Výhody hotových dvířek Démos

Nábytková dvířka

(LESK i MATT)
1. Rychlá a jasná cenová kalkulace pomocí
formuláře.
2. Jednotná cena za m2 bez příplatku za atypy.
3. Vysoká kvalita zpracování.
4. Bílý lesk lepený bílým lepidlem, pro dosažení
dokonalého vzhledu.
5. Dodávka po celé České republice.
6. Platíte pouze materiál, který skutečně potřebujete (proti použití deskového materiálu značná
úspora).
7. V případě potřeby předvrtáme otvory pro závěsy Hettich a Blum.

HOTOVÁ DVÍŘKA DÉMOS
Buďte efektivní a plaťte jen
za materiál, který spotřebujete!
Vyrobíme pro vás na míru dvířka ze SENOSANU, olepíme originálními hranami na profesionální olepovačce, zabalíme a doručíme k vám do dílny. Můžete
si dokonce vybrat, zda chcete hrany olepit klasickým EVA lepidlem nebo voděodolným PUR lepidlem. Bílé desky se samozřejmě olepují za použití bílého
lepidla, aby vzniklá spára nebyla vidět!

Dvířka nabízíme ve všech skladových dekorech SENOSAN

Bílá zářivá 801 – tl. 18,4

Antiscratch bílá zářivá 2801 – tl. 18,2

Bílá krémová 802 – tl. 18,4

Antiscratch bílá krémová 2802 – tl. 18,4

Černá 803 – tl. 18,6

Antiscratch černá 2803 – tl. 18,6

Vanikla světlá 2805 – tl. 18,4

Stříbrná 804 – tl. 19

Antracit 806 -- tl. 19

Červená tmavá 807 – tl. 18,6

Červená světlá 808 – tl. 18,6

Fialová 809 – tl. 18,6

Béžová 811 – tl. 18,5

Teak Brown 825192 – tl. 17,6

Silverline bílý 501 – tl. 18,7

Technologická omezení

 Napojení let není možné (na poptávku).  Rozměry: minimální 80 mm, maximální 2750 mm.
 Pouze plná dvířka (nelze vyrobit výřez pro výplň).  Dekory pouze z výše uvedené nabídky.
Silverline černý 503 – tl. 18,7

Dvířka s nejvyšší odolností proti poškrabání Thermopal HPL
Vyrobíme pro vás na míru dvířka s povrchem Thermopal HPL, olepíme kvalitními 3D hranami Dölken na profesionální olepovačce, zabalíme a doručíme
k vám do dílny. Bílé desky se samozřejmě olepují za použití bílého lepidla, aby vzniklá spára nebyla vidět!

Dvířka nabízíme ve všech skladových dekorech Thermopal MATT
Vyrobíme pro vás na míru dvířka z materiálu Thermopal MATT, olepíme kvalitními hranami REHAU na profesionální olepovačce, zabalíme a doručíme k
vám do dílny. Můžete si dokonce vybrat, zda chcete hrany olepit klasickým EVA lepidlem nebo voděodolným PUR lepidlem. Bílé desky se samozřejmě
olepují za použití bílého lepidla, aby vzniklá spára nebyla vidět!
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Bílá SpanSE2

Písková U130

RAL –/–
S2005-Y50R

Křemičitá U133

RAL –/–
NCS S9000-N

MATT

Krémováí U184
Dodací podmínky: Při olepení EVA lepidlem do 7-10 pracovních dní.
Při použití PUR lepidla cca 14-21 pracovních dní.

MATT

Technologická omezení

 Rozměry: minimální 80 mm, maximální
2700 mm.
 Pouze plná dvířka (nelze vyrobit výřez
pro výplň).
 Dekory pouze z výše uvedené nabídky.

MATT

Černá U007

www.demos-trade.com
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 Rozměry: minimální 80 mm, maximální
2700 mm.
 Pouze plná dvířka (nelze vyrobit výřez
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Nábytková dvířka

NÁBYTKOVÁ DVÍŘKA TRACHEA
DVÍŘKA DĚLAJÍ NÁBYTEK!
Nábytková dvířka zásadním způsobem ovlivňují vzhled nábytku, ačkoli
tvoří jen zlomek jeho celkové ceny. Dvířka Trachea jsou synonymem
nejenom pro kvalitu, ale také rozmanitost výrobků. Proto si u nás můžete
vybrat z více než šedesáti tvarů frézování a osmdesáti dekorů fólií.
NÁVOD NA ÚDRŽBU VÝROBKŮ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU
BĚŽNÝCH FÓLIÍ
Doporučení pro čištění: Použijte běžné čisticí kapaliny nebo detergenty na plasty. Slučitelnost konkrétního prostředku s fólií doporučujeme
nejprve vyzkoušet na skrytém místě. Skvrny od silně zabarvených
substancí smyjte co nejdříve vodou s přídavkem běžného čistícího
prostředku (ne abrasivního!). Skvrny nenechávejte zaschnout – jejich
odstranění je pak mnohem obtížnější! Zbytky skvrn, zejména mastné
stříkance a usazeniny, lze vyčistit 30% horkým roztokem mazlavého
mýdla za pomocí jemného kartáčku. Tento postup dle potřeby zopakujte.
V případě těžce odstranitelných skvrn lze použít rovněž čistidla s podílem
alkoholu nejvýše 15–20 % (Sidolin – Clin universal nebo Ajax, čistič oken).
Na závěr smyjte zbytky čisticích prostředků vlažnou vodou a vysušte fólii
jelenicí na okna.
Upozornění: Nepoužívejte zabarvené čističe (ať ředěné či koncentrované),
neboť jejich barviva mohou na fólii zanechat stopy! Parní či vodní vysokotlaké čištění nejsou čištění fóliovaných nábytkových povrchů vhodné. Tyto
povrchy také nejsou odolné proti organickým rozpouštědlům jako jsou
ředidla, odlakovače nebo koncentrovaný alkohol.
NÁVOD NA ÚDRŽBU VÝROBKŮ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU
MATNOU FÓLIÍ
Doporučení pro čištění: Skvrny od silně zabarvených substancí
(např. kávou, hořčicí, kari kořením nebo červeným vínem) smyjte co
nejdříve vodou s přídavkem běžného čistícího prostředku (ne abrasivního!).
Skvrny nenechávejte zaschnout neboť v tomto případě, nebude již možné
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V nabídce máme také dvířka

Trachea Overface®
zdobená libovolným grafickým motivem.
nečistoty beze zbytku odstranit. Zbytky skvrn, zejména mastné stříkance a usazeniny, lze vyčistit 30% horkým roztokem mazlavého mýdla za
pomocí jemného kartáčku nebo za pomocí přidání mycího přípravku
např. obchodní značka „Priel“ v množství dle doporučení od výrobce,
nebo alkoholu (etanol, maximální přidaní podíl 10 %). Tento postup dle
potřeby zopakujte. Na závěr smyjte zbytky čisticích prostředků vlažnou
vodou a vysušte fólii jelenicí na okna. Pro prevenci poškození povrchu
vyzkoušejte nejprve na nenápadném místě v malém množství a krátkodobě působení čistícího prostředku. Přitom je nutno zohlednit pokyny
výrobce.
Upozornění: Nepoužívejte zabarvené čističe (ať ředěné či koncentrované),
neboť jejich barviva mohou na fólii zanechat stopy!
NÁVOD NA ÚDRŽBU VÝROBKŮ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU
LESKLOU FÓLIÍ
Doporučení pro čištění: Výrobky jsou opatřeny ochrannou modrou
nebo průhlednou fólií proti poškození při dopravě, manipulaci a montáži.
Povrch by neměl být čištěn dříve než 4 týdny po odstranění této fólie!
Poté můžeme použít teplou vodou a jemný hadřík. Osvědčilo se i použití speciálních autoutěrek napuštěných čistícím roztokem (např. Sonax
Clean a Drive).
Upozornění: Použijete-li jakékoliv čisticí prostředky, dbejte na to, aby
neosahovaly aromatické uhlovodíky, estery, ketony, halogenované hydrocarbonáty nebo alkohol v koncentraci nad 25 %. Nedoporučujeme
také použití detergentů na bázi octa. Prostředky by neměly být abrazivní
(drsné, odírající, hrubé) a měly by být vždy zředěny teplou vodou.

Technická podpora: ( +420 724 023 104

Nábytková dvířka
Tvar 03

Tvar 03B

Tvar 04B

Tvar 10

Tvar 14M

Tvar 17B

Tvar 17F

Tvar 01F

Tvar 03

Tvar 03B

Tvar 04B

Tvar 10

Tvar 14M

Tvar 17B

Tvar 17F

Tvar 32

Tvar 32B

Tvar 33B

Tvar 34

Tvar 35

Tvar 36

Tvar 36L

Tvar 37

Tvar 32

Tvar 32B

Tvar 33B

Tvar 34

Tvar 35

Tvar 36

Tvar 36L

Tvar 37

www.demos-trade.com

Tvar 01F
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PŘEHLED TVARŮ FRÉZOVÁNÍ

Nábytková dvířka

Nábytková dvířka dávno přerostla kategorii „kuchyňská“. Širší užití klade mnohem větší požadavky na variabilitu,
protože každý prostor má jiný styl a výraz. Naše škála tvarů frézování dvířek zahrnuje přes sedmdesát druhů, nás ale těší
hlavně to, že postihuje všechny podstatné trendy – od tradičních a klasických až po moderní či přímo módní.
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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 55

Tvar 56

Tvar 57

Tvar 58

Tvar 66

Tvar 66B

Tvar 71

Tvar 72

Tvar 85

Tvar 85B

Tvar 86

Tvar FB

Tvar I2

Tvar LOO

Tvar LOA

Tvar E1N

Tvar E2N

Tvar E4N

Tvar E5N

Tvar E7N

Tvar E8N

Tvar E12 | I12

Tvar E13 | I13

Tvar E14 | I14

Tvar E16 | I16

Tvar E6N

Tvar E18 | I18

Tvar E20 | I20

Technická podpora: ( +420 724 023 104

Nábytková dvířka
1-3 meruňka

1-4 žlutá tmavá

1-5 mandarinka

3-3 zelená máta

3-4 zelená oliva

5-1 červená tmavá

8-1 kůže krémová

9-1 hliník mat

9-5 antracit

9-9 černá

120 bílý fládr

121 bílá vroubkovaná

122 bílá sawcut

170 koženka

175 bílá káva

191 portuna bílá

192 portuna černá

211 dub winchester

230 dub windy

351 ořech dijon

353 ořech limuzine

355 ořech baltimore

400 buk světlý

www.demos-trade.com

1-1 vanilka
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PŘEHLED FÓLIÍ

Nábytková dvířka

Tím, co dělá dvířka dvířky, je především dekor fólie. U nás máte na výběr z více než osmdesáti druhů:
od roky prověřených evergreenů po designové lahůdky. Škálu dekorů fólií každoročně obměňujeme
a doplňujeme, abychom drželi krok s trendy nábytkového designu.

405 buk tabák

530 olše tmavá

540 olše mat

551 třešeň světlá

570 calvádos

572 jabloň

580 švestka

581 trnka světlá

610 javor

615 javor horský

650 akácie

653 sardegna stříbrná

721 avola hnědá

722 avola champagne

725 wenge bělené
crosscut

726 wenge zambezi
crosscut

730 palisandr

810 borovice

830 modřín crosscut

910 hruška mat

110 bílá lesk

114 slonová kost lesk

117 vanilka lesk

131 zelená lesk

134 oliva lesk

142 modrá lesk

145 lila lesk

151 bordó lesk

153 červená maranello
lesk

155 malina lesk

165 cappuccino lesk

166 antracit lesk

169 černá lesk

185 bílá vlnka

1-8 vanilka mat

4-8 ostružina mat

171 bílá mat

8-5 brošený nikl

118 papyrus
žlutý lesk

158 papyrus
červený lesk

168 papyrus
hnědý lesk

fólie vhodné
pro aplikaci Overface

184 stream šedý
lesk

312

186oxygen lesk

183 stream bílý
lesk

lze vyrábět i v provedení
TRACHEA NATUR CONCEPT

187 okapa světlá
lesk

Technická podpora: ( +420 724 023 104

1004 kosmos

1007 vodní svět

2011 corolla

2012 magnolia

3010 rolling

3011 orbital

4001 fireworks

4003 helix

5002 glasses

5004 littera

TECHNOLOGIE OVERFACE
®

Nábytková dvířka Trachea Overface představují revoluci v bydlení. Dekorativní potisk Overface® umožňuje aplikovat na dvířka
libovolné grafické motivy, a každý kus se tak stává nezaměnitelným originálem. Vznikají stylové, designově atraktivní interiéry,
které jsou přitom cenově snadno dostupné. Dát bydlení tvář podle svého přání je nyní docela snadné...

www.overface.cz

DODATEČNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LESK
Mnohé dekory dřevin lze dodatečně upravit lakováním. Lesklá úprava je neobvyklá a zajímavá, barevnost i textura přírodních dekorů
se rozjasní, získají na hloubce a intenzitě. Docela „obyčejné“ dekory se stávají něčím novým a výjimečným.

211 L dub winchester

230 L dub windy

351 L ořech dijon

353 L ořech limuzine

400 L buk světlý

405 L buk tabák

Další možné dekory v provedení lesk: 530 L olše tmavá, 540 L olše mat, 551 L třešeň světlá, 570 L calvádos, 610 L javor,
615 L javor horský, 730 L palisandr, 810 L borovice, 910 L hruška mat, 580 L švestka, 581 L trnka světlá

DODATEČNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PATINA
Zajímavou možností finální povrchové úpravy je tzv. „patinace“. Nová dvířka uměle získají vzhled nábytku „opotřebovaného“ věkem
a užíváním. Díky tomu není problémem dosáhnout atmosféry anglického šlechtického sídla (patina RUSTIKAL), nebo vytvořit iluzi
prosluněného letního bytu kdesi na Azurovém pobřeží (patina PROVENCE).

Dekory

v provedení patina

PROVENCE

610 S javor

1-1 S vanilka

120 S bílý fládr

122 S bílá sawcut

400 S buk světlý

615 S javor horský

650 S akácie

661 S bříza finská

8-1 S kůže krémová

211 P dub winchester

230 P dub windy

351 P ořech dijon

405 P buk tabák

551 P třešeň světlá

570 P calvados

580 P švestka

Dekory

v provedení patina

RUSTIKAL

530 P olše tmavá

540 P olše mat

DĚTSKÝ PROGRAM
Dětský svět je pestrý a hravý. Proto jsme do programu pro nejmenší zařadili – kromě dětských motivů Trachea Overface® - také tvary
frézování s dětskými motivy a řadu bezpečných úchytek z měkčené pryže.

TVARY FRÉZOVÁNÍ S DĚTSKÝMI MOTIVY

Kocour Ko1

Letadlo Le

Motýl Mo

Jedno kuře Ku2

Květina bez stonku Kv2

DĚTSKÉ ÚCHYTKY

UDM 12819
šnek

UDM 12826
obdelník

UDM 12833
modrá hvězda

UDM 12836
žába

UDM 12804
míč

Více informací o kompletním sortimentu
včetně aktuálních novinek najdete vždy na

www.trachea.cz

Tovární 1209 | 769 01 | Holešov | obchod@trachea.cz

Nábytková dvířka
318

NÁBYTKOVÁ DVÍŘKA GRENA
VLASTNOSTI DVÍŘEK
Nábytková dvířka jsou vyráběna z MDF desky tloušťky 18 a 22 mm frézováním profilovými frézami dle standardní nabídky. Jiné tvary frézování lze
realizovat na základě dohody se zákazníkem. MDF desky jsou opatřeny ze
zadní strany melaminovou folií a z ofrézované strany PVC nebo PET folií.
Pro povrchovou úpravu je standardně používána PVC folie s povrchem
odolným proti vodě a se zvýšenou odolností proti oděru. Nábytková dvířka
ve tvaru L1 s vysokým leskem a hlubokým matem jsou vyráběna z MDF
desky a speciální folie akrylátové, PVC nebo PET. Tato dvířka jsou ohraněna
ABS hranou tloušťky 1 mm, 1,3 mm nebo 2 mm. Strana s vysokým leskem

a hlubokým matem (stejně jako u dvířek s lesklou folií) je vždy opatřena
ochrannou folií – tuto folii nikdy neodstraňujte před dokončením všech prací. Při výrobě se používá teplem vytvrzené vodovzdorné lepidlo s teplotní
odolností 80 °C. Přípustná tolerance při průhybu výrobku vlivem pnutí použitého materiálu: ± 2 mm/1 bm.
Rozměrová tolerance výrobku: do rozměru 600 mm včetně (výška x šířka):
± 0,5 mm, nad 600 mm (výška x šířka): ± 1 mm.

Technická podpora: ( +420 724 023 104

Nábytková dvířka
G 01 Mat alabastr

www.demos-trade.com

POUŽITÍ DVÍŘEK
Používají se v nábytkářském průmyslu jako dvířka ke kuchyním, skříním, koupelnovému
a obývacímu nábytku.
Výhodou je dobrá odolnost proti vlhku a oděru, světlostálost, velké množství kombinací
dezénů a frézovaných profilů, jednoduchá montáž a snadná údržba. U vestavěných
spotřebičů (trouby, grily a jiné) doporučujeme instalaci bočních a spodních ochranných
kovových lišt, které zabrání případnému přímému působení tepla na dvířka a tím jejich
znehodnocení, které se projevuje odlepením a stažením fólie. Je také vhodné zvětšit vzdálenost od zdroje tepelného působení na 20 mm z boku a v případě dvířek pod vestavěnou troubou na 30 mm.
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NÁBYTKOVÁ DVÍŘKA GRENA
VLASTNOSTI DVÍŘEK
Povrch kuchyňských dvířek, opatřený PVC, PET nebo akrylátovou fólií,
se doporučuje umývat pouze vodou s přídavkem saponátu bez obsahu
písku, nebo prášku nebo jiné přísady s brousícím efektem a otírat jemnou
utěrkou nebo houbou bez drsného povrchu. Povrchovou úpravu fólie 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. U fólie kuchyňských dvířek je garantována
přídržnost do 80 °C.

Technická podpora: ( +420 724 023 104

Nábytková dvířka
www.demos-trade.com

BAREVNÁ ZÁDA
U všech dřevodezénů (kromě tvarů G 20, G 21 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). Zadní plocha dvířek v UNI
dezénech je standardně bílá nebo na přání zákazníka v libovolném dřevodezénu. Barevná
záda a balení dvířek zdarma.
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NÁBYTKOVÁ DVÍŘKA GRENA
VLASTNOSTI DVÍŘEK
Kuchyňská dvířka jsou z MDF desky. plošně frézovaná, povrchově upravená PVC nebo PP fólií (kuchyně, koupelny, obývací pokoje, kanceláře)
– velký výběr dezénů a odstínů a také jejich variabilita a inovace dělají ze
společnosti GRENA, a.s. firmu pohotově reagující na aktuální poptávku na

trhu. Mezinárodní certifikát ISO 9001:2000, jenž společnost získala v prosinci roku 2001, je zárukou prvotřídního provedení výrobků. Certifikací jsme
prokázali soulad našeho systému řízení kvality s požadavky mezinárodní
normy ČSN EN ISO 9001:2000.

Technická podpora: ( +420 724 023 104
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Nábytková dvířka

NÁBYTKOVÁ DVÍŘKA HEFAS
VLASTNOSTI DVÍŘEK
Nábytková dvířka Hefas jsou vhodná pro použití na jakýkoli nábytek, zejména pak na čelní plochy kuchyňských, šatních a obývákových skříněk.
Jejich užití, stejně jako u nabízených doplňkových výrobků, záleží pouze na
Vaší fantazii. Z důvodu široké nabídky rozměrů, tvarů a barev jsou dvířka

vždy vyráběna na míru. Nosným materiálem je ekologická MDF deska, do
které je vyfrézován vybraný tvar frézování, dvířka jsou následně nastříkána
PUR lepidlem (voděodolným) a za vysokého tlaku a teploty jsou pokryta
vybranou folií.

Dvířka dodáváme v těchto provedeních

Proč dvířka Hefas?
Pro informace
o možných rozměrech,
způsobu dodání
a skladových položkách
volejte svého obchodního
zástupce

Plná

326

Prosklená

S mřížkou

• nabízíme Vám nejširší nabídku folií a tvarů na českém trhu
(celkem 101 dekorů skladem), z toho 24 vysokých lesků,
2 drásaných dekorů, 4 hluboké maty, přes 50 tvarů
frézování v kombinaci se 17 dekory zadních stran dvířek
• nabízíme Vám rozsáhlou možnost kombinací tvar-barva
• klademe velký důraz na kvalitu
• prosklená dvířka s výplní Vám zasklíme pomocí zasklívací
lišty, která se neodlepuje a dvířka tak vypadají elegantně
i ze zadní strany (žádný silikon)

Čílka k zásuvkám.

Profil

B0

Profil

B1

Profil

B2

Profil

B3

Profil

F1

Profil

C0

Profil

G0

Profil

H0

Profil

H1

Profil

H3

Profil

H4

Profil

H5

Profil

H6

Profil

K0
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Profil

K2

Profil

K3

Profil

K4

Profil

K5

Profil

K6

Profil

D1

Profil

D2

Profil

D3

Profil

D4

Profil

D5

Profil

E2

Profil

41

Profil

42

Profil

43

Profil

44

Profil

46

Profil

47

Profil

48

Profil

M0

Profil

R0

Profil

R1

Profil

R2

Profil

R3

Profil

R4

Profil

R5

Profil

31

Profil

32

Profil

33

Profil

34

Profil

O1

Profil

02

Profil

U2V

Profil

U3V

Profil

U4V

Nábytková dvířka

K1
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Profil

Dolní úchytkový profil

Dělící příčka/úchytka

Horní úchytkový profil

327
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Trnka světlá

Grep

Vanilka 85 lesk

Wenge

Měď

Casamance V. lesk

Třešeň tmavá

Mandarín

Třešeň divoká

Žlutá

Třešeň

Zelená V. lesk

Bordó V. lesk

Grafit V. lesk

Švestka

Černá perlička

Vanilka

Ořech Lyon

Malaga

Zebráno V. lesk

Rubín V. lesk

Blackberry

Šedá – Mat

Ořech Miláno

Vínová

Palisandr V. lesk

Limetka V. lesk

Bílá perlička

Stříbrná

Pistácie V. lesk

Kapučíno V. lesk

Červená V. lesk

Ořech Dijon

Bílá 101 lesk

Písek – Mat

Šedá V. lesk

Bílá V. lesk

Purpura V. lesk

Bílá 1000 Mat

Olše červená

Olše

Merano

Oceán

Beton – Mat

Banán

Javor zelený

Ledová

Švestka V. lesk

Květ černý V. lesk

Modrá tmavá

Meruňka

Antracit

Vanilka S

Orange V. lesk

Černá V. lesk

VYSOKÝ LESK

Krémová V. lesk

Jasmín V. lesk

Pomeranč V. lesk

Mentolová

UNIBARVY

Malina V. lesk

Antracit V. lesk

Květ bílý V. lesk

Javor karamel

Javor

Jabloň

Hrušeň

Dub tmavý

Dub šedý

Dub sukatý

Dub Natur

Dub Ferrata

Dub

Calvádos tmavý

Buk rustikal

Buk pařený

Buk Cora

Bříza 2

Borovice

Bílý fládr

Zebrano Natur

Woodline tmavý

Woodline

Teak světlý

Teak

Pine

Dub zlatý

cross cut

Dub Santana

cross cut

Dub Nebraska

Nábytková dvířka

Dub Mokka

Dub antik

Akácie

Oliva metal

Ocel

Mozaika 3D bílá

Krep vanilka

Krep – šedá

Granit

Country

Břidlice

Broušená zlatá

Bronz metal

DESIGNOVÉ DEKORY

DŘEVODEKORY

Technická podpora: ( +420 724 023 104

BAREVNÉ ZADNÍ STRANY DVÍŘEK
Vanilka

Šedá

Bříza

Javor

Olše

Ořech

Ořech Dijon

Dub Ferrara

Dub světlý

Dub

Buk

Buk světlý

Buk čoko

Třešeň

Černá

Calvádos

Nábytková dvířka

Bílá

OBKLADOVÉ PANELY
P1 MĚĎ

P2 OCEAN

P3 LATE MAT

OZDOBNÁ ČELA A LISTELY
44B2

44B1

pro tvar M0, 44

pro tvar M0, 44

EB2

EB1

4B2

4B1

48B2

48B1

RB2

RB1

pro tvar E2

L2

šířka:
50 mm
výška:
300–2200 mm
tloušťka:
18 mm
(28 mm – pyramida)

pro tvar E2

pro tvar 41, 42, 43, 46, 47

šířka:
50 mm
výška:
300–2200 mm
tloušťka:
18 mm

pro tvar 41, 42, 43, 46, 47

pro tvar 48

pro tvar 48

pro tvar R0, R1, R2, R3, R4, R5, D1, D2, D3, D4

PV2 Podpěra na lahve

pro tvar R0, R1, R2, R3, R4, R5, D1, D2, D3, D4

šířka: 870 mm
výška: 200 mm

Vzor B
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