CMYK

my nejsme ostatní...
vyrábíme dveře a zárubně, potiskneme dveře vaším vlastním motivem

Dveře
a zárubně
PRIX MORAVA
My nejsme ostatní… O tom vás
přesvědčí nabídka dveří i zárubní
naší rodinné firmy PRIX MORAVA.
Zalistujte v našem katalogu.
Přinášíme mnoho modelů interiérových dveří s různými druhy povrchů.
Vytváříme dveře přesně podle vašich
představ - a to skutečně není žádné
klišé. Jsme totiž prvním výrobcem
dveří, který naskenuje váš vlastní
motiv a následně jím potiskne
zvolený model dveřního křídla.
Naše dveře jsou určeny prakticky
každému. Hledáte cenově dostupné
produkty? Zajímají vás specifické
dveře? Máte náročnější přání?
Chcete svůj interiér vyladit
pomocí dveří a zárubní opravdu
na maximum? Fandíte moderním
dekorům? I na takové požadavky
jsme připraveni.
Tým firmy PRIX MORAVA
má letité zkušenosti s výrobou dveří.
Nejsme žádní nováčkové a dobře
víme, co je kvalita.
Rádi to ukážeme i vám.

CMYK

1-2

dveře M 101, CPL Bardolino
pouze
plné dveře

Bílá hladká, Buk, Dub, Hruška,
Javor, Ořech, Šedá, Wenge

Authentic, Bardolino, Coco-bolo,
Dub aragon, Dub ferrara,
Dub natural, Grafit černý, Hacienda
bílá, Jasan, Kamenná šeď, Molina,
Nebrasca, Vanilka, Višeň, Zebrano

řada

100

elegantní klasika
- provedení v plné i prosklené variantě
(1/3, 2/3, 3/3, 3/4)

Bílá pór, Hruška, Jasan bílý,
Malaga, Pamplona, Tobacco

- velký výběr povrchů
konstrukce dveří: MDF rám

Buk, Dub, Dub tmavý, Javor,
Olše, Ořech alpský

opláštěný HDF deskou + výplň dle výběru
tloušťka dveří: 39 mm
jednokřídlé: 60, 70, 80, 90, 100, 11O cm/197 cm

Akacia, Bílá hladká, Dub retro,
Jasan, Ořech nevada

dvoukřídlé: 125, 145, 160, 180, 185 cm/197 cm
kování: zámek rozteč 72 mm,
BB, PZ, WC, 3 závěsy - povrch nikl

DTD deska

voština

M 102, CPL Bardolino

M 103, CPL Bardolino		

M 104, CPL Bardolino

M 105, CPL Bardolino

3-4

řada

200

variabilní jednoduchost

Bílá hladká, Buk, Dub, Hruška,
Javor, Ořech, Šedá, Wenge
Authentic, Bardolino, Coco-bolo,
Dub aragon, Dub ferrara,
Dub natural, Grafit černý, Hacienda
bílá, Jasan, Kamenná šeď, Molina,
Nebrasca, Vanilka, Višeň, Zebrano
Bílá pór, Hruška, Jasan bílý,
Malaga, Pamplona, Tobacco

- velký výběr povrchů
- široká variabilita umístění výplní i skel

Buk, Dub, Dub tmavý, Javor,
Olše, Ořech alpský

- hlavním prvkem těchto dveří je svislý pruh

Akacia, Bílá hladká, Dub retro,
Jasan, Ořech nevada

konstrukce dveří: MDF rám opláštěný HDF
deskou + výplň dle výběru
tloušťka dveří: 39 mm
jednokřídlé: 60, 70, 80, 90, 100, 11O cm/197 cm
dvoukřídlé: 125, 145, 160, 180, 185 cm/197 cm
kování: zámek rozteč 72 mm, BB, PZ, WC,
3 závěsy - povrch nikl

DTD deska

voština

M 211, CPL Dub natural

M 213, CPL Dub natural

M 214, CPL Dub natural

M 215, CPL Dub natural

M 216, CPL Dub natural

+420 734 204 000 I www.prixmorava.cz I e-mail: prixmorava@prixmorava.cz

dveře M 212, CPL Dub natural

5-6

dveře M 221, CPL Zebrano

řada

M 222, CPL Zebrano

M 224, CPL Zebrano

200

M 223, CPL Zebrano

M 225, CPL Zebrano

M 226, CPL Zebrano

7-8

řada

200
M 231, CPL Dub ferrara

M 232, CPL Dub ferrara

M 233, CPL Dub ferrara

M 235, CPL Dub ferrara

M 236, CPL Dub ferrara		

M 241, CPL Dub ferrara

M 242, CPL Dub ferrara

M 243, CPL Dub ferrara

M 244, CPL Dub ferrara

M 245, CPL Dub ferrara

M 246, CPL Dub ferrara
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dveře M 234, CPL Dub ferrara

9-10

dveře M 312, CPL Jasan

moderní a čisté linie

- velký výběr povrchů
- výběr z prosklené varianty nebo varianty
s výplní
- svislý rámeček je vždy ohraničen lištou
a doplněny o 3 vodorovné lišty v různé šíři.
- vertikálně orientovaný rámeček je ohraničen dominantní
širokou lištou a doplněn o 3 dekorativní horizontální lišty.

řada

konstrukce dveří: MDF rám opláštěný HDF deskou + výplň dle výběru
rámeček: MDF, tloušťka dveří: 39 mm
jednokřídlé: 60, 70, 80, 90, 100, 11O cm/197 cm
dvoukřídlé: 125, 145, 160, 180, 185 cm/197 cm
kování: zámek rozteč 72 mm, BB, PZ, WC, 3 závěsy - povrch nikl

300
Bílá hladká, Buk,
Dub, Hruška,
Javor, Ořech,
Šedá, Wenge
Authentic, Bardolino,
Coco-bolo,
Dub aragon,
Dub ferrara,
Dub natural,
Grafit černý,
Hacienda bílá, Jasan,
Kamenná šeď, Molina,
Nebrasca, Vanilka,
Višeň, Zebrano
Bílá pór,
Hruška, Jasan bílý,
Malaga, Pamplona,
Tobacco
Buk, Dub,
Dub tmavý, Javor,
Olše, Ořech alpský
Akacia,
Bílá hladká,
Dub retro, Jasan,
Ořech nevada

M 311, CPL Jasan

M 321, CPL Jasan

M 322, CPL Jasan

DTD deska

M 331, CPL Jasan

M 332, CPL Jasan

M 341, CPL Jasan

M 342, CPL Jasan

voština

11-12

řada

400

nadčasová geometrie
- velký výběr povrchů

- hlavním rysem této řady jsou různě
kombinovatelné, plné i prosklené čtverce

Bílá hladká, Buk, Dub, Hruška,
Javor, Ořech, Šedá, Wenge

Authentic, Bardolino, Coco-bolo,
Dub aragon, Dub ferrara,
Dub natural, Grafit černý, Hacienda
bílá, Jasan, Kamenná šeď, Molina,
Nebrasca, Vanilka, Višeň, Zebrano

Bílá pór, Hruška, Jasan bílý,
Malaga, Pamplona, Tobacco

- umístění čtverců může být uprostřed,
vlevo i vpravo

Buk, Dub, Dub tmavý, Javor,
Olše, Ořech alpský

konstrukce dveří: MDF rám opláštěný HDF deskou
+ výplň dle výběru

Akacia, Bílá hladká, Dub retro,
Jasan, Ořech nevada

rámeček: MDF
tloušťka dveří: 39 mm
jednokřídlé: 60, 70, 80, 90, 100, 11O cm/197 cm
dvoukřídlé: 125, 145, 160, 180, 185 cm/197 cm
kování: zámek rozteč 72 mm, BB, PZ, WC,
3 závěsy - povrch nikl

voština

M 411, CPL Dub natural

M 413, CPL Dub natural

M 414, CPL Dub natural

DTD deska

M 415, CPL Dub natural

+420 734 204 000 I www.prixmorava.cz I e-mail: prixmorava@prixmorava.cz

dveře M 412, CPL Dub natural

13-14

dveře M 431, CPL Nebrasca

řada

400

M 421, CPL Nebrasca

M 422, CPL Nebrasca

M 423, CPL Nebrasca

M 424, CPL Nebrasca

M 425, CPL Nebrasca

M 432, CPL Nebrasca

M 433, CPL Nebrasca		

M 434, CPL Nebrasca

M 435, CPL Nebrasca

15-16

řada

500

designové dveře
- velký výběr povrchů

Bílá hladká, Buk, Dub, Hruška,
Javor, Ořech, Šedá, Wenge

Authentic, Bardolino, Coco-bolo,
Dub aragon, Dub ferrara,
Dub natural, Grafit černý, Hacienda
bílá, Jasan, Kamenná šeď, Molina,
Nebrasca, Vanilka, Višeň, Zebrano

- charakteristikou těchto dveří jsou

Bílá pór, Hruška, Jasan bílý,
Malaga, Pamplona, Tobacco

obdélníkové rámečky ohraničené lištou
- jednotlivé varianty se liší mírou prosklení ,
mohou být také pouze plné

Buk, Dub, Dub tmavý, Javor,
Olše, Ořech alpský

konstrukce dveří: MDF rám opláštěný HDF deskou
+ výplň dle výběru

Akacia, Bílá hladká, Dub retro,
Jasan, Ořech nevada

rámeček: MDF
tloušťka dveří: 39 mm
jednokřídlé: 60, 70, 80, 90, 100, 11O cm/197 cm
dvoukřídlé: 125, 145, 160, 180, 185 cm/197 cm
kování: zámek rozteč 72 mm, BB, PZ, WC,
3 závěsy - povrch nikl

voština

M 511, CPL Ořech

M 512, CPL Ořech

M 513, CPL Ořech

DTD deska

M 514, CPL Ořech
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dveře M 515, CPL Ořech

17-18

dveře M 532, PVC 3D Tobacco

řada

500

M 531, PVC 3D Tobacco

M 533, PVC 3D Tobacco

M 534, PVC 3D Tobacco

M 535, PVC 3D Tobacco

M 536, PVC 3D Tobacco

M 537, PVC 3D Tobacco

19-20

řada

M 521, CPL Wenge

500

M 523, CPL Wenge

M 524, CPL Wenge
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dveře M 522, CPL Wenge

21-22

dveře M 603, PVC 3D Malaga

řada
na poptávku

600
moderní design

- dveře tohoto typu se vyznačují moderním designem
- u tohoto typu dveří je použito pískované
na poptávku

tvrzené sklo 8 mm beze vzoru, nebo se vzory
konstrukce dveří: MDF deska, vlys MDF rám + sklo

Bílá pór, Hruška, Jasan bílý,
Malaga, Pamplona, Tobacco

tloušťka dveří: 39 mm
jednokřídlé: 60, 70, 80, 90, 100, 11O cm/197 cm
(atypický rozměr na poptávku)

dvoukřídlé: 125, 145, 160, 180, 185 cm/197 cm
kování: zámek rozteč 72 mm, BB, PZ, WC, 3 závěsy - povrch nikl

M 601, PVC 3D Jasan bílý

M 602, PVC 3D Hruška

23-24

řada

700

dveře nejen pro náročné

Bílá hladká, Buk, Dub, Hruška,
Javor, Ořech, Šedá, Wenge

Authentic, Bardolino, Coco-bolo,
Dub aragon, Dub ferrara,
Dub natural, Grafit černý, Hacienda
bílá, Jasan, Kamenná šeď, Molina,
Nebrasca, Vanilka, Višeň, Zebrano

- řada 700 představuje plné dveře,
vždy doplněné o alu prvky

Bílá pór, Hruška, Jasan bílý,
Malaga, Pamplona, Tobacco

- velký výběr povrchů
konstrukce dveří: MDF rám opláštěný

Buk, Dub, Dub tmavý, Javor,
Olše, Ořech alpský

HDF deskou + výplň DTD
tloušťka dveří: 39 mm
jednokřídlé: 60, 70, 80, 90, 100, 11O cm/197 cm
dvoukřídlé: 125, 145, 160, 180, 185 cm/197 cm

Akacia, Bílá hladká, Dub retro,
Jasan, Ořech nevada

kování: zámek rozteč 72 mm, BB, PZ, WC,
3 závěsy - povrch nikl

DTD deska

M 711, CPL Ořech		

M 712, CPL Ořech		

M 713, CPL Ořech		

M 714, CPL Ořech
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dveře M 715, CPL Ořech

25-26

dveře M 729, CPL Authentic		

řada

700
M 730, CPL Authentic

M 731, CPL Authentic		

M 732, CPL Authentic

M 721, CPL Authentic

M 722, CPL Authentic		

M 723, CPL Authentic

M 724, CPL Authentic

M 725, CPL Authentic

M 726, CPL Authentic		

M 727, CPL Authentic

M 728, CPL Authentic

27-28

řada

800

Buk, Dub,
Javor, Olše

profilovaná klasika
- dveře nabízíme v plné, nebo prosklené variantě,
- výrazným prvkem těchto dveří je ozdobný profil

voština

konstrukce dveří: MDF rám
opláštěný HDF deskou
tloušťka dveří: 39 mm
rámečky: z MDF
jednokřídlé: 60, 70, 80, 90, 100, 11O cm/197 cm
(atypický rozměr na poptávku)

dvoukřídlé: 125, 145, 160, 180, 185 cm/197 cm
kování: zámek rozteč 72 mm, BB, PZ, WC
3 závěsy - povrch nikl

M 813, PVC Javor

M 821, PVC Olše

M 811, PVC Dub

M 812, PVC Buk

M 822, PVC Javor

M 823, PVC Buk
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M 824, PVC Javor

M 831, PVC Dub

M 832, PVC Buk

M 833, PVC Olše

29-30

POTISK DVEŘÍ
podle vašeho přání

Že jste vždycky toužili po dveřích, které nikdo nemá? Vytváříte osobitý a jedinečný interiér?
Potom věnujte pozornost naší nabídce na potisk dveří vaším vlastním motivem.
Jsme první firma, která se zabývá skenováním vámi vybraných dekorů a jejich následným
tiskem na dveře. Můžete vybírat buď z naší galerie vzorů, anebo si donést vlastní motivy
a fotografie. Vše s vámi od A do Z prodiskutujeme a ověříme, zda je vámi donesený
podklad v odpovídající tiskové kvalitě. Řešení máme i pro ty z vás, kdo již teď víte,
že chcete mít nějaký svůj vlastní motiv na dveřích, ale ještě nevíte jaký. Poradíme vám,
a navíc potřebné předlohy dovedeme také zajistit.

Umíme splnit ty nejnáročnější požadavky.
Nejen vaše, ale i bytových a průmyslových designérů a architektů. Dokážeme potisknout
dveře, sklo, plech, nábytek a další materiály či produkty. Otevíráme dveře možnostem,
které nebylo dříve možné realizovat.
…my přece nejsme ostatní.

31-32
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POSUVNÉ
dveře

Posuvné dveře jsou ideálním řešením v prostorách,
kde potřebujete nějakým způsobem ušetřit místo.
U nás si můžete vybrat ze tří dostupných systémů.

1) ALU
- Inovativní posuvný
systém, který vyniká
minimalistickým
designem,
jednoduchým,
ale dokonalým
provedením ve všech
detailech.
- Alu posuvný systém
je vybaven skrytým
integrovaným
zpomalovacím
a tlumicím systémem
při dojezdu
v obou směrech.
- nelze vyrobit ve
výrobní řadě: 600 a 800

2) Na stěnu
- Posuvné dveře na stěnu se hodí do interiérů, kde není
dostatek prostoru pro klasické dveřní křídlo.
- Výhodou tohoto typu posuvu je, že před instalací
nemusíte speciálně připravovat stavební otvor.
- Myslet musíte pouze na místo pro posuv dveří po stěně,
určit směr posuvu a vzít v úvahu doplňky.

posuvný komplet
na stěnu obsahuje:
garnýž, kolejnici
a zvolený typ
dveřního křídla
- nelze vyrobit
ve výrobní řadě: 600

3) Do pouzdra
- Posuvné dveře do pouzdra
využijete v interiérech,
kde není dostatek prostoru
pro posuv na stěnu
či klasické otevírané dveřní
křídlo.
- Dveře se v tomto případě
zasunují do zdi.
- Možnost dodání do pouzder
usazených v sádrokartonu
či ve zdi.
- U tohoto typu posuvu
musíte dopředu promyslet
přípravu stavebního otvoru.
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obložkové

ZÁRUBNĚ

Obložková zárubeň vám dotvoří nejen dojem ze dveří,
ale i ze samotného interiéru. I zárubně se mohou stát skvělým
designovým prvkem vašeho domova nebo kanceláře.
Zárubeň je vyrobena z vysoce kvalitní dřevotřískové desky,
která je automaticky frézována do požadovaných tvarů a rozměrů,
a je určena pro zeď od tloušťky 80 mm. Obložkové zárubně jsou
vhodné pro montáž do klasického zdiva i sádrokartonu do tloušťky
350mm. Pro větší je dodávána s děleným ostěním.
Zárubně můžete snadno kombinovat se stejným povrchem,
který si vyberete pro své dveře. Zárubně jsou standardně
vybaveny závěsy (panty), těsněním a protiplechem.
Zárubně je možné dodat i v protipožární úpravě.

Bílá hladká, Buk, Dub, Hruška,
Javor, Ořech, Šedá, Wenge

Authentic, Bardolino, Coco-bolo,
Dub aragon, Dub ferrara,
Dub natural, Grafit černý, Hacienda
bílá, Jasan, Kamenná šeď, Molina,
Nebrasca, Vanilka, Višeň, Zebrano

Bílá pór, Hruška, Jasan bílý,
Malaga, Pamplona, Tobacco

Buk, Dub, Dub tmavý, Javor,
Olše, Ořech alpský

Akacia, Bílá hladká, Dub retro,
Jasan, Ořech nevada

1) Falcová zárubeň
Standartní obložková zárubeň je ve
falcovém provedení. Tento typ zárubně
je vhodným řešením pro všechny
varianty provedení falcových dveří.
Je dodávána se záklopovou obložkou
šířky 60mm (na přání je možné vyrobit
zárubeň i 80mm nebo 100mm)
s rádiusovým profilem a rohovým
spojem „na pokos“.

falcová zárubeň

Pro moderní interiéry nabízíme zárubně
s ostrohranným profilem obložek.
Tyto zárubně je možné vyrobit i s rohovým spojem „na tupo“.¨
U protipožárního provedení zárubně falcových dveří je ostění
po obvodu vybaveno hranolem z tvrdého masivního dřeva,
které zvyšuje požární odolnost kompletu.

Základní zárubeň
– hrany s radiusovým profilem, spoj na pokos
Příplatkové
– ostrohranná, spoj na pokos
– ostrohranná, spoj na tupo

spoj na tupo

průřez falcovou zárubní

37-38

2) Bezfalcová zárubeň
Bezfalcová – Tato zárubeň se
používá pouze u bezfalcových dveří.
Obložkové zárubně v bezfalcovém
provedení jsou v jedné rovině
s dveřmi. Součástí bezfalcové zárubně
jsou skryté závěsy (panty), které jsou
seřizovatelné až ve třech směrech,
díky tomu dveře dokonale zapadnou
do zárubně.

bezfalcová zárubeň

bezfalcová zárubeň

průřez bezfalcovou zárubní

OKZ – řešení při rekonstrukci starších interiérů bez nutnosti
bourání. Obklad kovové zárubně se záklopovou obložkou šířky 60
mm (80,100) je určen pro obklad ocelových zárubní. Pokud již máte
kovovou zárubeň a toužíte po opravdu pěkném interiéru, máme
pro vás snadné řešení. Tento typ obložkové zárubně se do
průchozího otvoru usazuje kolem původní kovové zárubně
a umožní tak renovaci zárubní bez hrubých bouracích a stavebních
prací. OKZ se vyrábí přímo na míru danému stavebnímu otvoru
a je vhodný pro různé rozměry průchozích otvorů a tloušťky stěn.
Do tohoto typu zárubně je možné
osadit na míru vyrobené dveře
jak plné, tak i prosklené. S OKZ
můžete bez problémů změnit pravé
dveře za levé a naopak nebo se
rozhodnout pro dveře posuvné
či skládací.

OKZ průřez

3) Slepá zárubeň
Slepá – neboli průchozí zárubeň
je určena pro obklad stavebního
otvoru bez dveří. Používá se
ve spojení s posuvnými dveřmi
u posuvu po stěně nebo u průchodu
do místnosti. Slepá zárubeň nemá
závěsy, těsnění ani protiplech.

průřez průchozí zárubní

TECHNICKÉ
dveře

– Dveře omezující šíření tepla. Je u nich sledováno množství
sálavého tepla vyzařujícího z povrchu na straně odvrácené od
požáru.
– Dveře bránící šíření tepla. Na straně odvrácené od požáru
se sleduje přímo povrchová teplota.
– Hodnota požární odolnosti v minutách.
– Kouřotěsnost.
– Hluková neprozvučnost.

1) Protipožární dveře - PP
- Protipožární dveře se instalují všude tam,
kde je to ze zákona vyžadováno.
- Tyto dveře dokáží efektivně zabránit šíření vzniklého ohně.
- Protipožární dveře jsou vždy opatřeny štítkem s označením
požární odolnosti.
- Nabízíme protipožární dveře a to s označením EI30-C3, EW30-C3.
- Mohou být jak v plné, tak v prosklené variantě EW30 nebo EI30.
- V případě požadavku na kouřotěsné, či protihlukové, můžete
vybírat mezi padacím prahem a dřevěným prahem s těsněním.
- Dveře jsou opatřeny FAB zámkem a třemi závěsy.
Výběr variant protipožárních dveří: PP101SM, PP101DB, PP101BZ
72 mm
40 mm
Dvojitý masivní smrkový rám opatřený
zpěňovací páskou, opláštěný HDF deskou + výplň výtlačně
lisovaná deska tloušťky 34 mm

39-40

2) Protihlukové dveře DB
- Dveře, u kterých se testuje průchod zvuku
a označuje se, kolik decibelů pohltí.
- Hodí se do místností s většími nároky na klid
nebo do míst, kde to ukládají normy.
Vyrábíme dveře s neprozvučností: 28dB, 32dB, 34dB a 37dB
- je možné vybrat padací práh nebo dřevěný práh s těsněním.
Výběr variant protihlukových dveří: DB101, DB101PP,
DB101BZ
- Dodáváme je pouze v plné variantě.
Rozteč zámku: 72 mm
Tloušťka dveří: 40-44 mm
Počet uzamykatelných bodů: jeden zámek
3) Bezpečnostní dveře - BZ
- Bezpečnostní dveře jsou určeny k ochraně vašeho bytu.
- Vyrábíme je podle platné legislativy v provedení RC2 a RC3.
- Tyto dveře jsou zároveň vždy protipožární, s odolností 30
minut.
- Můžeme je dodávat s padacím nebo dřevěným prahem
s těsněním.
- Mohou být také protihlukové (34dB) a kouřotěsné
- RC3 musí být dodávány včetně bezpečnostní ocelové
zárubně
Výběr variant bezpečnostních dveří: BZ101, BZ101SM,
BZ101DB
- Dodáváme je pouze v plné variantě.
Rozteč zámku: 90 mm
Tloušťka dveří: RC2 41 mm, RC3 44 mm
Konstrukce dveří: Masivní rám z dubového dřeva,
bezpečnostní výplň a ocelová výztuha v místech
tříbodového zámku.
Počet uzamykatelných
bodů: 2 x aktivní,
3 x pasivní + 1 x zámek
Uzamykací systém:
Zadlabávací tříbodový
zámek na cylindrickou
vložku a třemi čepy proti
vysazení
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Orientace dveří
Jednokřídlé

Dvoukřídlé

pravé

pravé

levé

levé

Všeobecná specifikace konstrukce dveří
Rám
- MDF hranolek
- Masivní smrkový hranolek
- Masivní smrkový hranolek s dubovým nákližkem
- Masivní lepený dubový hranolek
Výplň
Voština – tvrzený papír.
Běžně používaná stabilizační výplň
mezi konstrukcí křídla a vlysem
dveřního křídla.
Děrovaná DTD – děrovaná
dřevotřísková deska.
Jde o stabilizační výplň mezi
konstrukcí křídla a vlysem dveřního
křídla umožňující dosažení větší stability
a větší schopnosti pohlcování zvuku.
Plná DTD - pevná deska používaná
u speciálních dveří odolná proti
prokopnutí dveří, vyznačuje
se výbornými akustickými vlastnostmi.
Nobasil - minerální vata používaná
u speciálních dveří, vyznačuje
se výbornými protipožárními
a akustickými vlastnostmi. Používá
se u některých typů protipožárních
a protihlukových dveří.
Prosklení
- Prosklené dveře jsou standardně zaskleny 6 typy skel
dle naší nabídky. Podle domluvy můžeme osadit dveře
jakýmkoliv typem skla.
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CERTIFIKÁTY

43-44

POVRCH dveří
Povrch dveřního křídla byste měli vybírat podle toho, do jakých
prostor dveře dáte. Jednoduše řečeno, záleží na provozu i charakteru - jak domácnosti, tak třeba kanceláře. I když si to mnohdy
vůbec neuvědomujete, jsou to právě dveře, které patří k nejvíce
namáhaným prvkům interiéru.
Jiné dveře se hodí do frekventované kanceláře, jiné do klidových
zón, jako jsou domácí pracovny nebo ložnice, a jiné nároky
si kladou například dveře do koupelny.
Nezapomínejte, že vaše dveře musí snášet tisíce dotyků, rázná
přibouchnutí, rozdíly teplot mezi místnostmi, slunce, mastné
výpary z kuchyně či dokonce první malířské pokusy vašich dětí.
Měly by odolat i domácím zvířatům.
Než si nové dveře koupíte, měli byste důkladně zvážit nejen
estetické hledisko, ale rozhodně i povrchovou úpravu.
Tedy z čeho budou. Každý materiál je jiný. Liší se odolností,
stálostí barev i nároky na údržbu.
Obraťte se na nás. Společně určitě najdeme ideální řešení.

POVRCHY
1) Kašírovací folie:
- Tloušťka 0,085 mm.
- Při výrobě kašírovací folie jsou užity ekologické organické
barvy a dekorační papíry, které jsou po tisku podrobeny lakování.
- Jedná se o povrchový materiál vhodný pro běžné použití
bez zvýšené zátěže.
- Výhodou je široká nabídka dekorů.
- Kašírovací folie vás zaujme pro své nízké
pořizovací náklady.
- Vezměte v potaz, že tento typ folie nevyniká vysokou
odolností proti poškození.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky
na tento povrch.

2) Kašír plus
- Tloušťka 0,085 mm.
- Folie Kašír plus vytváří trojrozměrný efekt,
přestože povrch folie je hladký.
- V neobvyklé imitaci vzhledu a struktury dřeva.
- Jedná se o povrchový materiál vhodný pro běžné použití
v prostorách bez zvýšené zátěže.
- Tento typ folie je odolný proti otěru.
3) CPL Laminát:
- Tloušťka 0,15 mm.
- Jedná se o vysoce mechanicky odolnou folii.
- Výhodou je velký výběr dřevodekorů i barevných odstínů.
- Předností CPL laminátu je stálobarevnost a snadná údržba,
vysoká ochrana dveří před oděrem, mimořádná odolnost vůči
vlhkosti a slunečnímu záření.
- Dveře opatřené CPL laminátem můžete ošetřovat běžnými
čisticími prostředky bez obav o jejich poškození.
- Dveře vyrobené z tohoto materiálu budou splňovat
i požadavky náročnějšího provozu.
4) CPL plus:
- Tloušťka 0,2 mm.
- Stejné vlastnosti jako má CPL laminát.
- Některé dekory v tomto povrchu mají 3D efekt, který
vytváří dojem skutečné dřeviny.
5) 3D Polypropylen
- Tloušťka 0,2 mm.
- Folie imituje přirozené vyhloubení dřeva, vyznačuje
se trojrozměrným strukturovaným povrchem s plastickým
reliéfem.
- Polypropylenová folie se vyznačuje velmi dobrými
estetickými vlastnostmi .
- Tento typ folie je odolný proti oděru a vlhkosti.
6) PVC folie
- Tloušťka 0,2 mm.
- PVC folie je specifická pro řadu 800 - profilované dveře.
- Dokáže dokonale zvýraznit tvarování dveřního křídla.
- Výhodou je vysoká odolnost a snadná údržba.
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CPL Bílá hladká

CPL Buk

CPL Dub

CPL Hruška

CPL Javor

CPL Ořech

CPL Šedá

CPL Wenge

CPL plus Authentic

CPL plus Bardolino

CPL plus Coco-bolo

CPL plus Dub aragon

CPL plus Dub ferrara

CPL plus Dub natural

CPL plus Grafit černý

CPL plus Hacienda bílá

CPL plus Jasan

CPL plus Kamenná šeď

CPL plus Molina

CPL plus Nebrasca

CPL plus Vanilka

CPL plus Višeň

CPL plus Zebrano
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PVC 3D Bílá pór

PVC 3D Hruška

PVC 3D Jasan bílý

PVC 3D Malaga

PVC 3D Pamplona

Kašír Buk

Kašír Dub

Kašír Dub tmavý

Kašír Javor

Kašír Olše

Kašír plus Akacia

Kašír plus Bílá hladká

Kašír plus Dub retro

Kašír plus Jasan

Kašír plus Ořech nevada

PVC Buk

PVC Dub

PVC Javor

PVC Olše

PVC 3D Tobacco

Kašír Ořech alpský

47-48

SKLA
- Standardně nabízíme
těchto 6 druhů skel.
- Jiný typ skel na poptávku.

čiré

pískované

mastercarre

činčila

kůra čirá

krizet

49-50

CMYK

my nejsme ostatní...
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