nosný materiál: MDF 16 mm / 14 mm

přední strana: Glaks tl. 2 mm lesk / 3 mm mat

zadní strana:  PMMA tl. 2 mm lesk / 3 mm mat

celková síla desky: 20 mm 

maximální rozměry: 3.050 x 1.300 mm 

ORGANICKÉ SKLO JE OD PRAVÉHO K NEROZEZNÁNÍ, NAVÍC JE ALE NEROZBITNÉ.

  

        

    
    

 

  
  

  

Prémiová řada EXTRA & DELUXE
Sametově matná dvířka s měkkým povrchem, na kterém neuplívají otisky prstů.
Mechanická poškození lze opravit speciální houbičkou nebo pomocí žehličky.

N Á B Y T K O V Á  D V Í Ř K A

VETRIXX organické sklo  

Prémiová řada EXTRA & DELUXE
Dokonale hladká dvířka v lesklém nebo matném provedení. Ačkoli je povrch 

k nerozeznání od klasického skla, na rozdíl od něj je nerozbitný.

Základem dvířek VETRIXX je MDF deska. Na její 
čelní stranu je nanesena vrstva vysokopevnostního 
akrylátu smíseného se skleněným prachem. Tato 
vrstva je nerozbitná a lze ji opracovávat řezáním, 
vrtáním či frézováním. ABS hrany jsou lepené poly-
uretanovými lepidly. VETRIXX dodáváme v lesklém 
i matném provedení, jemuž pochopitelně odpovídá 
i provedení hran.

GL001M bílá mat

GL001 bílá lesk

GL021M písková šedá mat

GL021 písková šedá lesk

GL075M oříšková matGL067M královská šedá mat

GL067 královská šedá lesk GL075 oříšková lesk

nosný materiál: MDF 16 mm / 14 mm

přední strana: Glaks tl. 2 mm lesk / 3 mm mat

zadní strana:  PMMA tl. 2 mm lesk / 3 mm mat

celková síla desky: 20 mm 

maximální rozměry: 3.050 x 1.300 mm 

ORGANICKÉ SKLO JE OD PRAVÉHO K NEROZEZNÁNÍ, NAVÍC JE ALE NEROZBITNÉ.

  

        

    
    

 

  
  

  

8



www.demos ‑trade.com8.9

T.wood se vyznačuje typickými přednostmi přírodního materiálu. 
Každý kus je naprostý originál, dvířka jsou příjemná na dotyk a voní. 
Přirozené deformace dřeva eliminuje sofistikovaná konstrukce.

N Á B Y T K O V Á  D V Í Ř K A

dřevěná dvířka 

Sytě matná dvířka jsou lakována kvalitními laky s UV odolností.
Barevnost přední a zadní strany je shodná, ABS hrany v odpovídajícím odstínu

jsou lepeny PUR lepidly s téměř neviditelnou spárou.

BIO smrk drásaný (tl. 19 mm)
lak transparentní G5

BIO smrk drásaný (tl. 19 mm)
lak bílý G5

BIO smrk drásaný (tl. 19 mm)
lak šedobílý G5

Drásaný, mořený a lakovaný 
povrch dubových dvířek

BIO smrk drásaný (tl. 19 mm)
lak šedý G5

dub drásaný (tl. 22 mm)
moření T43 | lak G5

Drásaný a lakovaný povrch 
smrkových dvířek

Dřevěná dvířka T.wood jsou ideální alternativou pro zákazníky preferující přirozenost. Konstrukčním 
materiálem je přírodní dřevo, design ctí tradice, jen technologické zpracování je zcela soudobé,  
což dává výrobku výborné užitné vlastnosti.

TVAR MT 15

TVAR M - E01
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Lakovaná dvířka v lesklém či matném provedení včetně hlubokých tvarů frézování.
Nabídka obsahuje unikátní lakovanou patinu, ultramatný lak G5 a také nanolak,
který lze při poškození opravit obyčejnou žehličkou.

N Á B Y T K O V Á  D V Í Ř K A

lakovaná dvířka 

tvar Q51 tvar Q53 tvar Q57tvar Q16 tvar Q28 tvar Q29 tvar Q36

LAKOVANÉ TVARY MAT [13 tvarů frézování]

LAKOVANÉ TVARY LESK I MAT [35 tvarů frézování]

tvar Q96 tvar QI2 tvar QL00tvar Q15 tvar Q31D tvar Q32 tvar Q32C

tvar QE26 tvar QE31 tvar QE34 tvar QE37 tvar QE41 tvar QE42 tvar QE45

Dvířka T.lacq se vyznačují dokonalým povrchem. Za ten vděčí přesně dávkovanému množství laku v několika 
vrstvách, kombinaci strojního a ručního broušení a závěrečné impregnaci. 
Téměř padesát tvarů dvířek lze lakovat 200 standardními odstíny RAL (vzorník K7).
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Lakovaná dvířka v lesklém či matném provedení včetně hlubokých tvarů frézování.
Nabídka obsahuje unikátní lakovanou patinu, ultramatný lak G5 a také nanolak,
který lze při poškození opravit obyčejnou žehličkou.

N Á B Y T K O V Á  D V Í Ř K A

 lakovaná dvířka    

Nanotechnologie znamenají revoluci: čás-
tice o velikosti miliardtin metru propůjčují 
materiálům doslova zázračné vlastnosti. 
Dvířka ošetřená nanolakem lze například 
opravit pomocí obyčejné žehličky. Půso-
bením tepla nanočástice zacelí škrábance 
a povrch je opět dokonale hladký. Kromě 
vlastností propůjčených příměsí nanočás-
tic jde ovšem především o lak, který po-
skytuje dvířkům dokonale matný moderní 
vzhled.

NANOLAK MAT G5

LAK MAT G5

Zatímco hloubka matu u naší standardní řady je udávána jako G20, zájemcům o velmi hluboký mat můžeme 
nabídnout lak G5. Jde o nejhlubší matný lak na trhu, který má skutečně mimořádné estetické vlastnosti. 
Škála bezmála 200 barevných odstínů (RAL K7) se vztahuje i na tento typ matného lakování našich dvířek 
a totéž platí i pro lak s nanočásticemi.

tvar Q15LPŠ 
lakovaná 

patina šedá

tvar Q15LPZ 
lakovaná 

patina zelená

tvar Q51LPŠ 
lakovaná 

patina šedá

tvar Q51LPZ 
lakovaná patina 

zelená

I lakovaným dvířkům sluší patina.
Ta se hodí do rustikálních či historizujících 
interiérů, a proto jsme vyšli z klasických 
tvarů frézování. Ale nechtěli jsme historic-
kou repliku, sáhli jsme tedy po netradiční 
barevnosti. 

LAKOVANÉ TVAR PATINA

Lakovaná dvířka v lesklém či matném provedení včetně hlubokých tvarů frézování.
Nabídka obsahuje unikátní lakovanou patinu, ultramatný lak G5 a také nanolak,
který lze při poškození opravit obyčejnou žehličkou.

N Á B Y T K O V Á  D V Í Ř K A

 lakovaná dvířka    

Nanotechnologie znamenají revoluci: čás-
tice o velikosti miliardtin metru propůjčují 
materiálům doslova zázračné vlastnosti. 
Dvířka ošetřená nanolakem lze například 
opravit pomocí obyčejné žehličky. Půso-
bením tepla nanočástice zacelí škrábance 
a povrch je opět dokonale hladký. Kromě 
vlastností propůjčených příměsí nanočás-
tic jde ovšem především o lak, který po-
skytuje dvířkům dokonale matný moderní 
vzhled.

NANOLAK MAT G5

LAK MAT G5

Zatímco hloubka matu u naší standardní řady je udávána jako G20, zájemcům o velmi hluboký mat můžeme 
nabídnout lak G5. Jde o nejhlubší matný lak na trhu, který má skutečně mimořádné estetické vlastnosti. 
Škála bezmála 200 barevných odstínů (RAL K7) se vztahuje i na tento typ matného lakování našich dvířek 
a totéž platí i pro lak s nanočásticemi.

tvar Q15LPŠ 
lakovaná 

patina šedá

tvar Q15LPZ 
lakovaná 

patina zelená

tvar Q51LPŠ 
lakovaná 

patina šedá

tvar Q51LPZ 
lakovaná patina 

zelená

I lakovaným dvířkům sluší patina.
Ta se hodí do rustikálních či historizujících 
interiérů, a proto jsme vyšli z klasických 
tvarů frézování. Ale nechtěli jsme historic-
kou repliku, sáhli jsme tedy po netradiční 
barevnosti. 

LAKOVANÉ TVAR PATINA
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Nejlepší foliovaná dvířka na trhu si mohou dovolit mimořádnou záruku na skryté vady.
Kombinace tvarů frézování, dekorů fólií, zadních stran či speciálních povrchových 
úprav nabízejí statisíce možných provedení.

N Á B Y T K O V Á  D V Í Ř K A

fóliovaná dvířka

HLADKÁ DVÍŘKA [20 tvarů frézování]

Tvar 39Tvar 33B Tvar 40 Tvar 40B Tvar 41 Tvar 44 Tvar 48

Tvar E11 | I11 Tvar E20 | I20 Tvar E21 | I21 Tvar E22 | I22 Tvar E23 | I23 Tvar E25 | I25Tvar E24 | I24

Tvar 31Tvar 03 Tvar 03B Tvar 20 Tvar 20B Tvar 21 Tvar 21B

Tvar 04B Tvar 14M Tvar 17FTvar 15 Tvar 17BTvar 16 Tvar 22

ÚCHYTKOVÁ DVÍŘKA [27 tvarů frézování]

JEMNĚ FRÉZOVANÁ DVÍŘKA [23 tvarů frézování]

HLUBOCE FRÉZOVANÁ DVÍŘKA [21 tvarů frézování]

Přehled všech 
tvarů zde

Přehled všech 
tvarů zde

Přehled všech 
tvarů zde

Přehled všech 
tvarů zde

Nejlepší foliovaná dvířka na trhu si mohou dovolit mimořádnou záruku na skryté vady.
Kombinace tvarů frézování, dekorů fólií, zadních stran či speciálních povrchových 
úprav nabízejí statisíce možných provedení.

N Á B Y T K O V Á  D V Í Ř K A

fóliovaná dvířka

HLADKÁ DVÍŘKA [20 tvarů frézování]

Tvar 39Tvar 33B Tvar 40 Tvar 40B Tvar 41 Tvar 44 Tvar 48

Tvar E11 | I11 Tvar E20 | I20 Tvar E21 | I21 Tvar E22 | I22 Tvar E23 | I23 Tvar E25 | I25Tvar E24 | I24

Tvar 31Tvar 03 Tvar 03B Tvar 20 Tvar 20B Tvar 21 Tvar 21B

Tvar 04B Tvar 14M Tvar 17FTvar 15 Tvar 17BTvar 16 Tvar 22

ÚCHYTKOVÁ DVÍŘKA [27 tvarů frézování]

JEMNĚ FRÉZOVANÁ DVÍŘKA [23 tvarů frézování]

HLUBOCE FRÉZOVANÁ DVÍŘKA [21 tvarů frézování]

Přehled všech 
tvarů zde

Přehled všech 
tvarů zde

Přehled všech 
tvarů zde

Přehled všech 
tvarů zde
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Nejlepší foliovaná dvířka na trhu si mohou dovolit mimořádnou záruku na skryté vady.
Kombinace tvarů frézování, dekorů fólií, zadních stran či speciálních povrchových 
úprav nabízejí statisíce možných provedení.

N Á B Y T K O V Á  D V Í Ř K A

fóliovaná dvířka 

230P dub windy
tvar 36

531P olše červená
tvar 31D

223P buk artisan
tvar 16

224P dub ribbeck
tvar 57

405P buk tabák
tvar 36L

831HV modřín latté
tvar 31D

831ŠV modřín latté
tvar 32B

831CV modřín latté
tvar 32

831HV modřín latté
tvar 20B

831ZV modřín latté
tvar 32C

4001SCV buk kaschmir
tvar 49

650SCV akácie
tvar 16

615SCV javor horský
tvar 52

234SCV dub pískový
tvar 31D

1-1SCV vanilka
tvar 50

 217Old dub vintage šedý
tvar 15

237Old dub stirling
tvar 16

218Old dub vintage tmavý
tvar 49

 218Old dub vintage tmavý
tvar 53

236Old dub tobaco
tvar 58

PATINA RUSTIKAL [6 dekorů fólií |12 tvarů frézování]

PATINA PROVENCE [1 dekor fólie | 20 tvarů frézování]

PATINA SCANDIA [9 dekorů fólií | 28 tvarů frézování]

PATINA OLD [4 dekory fólií |12 tvarů frézování]

Více informací
zde

Více informací
zde

Více informací
zde

Více informací
zde

Nejlepší foliovaná dvířka na trhu si mohou dovolit mimořádnou záruku na skryté vady.
Kombinace tvarů frézování, dekorů fólií, zadních stran či speciálních povrchových
úprav nabízejí statisíce možných provedení.

N Á B Y T K O V Á  D V Í Ř K A

fóliovaná dvířka 

230P dub windy
tvar 36

531P olše červená
tvar 31D

223P buk artisan
tvar 16

224P dub ribbeck
tvar 57  tvar 36L

831HV modřín latté
tvar 31D

831ŠV modřín latté
tvar 32B

831CV modřín latté
tvar 32

831HV modřín latté
tvar 20B

831ZV modřín latté
tvar 32C

4001SCV buk kaschmir
tvar 49

650SCV akácie
tvar 16

615SCV javor horský
tvar 52

234SCV dub pískový
tvar 31D

1-1SCV vanilka
tvar 50

 217Old dub vintage šedý
tvar 15

237Old dub stirling
tvar 16

218Old dub vintage tmavý
tvar 49

 218Old dub vintage tmavý
tvar 53

236Old dub tobaco
tvar 58

PATINA RUSTIKAL [6 dekorů fólií |12 tvarů frézování]

PATINA PROVENCE [1 dekor fólie | 20 tvarů frézování]

PATINA SCANDIA [9 dekorů fólií | 28 tvarů frézování]

PATINA OLD [4 dekory fólií |12 tvarů frézování]

Více informací
zde

Více informací
zde

Více informací
zde

Více informací
zde
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N Á B Y T K O V Á  D V Í Ř K A

fóliovaná dvířka

BARVY [14 dekorů fólií]

DŘEVINY [32 dekorů fólií]

LESKY [9 dekorů fólií]

MATY [9 dekorů fólií]

Přehled všech 
dekorů zde

Přehled všech 
dekorů zde

Přehled všech 
dekorů zde

Přehled všech 
dekorů zde

1-1 vanilka 4-5 denim 6-3 kaschmir 6-4 stone 6-7 beton světlý 6-8 beton tmavý

217 dub vintage 
šedý

218 dub vintage 
tmavý

223 dub artisan 224 dub ribbeck 233 dub lanýž230 dub windy

114 slonová kost 
lesk

117 vanilka lesk 153 červená 
maranello lesk

165 cappuccino 
lesk

167 šedá lesk163 světle šedá 
lesk

1-7 slonová kost 
mat

1-8 vanilka mat 9-6 grafit mat2-20 savanna 
šedá supermat

2-30 prachově 
šedá supermat

6-6 boston mat

N Á B Y T K O V Á  D V Í Ř K A

fóliovaná dvířka

BARVY [14 dekorů fólií]

DŘEVINY [32 dekorů fólií]

LESKY [9 dekorů fólií]

MATY [9 dekorů fólií]

Přehled všech 
dekorů zde

Přehled všech 
dekorů zde

Přehled všech 
dekorů zde

Přehled všech 
dekorů zde

1-1 vanilka 4-5 denim 6-3 kaschmir 6-4 stone 6-7 beton světlý 6-8 beton tmavý

217 dub vintage 
šedý

218 dub vintage 
tmavý

223 dub artisan 224 dub ribbeck 230 dub windy

114 slonová kost 
lesk

117 vanilka lesk 153 červená 
maranello lesk

165 cappuccino 
lesk

167 šedá lesk163 světle šedá 
lesk

1-7 slonová kost
mat

1-8 vanilka mat 9-6 grafit mat2-20 savanna
šedá supermat

2-30 prachově 
šedá supermat

6-6 boston mat
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N Á B Y T K O V Á  D V Í Ř K A

fóliovaná dvířka 

PŘEHLED ZADNÍCH STRAN

bílá 014 šedá 017 grafit 090 vanilka 119 bílá cream 354 dub 
rustikal

457 calvados 517 dub 
sonoma 

529 dub 
canyon 

548 pino 
aurelio 

560 ořech piero 685 olše 1478 avola 
hnědá

1715 bříza 
sněžná

8508 north 
wood 

N Á B Y T K O V Á  D V Í Ř K A

fóliovaná dvířka 

PŘEHLED ZADNÍCH STRAN

bílá 014 šedá 017 grafit 090 vanilka 119 bílá cream 354 dub 
rustikal

457 calvados 517 dub 
sonoma 

529 dub 
canyon 

548 pino 
aurelio 

560 ořech piero 685 olše 1478 avola 
hnědá

1715 bříza 
sněžná

8508 north 
wood 
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T.overface je technologie velkoplošného digitálního tisku. Kromě dvířek a korpusů 
tiskneme na řadu dalších plošných materiálů. Na bázi tisku jsme založili i dva samostatné 
produkty: T.cristal a T. board. 

N Á B Y T K O V Á  D V Í Ř K A

dekorativní potisk 
  & 

V bezplatné databázi na webu overface.cz 
naleznete stovky motivů vhodných pro potisk 
plošným materiálů.

minimální rozměry výrobku [š x v]: 49 x 64 mm 

maximální rozměry výrobku [š x v]: 3.200 x 1.600 mm

maximální tloušťka materiálu: 50 mm

výběr grafických motivů:  databáze Trachea zdarma

9009 barevná stěrka 2023 les 9010 trojúhelníky8001-01 flower 9001 cihlová zeď

Skládaná dvířka inspirovaná klasickým designem. Středová výplň může být – stejně 
jako rám – z LTD nebo ze skla. Na výběr máme přes třicet dekorů, samozřejmostí jsou 

hrany lepené PUR lepidly. Z LTD jsou zhotovena také jednoduchá dvířka T.basic.

T.cristal je tisk na interiérové sklo. Hodí se na prosklená dvířka, dveře vestavných skříní a skleněné obklady.

T.board je tenká a lehká deska z hliníkového kompozitu opatřená potiskem T.overface. Nejčastěji se používá 
jako originální obklad mezi spodní a horní část kuchyňské linky.



Náby tkové dv ie rka 8.18

T.overface je technologie velkoplošného digitálního tisku. Kromě dvířek a korpusů 
tiskneme na řadu dalších plošných materiálů. Na bázi tisku jsme založili i dva samostatné 
produkty: T.cristal a T. board. 

N Á B Y T K O V Á  D V Í Ř K A

skládaná dvířka 
LTD dvířka 

Dvířka T.segment mohou být zhotovena jako trojdílná (3D) nebo pětidílná (5D). V obou případech jsou výrobní 
operace prováděny na sofistikovaných strojních zařízeních. Výrobní zázemí, inovativní konstrukce a odborné 
zkušenosti zaměstnanců garantují přesnost výrobku, ale také jeho užitné a estetické vlastnosti.

3D provedení 18/18 5D provedení 18/10 3D provedení 
18/sklo

5D provedení 
18/sklo

detail ZS detail ZS

Většinu dekorů LTD nabízíme nejen ve standardní tloušťce 18 mm, ale i v méně obvyklé desetimilimetrové 
(viz provedení 5D 18/10). 

H1250 / ST36
jasan navarra

H1277 / ST9
lakeland akacie světlá

H1486 / ST36
borovice jackson

H1502 / ST15 
olše

H1381 / ST15
dub winchester

H1951 / ST15
kalvados červený

1715 BS 
bříza sněžná

U113 / ST9
bavlna

U156 / ST9
písková

U311 / ST9
burgundská

U708 / ST9
světle šedá

U732 / ST9
prachově šedá

112 PE
šedá

U999 / ST2
černá

T.basic jsou dvířka zhotovená z LTD desky s oboustranným dekorem, která je ohraněna ABS hranami 
lepenými polyuretanovými lepidly. Díky tomu je přechod mezi deskou a hranou téměř neznatelný, zvaný 
„ztracená spára“.

Skládaná dvířka inspirovaná klasickým designem. Středová výplň může být – stejně 
jako rám – z LTD nebo ze skla. Na výběr máme přes třicet dekorů, samozřejmostí jsou 

hrany lepené PUR lepidly. Z LTD jsou zhotovena také jednoduchá dvířka T.basic.

8
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Spoľahlivý špecialista  
na kvalitné interiérové dvierka

Dvierka podľa vašej chuti

www.svetdvierok.sk

FÓLIOVANÉ dvierka STRIEKANÉ dvierka PATINOVANÉ dvierka



8.20Náby tkové dv ie rka

N Á B Y T K O V É  D V I E R K A

Fóliované dvierka

Vstúpte do sveta
Fóliovaných dvierok
l	 hladké moderné (s možnosťou zafrézovanej AL úchytky)
l	 mydielkové
l	 imitácia drevených dvierok (vidiecky štýl)
l	rustikálne (provensálsky štýl)

 NOVINKY – Fóliované dvierka s vyfrézovanou úchytkou

Najžiadanejšie hladké fóliované dvierka

D96
roh: R3, hrana: R3
hrúbka: 22 mm
možnosti presklenia

D98 D99 D100

D98, D99, D100
roh: R3, hrana: R3
hrúbka: 22 mm
možnosti presklenia

Zafrézované AL úchytky

Úchytka UKW 4 Úchytka UKW 5 Úchytka UKW 7 Úchytka UKW 14 Úchytka UKW 15 Úchytka SHZ Úchytka SHZ 2192

D10
roh: R3, R1
hrana: R3
možnosti presklenia

D54 bez AL
roh: R1
hrana: R1
možnosti presklenia

D56
roh: R3
hrana: R6
možnosti presklenia

D74
roh: R1, R2, R3
hrana: R2
možnosti presklenia

Na dvierka so zafrézovanou úchytkou 
nie je možné použiť fólie:
l	 hladké supermat
l	lesklé

8
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N Á B Y T K O V É  D V I E R K A

Fóliované dvierka

l	 Všetky tvary dvierok za rovnakú cenu
l	 Podľa fólie len v dvoch cenových hladinách
l	 Nové typy dvierok a zásuviek
l	 V ponuke 100 tvarov dvierok
l	 Viac ako 140 fólií

l	 Biela lesklá fólia LG – UV stabilná
l	 6 dekorov zadných plôch dvierok
l	 Presklené dvierka s tesnením
l	 V ponuke nové ozdobné lišty a rímsy
l	Najnovšia technológia výroby dvierok

Najžiadanejšie frézované fóliované dvierka

D1
6, 

ro
h:

 R3
, h

ra
na

: R
3

D1
9, 

ro
h:

 R3
, h

ra
na

: R
3

D2
0, 

ro
h:

 R3

D2
8, 

ro
h:

 R5

D3
8, 

ro
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 R3

D4
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ro
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 R5

D4
6, 

ro
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 R5

D4
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 R3
, h

ra
na

: R
3
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ro
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 R5

D7
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ro
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 R5

D7
2, 
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 R5

D7
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na

: R
3
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 R3
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3
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3
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 R3
, h

ra
na

: R
3

D8
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N Á B Y T K O V É  D V I E R K A

Striekané dvierka

Vstúpte do sveta Striekaných dvierok
Najväčším gurmánom ponúkame striekané dvierka 
a striekané bezúchytkové dvierka v lesklom i mat-
nom prevedení. Ako novinku ponúkame aj frézované 
dvierka v matnom prevedení.
Bezúchytkové dvierka majú priamo do materiálu 
dvierok vyfrézovanú úchytku, a preto po nastriekaní 
tvoria jeden elegantný celok. Sú vhodné do moder-
ných a luxusných kuchýň.

Špeciálne polyuretánové farby, odolné voči UV žiare-
niu. 2500 farieb podľa RAL a NCS vzorkovníkov.

Predná strana:
HLADKÉ DVIERKA

 vysoký lesk
 vysoký lesk s vyfrézovanou úchytkou
 matný lak
 matný lak s vyfrézovanou úchytkou

FRÉZOVANÉ DVIERKA
 matný lak – výfrez D16, D17, D18, D47, 

 D75,  D76 
Zadná strana:

 biele lamino
 vysoký lesk
 matný lak

Hrúbka dvierok:
18 mm, 28 mm, 38 mm
Maximálny rozmer 
striekaných dvierok: 2500 x 700 mm
Minimálny rozmer 
striekaných dvierok: 100 x 100 mm

Dvierka hladké Dvierka s vyfrézovanou úchytkou

S02
roh: R2
hrana: R2
možnosti presklenia

Typ úchytky: 01, 02, 03, 04, 05, 06

- vysoký lesk
- matný lak

- vysoký lesk
- matný lak

Vyfrézovaná úchytka 01

Dvierka s výfrezom (len v matnom laku)

D16, roh: R3 D17, roh: R3 D18, roh: R3 D75, roh: R3 D76, roh: R3

Vyfrézovaná úchytka 02

Vyfrézovaná úchytka 03 Vyfrézovaná úchytka 04

Vyfrézovaná úchytka 05 Vyfrézovaná úchytka 06

• Farby podľa RAL a NCS vzorkovníka  

 bez osobitného príplatku

• Dvierka s vyfrézovanou 

 úchytkou
• Farby odolné voči

 UV žiareniu

8
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N Á B Y T K O V É  D V I E R K A

Patinované dvierka

Vstúpte do sveta Patinovaných dvierok
Ručné patinovanie je dodatočná povrchová úprava hotových výrobkov. Dvierka, ozdobné 
lišty, rímsy dostávajú originálny vzhľad staršieho, rokmi používaného a tým zaujímavého 
nábytku. Každé dvierka a doplnky sa pri ručnom patinovaní stávajú originálom! Vzhľadom 
k tomu odporúčame objednať dvierka a doplnky pre celú zákazku súčasne a to z dôvodu, 
aby boli čo najpodobnejšie. (Farebný odtieň na vzorkách a dodaných dvierkach sa môže 
odlišovať).
Pripravili sme pre vás ďalšiu lahôdku a to dvierka s dodatočnou povrchovou úpravou v štýle 
PROVENSÁL a VINTAGE, ktoré sa v súčasnom nábytkovom dizajne stávajú obľúbenými.

PATINA PROVENSÁL – jemná tónovaná patina v sivom alebo hnedom prevedení jemne 
zdôrazňuje frézovanie dvierok
PATINA VINTAGE – výrazná tónovaná patina v sivom alebo hnedom prevedení dodáva 
dvierkam vzhľad rokmi prevereného starého nábytku
PATINA RUSTIKÁL – HNEDÁ – dokáže vytvoriť ilúziu starožitného nábytku v štýle šľach-
tického sídla ako aj horskej chaty
PATINA GRAVÍR – HNEDÁ – ručným patinovaním fólií gravír sme dosiahli oživenie a zvý-
raznenie štruktúry dreva
PATINA HNEDÁ – pripomeňte si spomienky na vidiek, na prázdniny strávené u našich 
starých rodičov

Tvary dvierok vhodné na ručné patinovanie: 
D08, D14, D16, D18, D19, D27, D28, D39, D45, D46, D47, D51, D68, D71, D72, D73, D78, D 
79, D81, D82, D83, D86, D89, D90, D91, D92, D93, D94, D95, D28_OL2, D71_OL2
Fólie vhodné na ručné patinovanie: 

 sivá patina: biela, biela snehová, biela supermat, biela 
 platinová supermat

 hnedá patina: smotanová supermat, maslová, béžová, 
 vanilka, jazmín

 patina rustikál – hnedá: Dub Windy, Jabloň tmavá, Calvados 
 jasný, Calvados bučina, Calvados prírodný, Dub tabak, 
 Višňa Forema, Jelša

 patina gravír – hnedá: Biela porcelán gravír, Slonová kosť 
 gravír, Lastúrová gravír, Kašmírová gravír, Biela gravír

  patina – hnedá: Denim supermat, Fjord supermat, 
 Malachitová supermat, Kaolín sivá supermat

Dôležitým doplnkom v štýle Provensál a Vintage sú ozdobné lišty a rímsy. 
Ozdobné lišty vhodné na patinovanie:  0L1, 0L2, 0L3
Rímsy vhodné na ručné patinovanie: 04, 05, 06, 10, 15

Patina sivá provensál 
– D71 biela

Patina sivá vintage 
– D71 biela

Patina hnedá provensál 
– D78 smotanová supermat

Patina hnedá vintage 
– D78 smotanová supermat

Patina hnedá provensál 
– Ozdobná lišta 
Smotanová supermat OL02

Patina hnedá 
provensál – Rímsa 
Smotanová supermat 05
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Patinované dvierka

Patina hnedá provensál 
– Ozdobná lišta 
Smotanová supermat OL02

Patina rustikal 
hnedá – D39 Dub Windy

Patina rustikal 
hnedá – D46 Jabloň tmavá

PATINA RUSTIKAL – HNEDÁ

PATINA GRAVÍR – HNEDÁ

Patina gravír hnedá 
– D68 Biela porcelán gravír

Patina gravír hnedá 
– D86 Lastúrová gravír

Patina gravír hnedá 
- D85 Slonová kosť gravír

Patina gravír hnedá 
– D78 Kamenno sivá gravír

Nechaj sa inšpirovať PATINA HNEDÁ

Patina hnedá – D72 
Denim supermat

Patina hnedá – D81 
Malachit supermat

Patina hnedá – D73 
Fjord supermat

Patina hnedá – D78 
Kaolín sivá supermat

8
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Soklové systémy REHAU

Soklové systémy REHAU sa skladajú 
zo soklových dosiek, tvaroviek k so-
klovými doskám (vonkajšie a vnútorné 
rohy 90° a 135°, spojky a koncovky), 
soklových rektifikačných nôh a soklo-
vých tesniacich profilov. Okrem vysokej 
funkčnosti sú zároveň výraznými dekora-
tívnymi prvkami. Soklové dosky REHAU 
s mäkkým, neviditeľným tesnením posky-
tujú spoľahlivú ochranu proti vlhkosti  
a nečistotám.

SOKLOVÉ PROFILY

TESNIACI PROFIL SOKLOVEJ DOSKY

Soklové systémy 
REHAU – základ 
modernej kuchyne.

Nehrdzavejúca 
oceľ brúsená

Hliník brúsený

13

151,5

13

126,5

13

101,5

13

151,5

13

126,5

13

101,5

13

151,5

13

126,5

13

101,5

Názov Soklový profil Farba tvaroviek Ľavá + pravá
Vnútorný roh 90°
+ vonkajší roh 90°

Vnútorný roh 135°
+ vonkajší roh 135°

Flexi roh
vonkajšie 90 – 135°

Spojka

Soklový profil
100 mm

83249 hliník brúsený 83253 134611 134616 203842 83255

83250 nehrdzavejúca oceľ brúsená 83254 134614 134618 203845 83256

Soklový profil
125 mm

169494 hliník brúsený 169496 169498 169500 203843 169502

169495 nehrdzavejúca oceľ brúsená 169497 169499 169501 203846 169503

Soklový profil
150 mm

83251 hliník brúsený 83263 134612 134615 203844 83265

83252 nehrdzavejúca oceľ brúsená 83264 134613 134617 203847 83266

Kód sortimentu Dĺžka (m) Rozbaliteľnosť (ks) Farba Poznámka

77045 3 1 transparentná REHAU

82113 3 1 transparentná –

i 4 1 transparentná –

10

21

17,2

5,2

i Položka na opýtanie   12345  Položka je skladom
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