
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENÍK  

Kuchyňská dvířka 
Platný od: 09.07.2022 

 

  



 

 

CENÍK VÝROBKŮ TRACHEA  
   

1)  Ceník plošně frézovaných fóliovaných dvířek –T.clasic
   

Základní ceny 1m2 dvířek dle použité fólie – NOVINKY 2022 
 

1. skupina fólií 
191 portuna bílá, 2-2 mango mat, 211 dub winchester, 218 dub vintage tmavý, 237 dub 
stirling, 4001 buk kaschmir, 7-2 olivový bronz, 7-4 hnědý bronz, 833 modřín delios 2 290 Kč/m2 

2. skupina fólií 
217 dub vintage šedý, 230 dub windy, 236 dub tobaco, 531 olše červená, 1-1 vanilka, 

4-5 denim, 6-3 kaschmir, 6-4 stone 2 524 Kč/m2 

 

 
3. skupina fólií 

1-11 vanilka světlá, 170 koženka, 174 jasmín, 213 dub světlý sonoma, 214 dub 
přírodní, 215 dub sanremo, 221 dub jantar světlý, 223 dub artisan, 224 dub ribbeck, 234 

dub pískový, 350 ořech Columbia, 357 ořech sněhový, 570 calvados, 615 javor horský, 

620 jasan přírodní, 650 akácie, 691kaštan světlý, 812 borovice vintage, 815 borovice 
bělená, 831 modřín latté, 8-8 wolfram šedý 

 
 

2 613 Kč/m2 

 
 

4. skupina fólií 

123 fládr sněhově bílý, 124 magnolie bílá, 125 magnolie krémová, 126 magnolie 
světle šedá, 128 fládr modrý, 219 dub wotan, 225 dub šedý ribbeck, 
226 dub justus, 227 dub flagstaff, 238 dub grandson, 239 dub šedý french, 
6-20 mramor světlý, 6-9 beton grafit ULTRA, 6-95 břidlice černá, 8-2 textone bílý, 

8-3 texstone šedý, 8-4 textone okrový, 9-11 perleť ULTRA, 9-61 bílošedá ULTRA, 
9-62 popelavě šedá ULTRA, 9-91 černá ULTRA 

 

 
2 738 Kč/m2 

5. skupina fólií 
1180 dub halifax synchro, 6-11 beton bílý, 6-7 beton světlý, 6-8 beton tmavý, 
6-6 boston mat, 690 kaštan 2 889 Kč/m2 

6. skupina fólií 
171 bílá mat, 1-7 slonová kost mat, 3-40 rákosově zelená mat, 
4-50 pařížská modř mat, 7-3 ocelový bronz, 9-6 grafit mat 2 954 Kč/m2 

 

 
7. skupina fólií 

110 bílá lesk, 
2-01 sněhově bílá supermat, 2-10 magnolie supermat, 2-20 savana šedá supermat, 2-

23 kaschmír supermat, 2-30 prachově šedá supermat, 2-40 perlově šedá supermat, 
2-50 kamenná šedá supermat, 2-60 kubanit šedý supermat, 2-70 zelená supermat, 
2-80 tmavě modrá supermat, 2-90 černá supermat 

 
 

3 129 Kč/m2 

8. skupina fólií 
114 slonová kost lesk, 117 vanilka lesk, 153 červená maranello lesk, 163 světle šedá lesk, 
165 cappuccino lesk, 167 šedá lesk, 169 černá lesk 3 233 Kč/m2 

 

 Označené dekory jsou průběžně vyřazované 
                       jejich aktuální stav najdete na http://www.trachea.cz/cz/servis/vyrazovany-sortiment 

 
 

 Výrobní přirážky 
 

 za rozměr pod 0,16 m2 20% 

 za frézování rámu pro sklo 25% 

 za frézování mřížky a MŘ3 40% 
 
 

Ceník dodatečných povrchových úprav 
 

Patina Rustikal 1 879 Kč/m2
 

Patina Scandia, Provence, OLD 2 005 Kč/m2
 

Lesk 1 542 Kč/m2
 

 

  

http://www.trachea.cz/cz/servis/vyrazovany-sortiment


 

 

Ceník říms, ramp, stolových desek a panelů 
 
Základní ceny věncových říms, ramp a stolových desek za 1m2 dle použité fólie 
 

 1. skupina fólií 2. skupina fólií 3. skupina fólií 4. skupina fólií 5. skupina fólií 6. skupina fólií 7. skupina fólií 8. skupina fólií 

cena 3 170 Kč/m2
 3 423 Kč/m2

 3 519 Kč/m2
 3 656 Kč/m2

 3 820 Kč/m2
 3 891 Kč/m2

 4 081 Kč/m2
 4 194 Kč/m2

 

příklad: římsa 
85 x 1 830 mm 

493,04 Kč/ks 532,50 Kč/ks 547,48 Kč/ks 568,61 Kč/ks 594,22 Kč/ks 605,17 Kč/ks 634,80 Kč/ks 652,35 Kč/ks 

příklad: římsa 
85 x 2 300 mm 

 

619,60 Kč/ks 
 

669,23 Kč/ks 
 

688,02 Kč/ks 
 

714,74 Kč/ks 
 

746,82 Kč/ks 
 

760,58 Kč/ks 
 

797,80 Kč/ks 
 

819,83 Kč/ks 

příklad: římsa 
119 x 1 830 mm 

 

690,25 Kč/ks 
 

745,48 Kč/ks 
 

766,39 Kč/ks 
 

796,13 Kč/ks 
 

831,90 Kč/ks 
 

847,22 Kč/ks 
 

888,70 Kč/ks 
 

913,29 Kč/ks 

příklad: římsa 
119 x 2 300 mm 

867,46 Kč/ks 937,00 Kč/ks 963,27 Kč/ks 1000,61 Kč/ks 1045,55 Kč/ks 1064,90 Kč/ks 1116,88 Kč/ks 1147,74 Kč/ks 

 

2) Ceník lakovaných dvířek – T.lacq  

Lakovaná dvířka lesk – NOVINKY 2022                                                   
Cena za 1m2, dokončené plochy                                                                                                              LESK 
 
 

1. skupina - 

hladké tvary s radiusem 

Q33B, Q66, QI2, QL00 

Úchytkové tvary: 

QE20, QE21, QE22, QE23, QE24, QE25, QE26, QE31, 
QE32, QE33, QE34, QE37, QE38, QE39, QE40, QE41, 
QE42, QE43, QE44, QE45, QE46 

 

 
5 218 Kč 

2. skupina – 
hladké tvary se sešikmením 

Q40, Q40B, Q47 6 187 Kč 

3. skupina – 
frézování v ploše 

Q15, Q34, Q36L, Q96 6 433 Kč 

4. skupina – 
hluboké frézování v ploše 

+ rampy a římsy dle nabídky 

 

Q32, Q32C, Q92, Q93, QE71, QE72 
 

7 098 Kč 

 

Lakovaná dvířka mat – NOVINKY 2022                                                                                   

Cena za 1m2, dokončené plochy           MAT        MAT G5      NANO lak 

 

 

1. skupina – 

hladké tvary s radiusem 

Q33B, Q66, QI2, QL00 

Úchytkové tvary: 

QE20, QE21, QE22, QE23, QE24, QE25, 
QE26, QE31, QE32, QE33, QE34, QE37, 
QE38, QE39, QE40,QE41, QE42, QE43, 
QE44, QE45, QE46 

 

 

 
3 264 Kč 

 

 

 
3 504 Kč 

 

 

 
5 287 Kč 

2. skupina – 
hladké tvary se sešikmením 

Q40, Q40B, Q47, Q48 4 247 Kč 4 487 Kč 6 270 Kč 

3. skupina – 
hluboké frézování v ploše 
+ rampy a římsy dle nabídky 

Q15, Q16, Q28, Q29, Q31D, Q32, 
Q32C, Q34, Q36, Q36L, Q49, Q49C, 
Q50, Q51, Q52, Q53, Q57, Q58 Q96, 
Q32V, Q92, Q93, QE71, QE72 

 

4 727 Kč 

 

4 967 Kč 

 

6 750 Kč 

 

  



 

 

Lakovaná patina  

    Cena za 1m2 dokončené plochy                                                                                                                 

lakovaná patina – šedá, zelená Q15, Q51 5 090 Kč 

 

Výrobní přirážky  

 za frézování mříže a MŘ3  25 %  

Do plochy dvířek je nutné započítat i hrany! Celkovou cenu zakázky, tedy včetně hran, zobrazí Trachea OS.   

Pro zadání je zapotřebí kromě tvaru určit i provedení dle RAL  K7. 

Provedení bez určení povrchové úpravy nelze objednat!  

Doplňky k lakovaným dvířkům T.lacq 
 

Vzorník RAL K7 * 385 Kč 

Sada pro čištění lakovaných dvířek - čistič FACDOS P3 + utěrka FACDOS * 507 Kč 

Sada pro čištění lakovaných dvířek – NANOLAK a MAT G5 - čistič S-CLEAN * 524 Kč 

* Poznámka: Toto jsou pevné ceny  

 
3) Ceník akrylátových dvířek (T.acrylic) 

 
   

LESKLÁ A MATNÁ AKRYLÁTOVÁ DVÍŘKA – NOVINKA 2022 
 

Základní ceny 1 m2 přířezu z lesklého a matného akrylátu dle použitého dekoru / 
Základní ceny za 1 bm hran včetně zpracování, ohranění (ABS 23x1 mm) dle použitého dekoru 
(max. rozměr dvířek: 3 000 x 1 270 mm) , SUPERMAT: 2 780 x 1 200 mm) 

m
2 

přířez                bm hran vč. Hranění        vč. 3D hran 

1. skupina A01 bílá lesk (oboustranné provedení) 2 633 Kč/m2 90 Kč/bm 136 Kč/bm 

2. skupina A01M bílá mat 2 700 Kč/m2 90 Kč/bm  

 
 

 
 

 
3. skupina 

A02 slonová kost lesk, A11 bordeaux, A12 černá, 

A13 caffe, A14 cappuccino, A20 zelená oliva, A21 písková 
šedá, A27 perleť lesk, A35 čokoláda, A45 šedé hedvábí, 
A55 sahara lesk, A60 šedá, A67 královská šedá, A75 světlý 
nugát lesk, AA6 šedý Londýn, A115 popelavě šedá, 
A119 šedá Singapur lesk, 

A02M jasmín mat, A12M černá mat, A14M capppuccino 
mat, A21M písková šedá mat, A55M sahara mat, A60M 
šedá mat, A89M laguna mat, AA6M šedý Londýn mat, 
A115M popelavě šedá mat, A119M šedá Singapur mat, 
A121M tmavě šedá mat, A122M světle šedá mat 

 
 
 
 
 

2 750 Kč/m2 

 
 

 
 

 
108 Kč/bm 

 
 

 
 

 
136 Kč/bm 

 

4. skupina 
AF701 bílá supermat, AF703 alabastr supermat, AF705 
sahara supermat, AF706 grafit supermat, AF709 černá 
supermat 

 

2 804 Kč/m2 
 

132 Kč/bm 
 

5. skupina 
A08 černá metalíza, A25 šedá metalíza, A41 cappuccino 
metalíza 

2 882 Kč/m2 136 Kč/bm  

 

 Označené dekory jsou NESKLADOVÁ KOLEKCE = prodloužený dodací termín! 
 Označené dekory jsou průběžně vyřazované 

                       jejich aktuální stav najdete na http://www.trachea.cz/cz/servis/vyrazovany-sortiment 

 
  

http://www.trachea.cz/cz/servis/vyrazovany-sortiment


 

 

Pozn. 1: Hrany a dekory jsou vzájemně kombinovatelné 

Materiálová specifikace: 
- Síla materiálu: 18,6 mm 
- Nosný materiál: DTD deska s. 16 mm 
- Jednostranně lesklý akrylát: čelní strana: jednostranný akrylát lesklý síla 1,4 mm 

   zadní strana: matný povrch z materiálu Polystyrene  síla 1,2 mm 
- Jednostranně matný akrylát: čelní strana: jednostranný akrylát matný síla 1,2 mm 

   zadní strana: matný povrch z materiálu Polystyrene  síla 1,2 mm 
SUPERMAT - Síla materiálu: 18,4 mm, nosný materiál: MDF deska + oboustranný akrylát 

 
 

TVARY FRÉZOVÁNÍ T.acrylic 

Základní ceny 1m2 frézování T.acrylic (cena se připočítává k ceně dvířek T.acrylic) 
 

Skupina tvarů A1 (A1a, A1b, A1c) rovné linky 241 Kč/m2 

Skupina tvarů A2 (A2a, A2b, A2c) rámečky 364 Kč/m2 

Skupina tvarů A3 (A3a, A3b, A3c) vlnovky 364 Kč/m2 
 
Pozn. 1: Dekory, které NELZE frézovat: AMK eben, A45 šedé hedvábí. 
 
Pozn. 2: Při frézování dekorativního motivu (tvaru frézování) dochází k odbroušení svrchní vrstvy akrylátu. Je 
potřeba počítat s tím, že u každého dekoru T.acrylic se rozdíl mezi původní barevností a vyfrézovaným motivem 
projevuje různě – někdy kontrastněji, v jiném případě velmi decentně a téměř neznatelně. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
      

 
 

 

       



 

 

 

4) Ceník kolekce EXTRA & DELUXE 

GLASK – lesklé provedení                                                            
 

Základní ceny 1 m2 přířezu z lesklého a matného materiálu a základní ceny za 1 bm hran včetně zpracování a 

leštění upravené hrany. 
m2 přířez                            bm hran vč. hranění 

 

GL001 bílá lesk, GL021 písková šedá lesk, 

GL067 královská šedá lesk, GL075 oříšková 
lesk 

 

5684 Kč/m2
 

 
277 Kč/bm 

 
Materiálová specifikace: 
LESK: čelní strana Glaks síla 2 mm, zadní strana PMMA síla 2 mm, celková tloušťka desky 20 mm 
Nosný materiál: MDF deska s. 16 mm, rozměr desky 3050 x 1300 mm 

FENIX – matné provedení – NOVINKY 2022                 
Základní ceny 1 m2 přířezu z matného materiálu a základní ceny za 1 bm hran včetně zpracování. 

                                                                                                                                                                    m2 přířez                          bm hran vč.hranění 

XF032 bílá, XF035 slonová kost, XF038 černá, XF040 šedá, XF174 béžová, 
FX718 šedý Londýn, FX724 bromová šedá, FX750 zelená, 

FX751 tmavě červená, FX752 antracitově šedá, FX754 arabská modrá 

 

3 755 Kč/m2 
 

132 Kč/bm 

  
Materiálová specifikace: 

Nosný materiál: DTD deska s. 16 mm, rozměr desky 3050 x 1300 mm 
Čelní i zadní strana Fenix síla 0,9 mm, celková tloušťka desky 18 mm 

 Vzorník  X&X

 
 

 
  

Vzorník dekorů VETRIXX a SOFTIXX 

Cena je včetně balného a poštovného a nevztahuje se na ni žádná sleva. 
1009 Kč s DPH 



 

 

 

 

5) Ceník masivních dvířek – T.wood  
 

Dřevina tvar              provedení                dokončení povrchu                            povrch nedrásaný        povrch drásaný 

 
 

BIO smrk 

 

M-T15, 

M-T96, 
M-TI2 

- bez povrchové úpravy (surové, nebroušené) 
- lak transparentní G5 
- lak bílý G5 
- lak šedobílý G5 
- lak šedý G5 
- lak antracit G5 

 

6 585 Kč/m2
 

 

6 823 Kč/m2
 

 

dub 
M-E01, 

M-E02, M-03, 
M-E96, M-EI2 

- bez povrchové úpravy (surové, nebroušené) 
- moření T43 + lak G5 
- lak transparentní G5 

 

7 700 Kč/m2
 

 

7 936 Kč/m2
 

 

Ceník úchytek  
 

Úchytky E4 – E9          Vhodné pro        Vhodné pro     Vhodné pro     Vhodné pro       

          T.clasic             T.lacq            T.acrylic a         T.basic 
              SOFTIXX 

úchytka E4 (broušený nerez) ano ne ne ne 163 Kč/ks 

úchytka E5 (hliník) + pár koncovek ano ne ano ano 307Kč/ks 

úchytka E6 (hliník) + pár koncovek ano ne ano ano 401 Kč/ks 

úchytka E9 (broušený nerez) ano ne ne ne 264 Kč/ks 

 
Úchytky U5 – U9             Vhodné pro        Vhodné pro     Vhodné pro    Vhodné pro       

                               T.clasic             T.lacq           T.acrylic a        T.basic 
              SOFTIXX 

úchytka U5 (povrchová úprava: nikl satén) ano ne ano ano 387 Kč/ks 

úchytka U6 (povrchová úprava: pískovaný hliník) ano ne ano ano 244 Kč/ks 

úchytka U7 (povrchová úprava: nerezová ocel) ano ne ano ano 314 Kč/ks 

úchytka U8 (povrchová úprava: nerezová ocel) ano ne ne ne 423 Kč/ks 

úchytka U9 (povrchová úprava: nerezová ocel) ano ne ne ne 576 Kč/ks 

              
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%.  



 

 

AL úchytkové profily                         Vhodné pro        Vhodné pro     Vhodné pro    Vhodné pro       

                               T.clasic             T.lacq           T.acrylic a        T.basic 
              SOFTIXX 

profil E5K - 1 běžný metr ano ne ano ano 579 Kč/m 

záslepky okrajů E5K – pár záslepek ano ne ano ano 103 Kč/pár 

    
         

* profil E11 – 1 běžný metr (hliník) ano ne ne ne 319 Kč/m 

* profil E31 – 1 běžný metr (broušený hliník) ano ano ano ano 518 Kč/m 

* profil E32 – 1 běžný metr (broušený nerez) ano ano ano ano 620 Kč/m 

* profil E33 – 1 běžný metr (broušený hliník) ano ano ano ano 322 Kč/m 

* profil E34 – 1 běžný metr (broušený nerez) ano ano ano ano 367 Kč/m 

* profil E37 – 1 běžný metr (nikl satén) ne ano ano ne 427 Kč/m 

* profil E38 – 1 běžný metr (nikl satén) ne ano ano ne 636 Kč/m 

* profil E39 – 1 běžný metr (eloxovaný hliník) ne ano ano ne 552 Kč/m 

* profil E40 – 1 běžný metr (nikl satén) ne ano ano ne 581 Kč/m 

* profil E41 – 1 běžný metr (eloxovaný hliník) ne ano ano ne 542 Kč/m 

* profil E42 – 1 běžný metr (eloxovaný hliník) ne ano ano ne 597 Kč/m 

* profil E43 – 1 běžný metr (nikl satén) ne ano ano ne 661 Kč/m 

* profil E44 – 1 běžný metr (nikl satén) ne ano ano ne 762 Kč/m 

* profil E45 – 1 běžný metr (stříbrný elox) ano ano ne ne 539 Kč/m 

* profil E46 – 1 běžný metr (nerez tmavý) ano ano ne ne 585 Kč/m 

úchytka EUK11 - 1 běžný metr (11 RAL barev MAT) 
cena včetně barevné povrchové úpravy 

ano ano ano ano 641 Kč/m 

Příplatek za komaxitování úchytek (11 RAL barev MAT)     413 Kč/m 

* Tyto řezané úchytky lze dodatečně komaxitovat do 11-ti RAL barev v matném provedení 
Cena za bm úchytky + příplatek za komaxitování. 

 
Úchytky E20 – broušený nerez                     Vhodné pro        Vhodné pro     Vhodné pro    Vhodné pro 

                               T.clasic             T.lacq           T.acrylic a        T.basic 
              SOFTIXX 

délka 147 mm ano ano ano ano 210 Kč/ks 

délka 197 mm ano ano ano ano 243 Kč/ks 

délka 247 mm ano ano ano ano 258 Kč/ks 

délka 297 mm ano ano ano ano 268 Kč/ks 

délka 397 mm ano ano ano ano 316 Kč/ks 

délka 447 mm ano ano ano ano 337 Kč/ks 

délka 497 mm ano ano ano ano 351 Kč/ks 

délka 547 mm ano ano ano ano 373 Kč/ks 

délka 597 mm ano ano ano ano 377 Kč/ks 

délka 697 mm ano ano ano ano 466 Kč/ks 

délka 797 mm ano ano ano ano 466 Kč/ks 

délka 897 mm ano ano ano ano 502 Kč/ks 

délka 997 mm ano ano ano ano 581 Kč/ks 

délka 1197 mm ano ano ano ano 608 Kč/ks 

 
 

  



 

 

Úchytky E21 – černý nerez                            Vhodné pro        Vhodné pro     Vhodné pro    Vhodné pro 

                               T.clasic             T.lacq           T.acrylic a        T.basic 
              SOFTIXX 

délka 147 mm ano ano ano ano 219 Kč/ks 

délka 197 mm ano ano ano ano 254 Kč/ks 

délka 247 mm ano ano ano ano 278 Kč/ks 

délka 297 mm ano ano ano ano 296 Kč/ks 

délka 397 mm ano ano ano ano 333 Kč/ks 

délka 447 mm ano ano ano ano 350 Kč/ks 

délka 497 mm ano ano ano ano 372 Kč/ks 

délka 547 mm ano ano ano ano 404 Kč/ks 

délka 597 mm ano ano ano ano 404 Kč/ks 

délka 697 mm ano ano ano ano 490 Kč/ks 

délka 797 mm ano ano ano ano 490 Kč/ks 

délka 897 mm ano ano ano ano 524 Kč/ks 

délka 997 mm ano ano ano ano 626 Kč/ks 

délka 1197 mm ano ano ano ano 647 Kč/ks 

 
 

Úchytky E22 – broušený nerez                      Vhodné pro        Vhodné pro     Vhodné pro    Vhodné pro 

                               T.clasic             T.lacq           T.acrylic a        T.basic 
              SOFTIXX 

délka 147 mm ano ano ne ne 320 Kč/ks 

délka 247 mm ano ano ne ne 401 Kč/ks 

délka 297 mm ano ano ne ne 440 Kč/ks 

délka 347 mm ano ano ne ne 476 Kč/ks 

délka 397 mm ano ano ne ne 511 Kč/ks 

délka 447 mm ano ano ne ne 546 Kč/ks 

délka 497 mm ano ano ne ne 578 Kč/ks 

délka 597 mm ano ano ne ne 647 Kč/ks 

délka 797 mm ano ano ne ne 774 Kč/ks 

délka 897 mm ano ano ne ne 837 Kč/ks 

délka 997 mm ano ano ne ne 901 Kč/ks 

délka 1197 mm ano ano ne ne 1022 Kč/ks 

      

      

      

      

 
 

 
 

 
 

 

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%. 
  



 

 

Úchytky E24 – nerez kartáčovaný          Vhodné pro        Vhodné pro     Vhodné pro    Vhodné pro 

                               T.clasic             T.lacq           T.acrylic a        T.basic 
              SOFTIXX 

délka 147 mm ano ano ano ano 320 Kč/ks 

délka 197 mm ano ano ano ano 332 Kč/ks 

délka 247 mm ano ano ano ano 347 Kč/ks 

délka 297 mm ano ano ano ano 379 Kč/ks 

délka 347 mm ano ano ano ano 396 Kč/ks 

délka 397 mm ano ano ano ano 423 Kč/ks 

délka 447 mm ano ano ano ano 434 Kč/ks 

délka 497 mm ano ano ano ano 445 Kč/ks 

délka 547 mm ano ano ano ano 471 Kč/ks 

délka 597 mm ano ano ano ano 491 Kč/ks 

délka 697 mm ano ano ano ano 511 Kč/ks 

délka 797 mm ano ano ano ano 537 Kč/ks 

délka 897 mm ano ano ano ano 574 Kč/ks 

délka 997 mm ano ano ano ano 607 Kč/ks 

délka 1197 mm ano ano ano ano 652 Kč/ks 

EL24 - lednicová - délka 597 mm ano ano ano ano 594 Kč/ks 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%. 
  



 

 

Úchytky E25 – chrom                         Vhodné pro        Vhodné pro     Vhodné pro    Vhodné pro 

                               T.clasic             T.lacq           T.acrylic a        T.basic 
              SOFTIXX 

délka 147 mm ano ano ano ano 334 Kč/ks 

délka 197 mm ano ano ano ano 342 Kč/ks 

délka 247 mm ano ano ano ano 379 Kč/ks 

délka 297 mm ano ano ano ano 409 Kč/ks 

délka 347 mm ano ano ano ano 452 Kč/ks 

délka 397 mm ano ano ano ano 476 Kč/ks 

délka 447 mm ano ano ano ano 511 Kč/ks 

délka 497 mm ano ano ano ano 552 Kč/ks 

délka 547 mm ano ano ano ano 589 Kč/ks 

délka 597 mm ano ano ano ano 629 Kč/ks 

délka 697 mm ano ano ano ano 708 Kč/ks 

délka 797 mm ano ano ano ano 785 Kč/ks 

délka 897 mm ano ano ano ano 862 Kč/ks 

délka 997 mm ano ano ano ano 961 Kč/ks 

délka 1197 mm ano ano ano ano 1102 Kč/ks 

EL25 - lednicová - délka 597 mm ano ano ano ano 774 Kč/ks 

  
Úchytky E26 – grafit kartáčovaný                Vhodné pro        Vhodné pro     Vhodné pro    Vhodné pro 

                               T.clasic             T.lacq           T.acrylic a        T.basic 
              SOFTIXX 

délka 147 mm ano ano ano ano 356 Kč/ks 

délka 197 mm ano ano ano ano 379 Kč/ks 

délka 247 mm ano ano ano ano 407 Kč/ks 

délka 297 mm ano ano ano ano 447 Kč/ks 

délka 347 mm ano ano ano ano 476 Kč/ks 

délka 397 mm ano ano ano ano 513 Kč/ks 

délka 447 mm ano ano ano ano 565 Kč/ks 

délka 497 mm ano ano ano ano 589 Kč/ks 

délka 547 mm ano ano ano ano 627 Kč/ks 

délka 597 mm ano ano ano ano 663 Kč/ks 

délka 697 mm ano ano ano ano 720 Kč/ks 

délka 797 mm ano ano ano ano 779 Kč/ks 

délka 897 mm ano ano ano ano 843 Kč/ks 

délka 997 mm ano ano ano ano 903 Kč/ks 

délka 1197 mm ano ano ano ano 1026 Kč/ks 

EL26 - lednicová - délka 597 mm ano ano ano ano 774 Kč/ks 

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%. 

 

 

 



 

 

Úchytky: Patina Rustikal, Scandia, Provence – NOVINKY 2022 

Serpens 

UE6161.831 – antik mosaz (úchytka) 249 Kč/ks 

UE6160.831 – antik mosaz (knopek) 152 Kč/ks 

  Aqua 

UE6151.836 – cín rustik (úchytka) 216 Kč/ks 

UE6150.836 – cín rustik (knopek) 154 Kč/ks 

UE6151.831 – antik mosaz (úchytka) 216 Kč/ks 

UE6150.831 – antik mosaz (knopek) 154 Kč/ks 

    Spira 

UE7561.836 – cín rustik (úchytka) 174 Kč/ks 

UE8561.836 – cín rustik (knopek)      115 Kč/ks 

UE7561.831 – antik mosaz (úchytka) 174 Kč/ks 

UE8561.831 – antik mosaz (knopek)      115 Kč/ks 

     Palea 

UE7492.836 – cín rustik (úchytka) 165 Kč/ks 

UE8491.836 – cín rustik (knopek)      106 Kč/ks 

Kč/ks 
UE7492.831 – antik mosaz (úchytka) 165 Kč/ks 

UE8491.831 – antik mosaz (knopek)      106 Kč/ks 

Kč/ks 
Rustik klasik 

UE7031.836 – cín rustik (rozteč 128 mm) 180Kč/ks 

UE7032.836 – cín rustik (rozteč 96 mm) 148 Kč/ks 

UE7031.831 – antik mosaz (rozteč 128 mm) 180 Kč/ks 

UE7032.831 – antik mosaz (rozteč 96 mm) 148Kč/ks 
 

Rustik modern 

UE7251.836 – cín rustik (rozteč 128 mm) 198 Kč/ks 

UE7252.836 – cín rustik (rozteč 96 mm) 164 Kč/ks 

UE72511.831 – antik mosaz (rozteč 128 mm) 198 Kč/ks 

UE7252.831 – antik mosaz (rozteč 96 mm) 164 Kč/ks 

 

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%. 
 

 

 
 

 

Úchytky GLASK rozteč cena 

UE6831.032 - úchytka černá mat 192mm  182 Kč/ks  

UE6832.032 - úchytka černá mat 128mm  124 Kč/ks 

UE6831.038 - úchytka broušený nikl 192mm  220 Kč/ks 

UE6832.038 - úchytka broušený nikl 128mm  149 Kč/ks 

UE6831.292 - úchytka bílá mat 192mm  182 Kč/ks 

UE6832.292 - úchytka bílá mat 128mm  124 Kč/ks 



 

 

 

6) Ceník skládaných dvířek T.segment – NOVINKA 2022  
 

 
 

dekor číslo 
 

název dekoru 
Dvířka 5D 

18/10 
Dvířka 5D 

18/sklo 
Dvířka 3D 

18mm 
Dvířka 3D 

18/sklo 

 

 

1 skupina 

**113 PE Bílá NENÍ 
VHODNÉ 

NENÍ 
VHODNÉ 

NENÍ 
VHODNÉ 

NENÍ 
VHODNÉ **112 PE * Šedá 

W980/SM Platinově bílá  

od 2 357 
Kč/m2 

 

od 2 915 
Kč/m2 

 

od 2 261 
Kč/m2 

 

od 2 791 
Kč/m2 

W980/ST2 Platinově bílá 

H1502/ST15 Olše 

 
2 skupina 

U104/ST9 * Alabastr  

od 2 622 
Kč/m2 

 

od 2 971 
Kč/m2 

 

od 2 529 

Kč/m2 

 

od 2 853 
Kč/m2 

U708/ST9 Světle šedá 

U999/ST2 * Černá 

 
 

 
 

3 skupina 

H1145/ST10 Dub Bardolino přír.  
 

 
od 2 815 
Kč/m2 

 
 

 
od 3 008 
Kč/m2 

 
 

 
od 2 716 
Kč/m2 

 
 

 
od 2 903 
Kč/m2 

U108/ST9 Vanilka 

U113/ST9 Bavlna 

H1277/ST9 Lakeland Akazie sv. 

H3006/ST22 * Zebrano pískové 

H3704/ST15 Ořech Aida 

H3734/ST9 Ořech Dijon 

 
4 skupina 

U156/ST9 Písková  

od 2 921 
Kč/m2 

 

od 3 057 
Kč/m2 

 

od 2 840 
Kč/m2 

 

od 2 969 
Kč/m2 

U311/ST9 * Burgundská 

U732/ST9 Prachově šedá 

 

 
 

 
 

 
5 skupina 

W1000/ST9 Bílá premium  

 
 

 
 

od 3 014 
Kč/m2 

 

 
 

 
 

od 3 077 
Kč/m2 

 

 
 

 
 

od 2 908 
Kč/m2 

 

 
 

 
 

od 2 989 
Kč/m2 

W1100/ST9 Prémiově bílá 

U727/ST9 Kamenná šedá 

U748/ST9 Lanýžově hnědá 

U899/ST9 Soft černá 

U963/ST9 Diamantově šedá 

H1176/ST37 Dub Halifax bílý 

H3303/ST10 Dub Hamilton 

H3058/ST22 Wenge Mali 

H3331/ST10 Dub Nebraska přír. 

H3332/ST10 * Dub Nebraska šedý 

6 skupina 
H3325/ST28 Dub Gladstone tabák od 3 182 

Kč/m2 
od 3 089 
Kč/m2 

od 2 958 
Kč/m2 

od 3 007 
Kč/m2 H1486/ST36 Borovice Jackson 

 

 

7 skupina 

H3326/ST28 Dub Gladstone šedobéž.  

 
od 3 263 
Kč/m2 

 

 
od 3 101 
Kč/m2 

 

 
od 3 026 
Kč/m2 

 

 
od 3 026 
Kč/m2 

H1250/ST36 * Jasan Navarra 

H3309/ST28 Dub Gladstone pískový 

H1180/ST37 Dub Halifax přírodní 

H1181/ST37 Dub Halifax tabákový 

 

  



 

 

Poznámky k tabulce Ceník skládaných dvířek T. segment: 

* tyto dekory jsou v nabídce pouze v tloušťce 18 mm  

** není vhodné pro výrobu skládaných dvířek, ale pouze pro korpusy a LTD přířezy  

 

Uvedené ceny platí pro 1 m2 příslušných typů dvířek maximálních rozměrů v dané cenové skupině LTD a s použitím 

nejlevnějšího skla, eventuálně kaleného skla. 

Se snižující se výměrou dvířek, tedy se zvyšujícím se počtem kusů do 1 m2 cena vzrůstá o ekvivalentní podíl zvýšení 

pracnosti. Pro podlimitní rozměr dvířek s hodnotou pod 0,16 m2 včetně, se navyšuje navíc cena koeficientem 1,4. 

Objednávky budou přijímány přes Trachea OS, kde naleznete přesný přehled o variantách a možnostech, ze 

kterých mohou být skládaná dvířka vyrobena. Také získáte představu o vzhledu dvířek a jejich ceně.   

Po doručení objednávky má objednavatel 16 hodin na možné úpravy v objednávce. Poté je objednávka automaticky 

přesunuta do výroby a nelze provádět změny v objednávce. 

 

Termín dodání: 

Sortiment T.segment - do 10-ti pracovních dní (14 kalendářních dní)  

Pouze 3 dílná dvířka s kaleným sklem  - do 15-ti pracovních dní (21 kalendářních dní) 

 

Specifikace druhů výrobků T.segment: 
3D 18      3D 18/sklo     
A B A  Dekor A tl.18 mm  A   A  Dekor A tl.18 mm  
       Dekor B tl.18 mm        Dekor B kalené sklo tl.4mm, 

↑ → ↑  Obvodové hranění:  Standartně dle dekoru "A" ↑ sklo ↑   dekor dle vzorníku 

       Směr lét (dřevodekor)    Standartně dle šipek       Obvodové hranění:  Standartně dle dekoru "A" 

  ↑    Minimální rozměr:   š. 260 mm        Směr lét (dřevodekor)    Standartně dle šipek 

                                   v. 120 mm          Minimální rozměr:    š. 260 mm  

    Maximální rozměr:   š. 1196 mm       v. 140 mm  

                                 v. 2050 mm      Maximální rozměr:   š. 600 mm   

                                       v. 750 mm  

              
5D 18/10     5D 18/sklo     

  A →    Dekor A tl.18 mm    A →    Dekor A tl.18 mm  
      Dekor B tl.10 mm        Dekor B sklo, dekor dle vzorníku 

A B A  Obvodové hranění:  Standartně dle dekoru "A" A sklo A  Obvodové hranění:  Standartně dle dekoru "A" 

↑ ↑ ↑  Směr lét (dřevodekor)    Standartně dle šipek ↑  ↑  Směr lét (dřevodekor)    Standartně dle šipek 

  →    Minimální rozměr:   š. 260 mm        Minimální rozměr:    š. 260 mm  

  A →    v. 170 mm     A →    v. 260 mm   

    Maximální rozměr:   š. 1196 mm       Maximální rozměr:   š. 1196 mm   

    v. 1996 mm      v. 1996 mm  

 

 

   Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%



 

 

 

7) Ceník skla a kaleného skla 
  

 Základní ceny 1 m2 skla           tloušťka (v mm) 
 

Sklo P001 Planibel Clear (Float - sklo čiré) 4 636 Kč 

Sklo P601 Planibel Clear (Float - sklo čiré) 6 942 Kč 

Sklo P005 Planibel Clearvision (extra sklo čiré) 4 1 301 Kč 

Sklo P605 Planibel Clearvision (extra sklo čiré) 6 1 949 Kč 

Sklo P020 Planibel Bronz 4 1 167 Kč 

Sklo C504 Imagin Crepi 504 4     1 010 Kč 

Sklo H570 Imagin Chinchilla 570 4 1 237 Kč 

Sklo K566 Imagin Kathedral Klein 566 4      1 010 Kč 

Sklo K597 Imagin Krizet 597 4 1 556 Kč 

Sklo K572 Imagin Kura 572 4     1 010 Kč 

Sklo M092 Imagin Mastercare 092 4 2 588 Kč 

Sklo L061 Lacomat Classic 4 2 472 Kč 

Sklo L262 Lacomat Pavee 4 5 426 Kč 

Sklo M042 Matelux Clear (čirý) 4 2 173 Kč 

Sklo M642 Matelux Clear (čirý) 6 2 448 Kč 

Sklo S032 Stratobel 33.1 (Planibel Clear - mat s mléčnou folíí) 6,4 2 349 Kč 

Sklo S031 Stratobel 33.1 (Planibel Clear) 6,4 1 775 Kč 

 

Základní ceny 1m2 kaleného skla   tloušťka (v mm) 
   

 

Sklo P001-K Planibel Clear (Float - sklo čiré) 4 1 158 Kč 

Sklo P601-K Planibel Clear (Float - sklo čiré) 6 1 735 Kč 

Sklo P005-K Planibel Clearvision (extra sklo čiré) 4 2 173 Kč 

Sklo P605-K Planibel Clearvision (extra sklo čiré) 6 3 260 Kč 

Sklo P020-K Planibel Bronz 4 2 038 Kč 

Sklo C504-K Imagin Crepi 504 4 1 745 Kč 

Sklo K566-K Imagin Kathedral Klein 566 4 2 116 Kč 

Sklo K572-K Imagin Kura 572 4 1 745 Kč 

Sklo M092-K Imagin Mastercare 092 4 4 763 Kč 

Sklo M042-K Matelux Clear (čirý) 4 2 911 Kč 

Sklo M642-K Matelux Clear (čirý) 6 3 603 Kč 

 
  



 

 

8) Cenová nabídka dřevěných mříží 
 

Dřevěná mřížka 01 - buk bílá 6 207 Kč/m2 

Dřevěná mřížka 02 - buk vanilka 6 207 Kč/m2 

Dřevěná mřížka 03 - olše lak 6 207 Kč/m2 

Dřevěná mřížka 04 - buk lak 6 207 Kč/m2 

Dřevěná mřížka 05 - dub tabacco 6 207 Kč/m2 

Dřevěná mřížka 06 - dub lak 6 207 Kč/m2 

Dřevěná mřížka 09 - jasan ontario 6 207 Kč/m2 

Cena včetně formátování a povrchové úpravy 

 

9) Ceník doplňkových služeb 

Vrtání otvorů pro nábytkové závěsy (panty)                                                                          19 Kč/ks 

(Cena vrtání je za kompletní vrtání otvorů pro uchycení jednoho kusu nábytkového závěsu.) 

 

10) Ceník doplňkového sortimentu 
 

 

Opravná sada je určena pouze pro lesklá akrylátová dvířka. 

Opravná sada obsahuje: Abrasivní pastu, univerzální čistidlo a leštěnku 

PRONTO, 2x smirkový papír, dřevěný klátek s filcem, papírovou utěrku, jemný 

hadřík (mikrovlákno, flanel). 

 

silikonové těsnění - zasklívací lišta - 1 běžný metr 21 Kč/m 

ochranný tepelný štít sporáku – pár dvou lišt pro odclonění tepla - hliník 304 Kč/pár 

ochranný tepelný štít sporáku – pár dvou lišt pro odclonění tepla - bílá 584 Kč/pár 

ochranný tepelný štít sporáku – pár dvou lišt pro odclonění tepla - černá 584 Kč/pár 

 

Ceník planofitu („vyrovnávací systém“) 
407.90.209 sada kování černá 248 Kč/ks 407.90.709    sada kování bílá 248 Kč/ks 
407.90.270 táhlo do 2400 mm 456 Kč/ks 407.90.770 táhlo do 2400 mm 442 Kč/ks 
407.90.271 táhlo do 2650 mm 501 Kč/ks 407.90.771 táhlo do 2650 mm 501 Kč/ks 
Frézování drážky pro planofit 15% ceny dvířek 

  

 

11) Ceník balného 
prokladová fólie 3,50 Kč/m2 dvířek 

balení balíku 149 Kč 

 

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%. 

 

  

Opravná sada pro T.acrylic lesk 931 Kč/ks 



 

 

POPIS VÝROBKŮ FRÉZOVANÝCH FOLIOVÝCH DVÍŘEK 

Používané materiály, certifikace 

Výrobky jsou vyráběny z následujících materiálů: 

frézovaná MDF deska různých tloušťek (běžně 18 a 30 mm, na základě dohody jsou možné i jiné) 

PVC fólie, která má teplotní odolnost do 1200 C, nízkou odolnost proti oděru a je odolná proti vodě 

vodovzdorné lepidlo vytvrzené teplem - teplotní odolnost 700 - 800  C. 

Pro jednotlivé materiály jsou k dispozici certifikáty výrobců o jejich způsobilosti a nezávadnosti. Podobně jsou 

certifikovány i hotové výrobky naší firmy 

 
Tolerance rozměrů a průhybu 

Rozměrová tolerance výrobku proti udávaným hodnotám v dokumentaci může být 

+0,5 mm -0,5 mm. 

Vlivem pnutí používaných materiálů může dojít k průhybu výrobku - přípustná tolerance je +- 4 mm na 1 běžný metr. 

 
Limitní rozměry 

maximální a minimální rozměry výrobků jsou ovlivněny technickými možnostmi využívaných strojů a zařízení a také 

rozměry používaných materiálů. 

Frézované díly mohou být nejvíce 1200 mm široké a 2800 mm dlouhé. 

Hotové výrobky zalisované fólií mohou být nejvíce 1250 mm široké a 2500 mm dlouhé. 

U fólií které mají směr let rovnoběžně s návinem, nemůže být rozměr kolmý na směr let větší než 1250 mm (většina 

fólií). 

U fólií, které mají směr let nebo převládající směr potisku fólie kolmý k návinu (nyní jsou to fólie 121 bílá vroubkovaná 

a 185 bílá vlnka, popř. další dle nabídky), nemůže být rozměr rovnoběžný s léty nebo kresbou větší než 1250 mm. 

Minimální šířka a výška je stanovena technickými podmínkami výroby jednotlivých výrobků, v případě opracování jen 

okrajů výrobků to je 48 mm a 196 mm. 

 
Vrtání otvorů a dodávka výplní 

• Výrobky jsou dodávány jako polotovary. To znamená, že jsou bez otvorů pro 

úchytky a panty. 

• Frézované rámy pro sklo nebo mříže jsou bez skleněných nebo jiných výplní, běžně se nedodávají 

prostředky pro jejich uchycení. 

Od 1.7.2010 je sjednocena šířka frézovaného otvoru pro sklo nebo jinou výplň tak, že tento otvor je o 100 mm 

menší než rozměry dvířek a mění se šířka frézované polodrážky podle tvaru dvířek. Spolu s polodrážkou je 

frézována i drážka pro těsnící lištu. 

Těsnící lištu je nutné objednávat samostatně. 

 
Použití skla v nábytkových plochách 

- Vertikální skleněné součásti s plochou ≥ 0,1 m†, kde je nejmenší rozměr ≥ 200 mm, a jsou níže než 900 mm 

nad podlahou, musí dle ČSN EN 14749 vyhovět zkoušení podle ČSN EN 14072  nebo být zhotoveny z 

bezpečnostního skla a prasknout v souladu s ČSN EN 14072. 

- Použití pro dětský nábytek, nebo tam, kde se obvykle volně pohybují děti, je nutné 

vždy bezpečnostní sklo. 

Jako zhotovitelé nábytkových čelních ploch nezodpovídáme za použití výrobku se sklem v rozporu se zněním ČSN 

EN 14749 Bytový a kuchyňský úložný nábytek a pracovní desky, pokud není takové použití výslovně specifikováno v 

objednávce 

  



 

 

 

Omezení vlivu tepla okolních spotřebičů 

Vzhledem k maximální hranici teplotní odolnosti lepidla je doporučeno instalovat u vestavěných spotřebičů, 

horkovzdušných trub, grilů apod. boční a spodní ochranné kovové lišty zabraňující působení tepla přímona dvířka v 

jejich blízkosti. Vliv tepla doporučujeme zmírnit zvětšením vzdálenosti od zdroje tepelnéhopůsobení na 18 - 20 mm z 

boku a v případě dvířek pod vestavěnou troubou na 30 mm. Výše uvedená opatření by měla omezit poškození 

dvířek působením tepla nad hranicí teplotní odolnosti lepidla 

 
Dodatečné úpravy 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 

Veškeré dodatečné úpravy hotových výrobků (dvířek, dekorativních panelů, stolových desek atd.) jako jsou 

například vrtání či frézování otvorů do zalisované čelní plochy nebo hrany, případně úpravy rozměrů a tvarů 

mohou vést k nenapravitelnému, nevratnému poškození. Dodatečné úpravy proto rozhodně nedoporučujeme a 

upozorňujeme, že na takto upravené výrobky se nevztahují standardní záruční podmínky a lhůty! 

 
Údržba standardních folií 

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 abra- sivního!). 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 vysoko- tlaké čištění nejsou k čištění fóliovaných nábytkových povrchů vhodné. Tyto 

povrchy také nejsou odolné proti organickým rozpouštědlům jako jsou ředidla, odlakovače nebo koncentrovaný 

alkohol. 

 

Údržba matných folií 

Dekory číslo: 1-7 (slonová kost mat), 1-8 (vanilka mat), 2-2 (mango mat), 6-6 (boston mat), 9-6 (grafit mat), 640 

(olše mat), 615 (javor horský), 171 (bílá mat) a případné další dekory dle nabídky. 

matný vzhled uni barev a dekorů  „pravého dřeva“ je u matných fólií dosažen užitím speciálních aditiv v 

laku. Obzvláště u světlých dekorů se projevuje citlivost vůči silně zabarveným tekutinám a substancím. 

Za účelem zachování kvality povrchu je zapotřebí dodržovat následující doporučení. 

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 nečistoty beze zbytku odstranit. Zbytky skvrn, 

zejména mastné stříkance a usazeniny, lze vyčistit 30% horkým roztokem mazlavého mýdla za pomocí jemného 

kar- táčku nebo za pomocí přidání mycího přípravku např. obchodní značka „Priel“ v množství dle doporučení 

od výrobce, nebo alkoholu (etanol, maximální  přidaný 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 povrchovou upravou lesklou folií 

Údržba lesklých folií 

Dekory číslo: 110 (bílá lesk), 114 (slonová kost lesk), 117 (vanilka lesk), 131 (zelená lesk), 145 (lila lesk), 151 

(bordó lesk), 153 (červená maranello lesk), 155 (malina lesk), 165 (cappuccino lesk), 167 (šedá lesk), 169 (černá 

lesk), 185 (bílá vlnka) a případné další dekory dle nabídky. Poznámka: nejedná se o povrchovou úpravu fólií 

„vysoký lesk“! 

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 

můžete použít teplou vodu a jemný hadřík. Osvědčilo se i použití speciál-ních autoutěrek napuštěných 

čistícím roztokem (např. Sonax Clean a Drive) 

Upozornění: Použijete-li jakékoliv čisticí prostředky, dbejte na to, aby neobsahovaly aromatické uhlovodíky, 

estery, ketony, halogenované hydrocarbo-náty 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. 

 

Návod na údržbu výrobků s dodatečnou povrchovou upravou patina 

Údržba folií s povrchovou úpravou patina 

Poznámka: „Patina“ je dodatečná povrchová úprava fóliovaných nábytkových dvířek s vysokým podílem ruční 

práce. Výrobky získají vzhled nábytku „opotřebovaného“ věkem a užíváním. Výrobky s dodatečnou povrchovou 

úpravou „patina“ si zachovávají vlastnosti původní úpravy PVC fóliemi. Jediným rozdílem je potřeba adekvátního 

přístupu při manipulaci, používání a údržbě. 

Doporučení   pro   čiště: čištěnou pohledovou plochu přetřete vlhkou jemnou utěrkou se saponátem bez obsahu 

písku, prášku nebo jiného abrasiva a ihned vysušte. 

Upozornění: Povrchovou úpravu patina je možné poškodit rozpouštědly, mechanickým namáháním, poškrábáním a 

otíráním zvýšeným tlakem před- měty s ostrým nebo abrazivním povrchem. 

 

Návod na údržbu výrobků s dodatečnou povrchovou upravou lesk 

Údržba folií s úpravou lesk 

Poznámka: „Lesk“ je dodatečná povrchová úprava fóliovaných nábytkových dvířek. Nejedná se o povrchovou 

úpravu „vysoký lesk“! Při aplikaci doda- tečné úpravy lesk se projeví  rozdíl mezi fóliemi s hladkým povrchem a 

fóliemi s hrubším povrchem (např. perlička, „pomerančová kůra“ atd.)! 

Zájemcům proto doporučujeme konzultaci s dodavatelem nábytkových dvířek. Výrobky s dodatečnou povrchovou 

úpravou „lesk“ si zachovávají vlastnosti původní úpravy PVC fóliemi. Jediným rozdílem je potřeba adekvátního 

přístupu při manipulaci, používání a údržbě. 

Doporučení pro čištění:  Znečištěnou pohledovou plochu přetřete vlhkou jemnou utěrkou se saponátem bez 

obsahu písku, prášku nebo jiného abraziva a ihned vysušte. 

Upozornění: Povrchovou úpravu lesk je možné poškodit rozpouštědly, mechanickým namáháním, poškrábáním a 

otíráním zvýšeným tlakem předměty s ostrým nebo abrazivním povrchem. 

 

V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ POSTUPU PŘI ÚDRŽBĚ NAŠICH VÝROBKŮ NEBUDE REKLAMACE NA POŠKOZENÍ ZBOŽÍ UZNÁNA. 

 

 

 

 

 
 



 

 

POPIS VÝROBKŮ AKRYLÁTOVÝCH DVÍŘEK (T-ACRYLIC) 
 

 Základní technické údaje: 

 nosným materiálem je dřevotřísková deska – síla 16 mm 

 čelní strana: vysoce lesklý akrylátový povrch - síla 1,4 mm v provedení unibarvy, metalic, fantasy a 

zrcadlo. čelní plocha je navíc opatřena ochrannou fólií, která chrání plochu před poškozením 

 

 zadní strana:    

 stejná jako čelní plocha - vysoce lesklý akrylátový povrch - síla 1,4 mm (celková síla 

oboustranně lesklé akrylátové desky: 18,8 mm) 

 

 matný povrch z materiálu Polymethylmethakrylát (PMMA) - síla 1,2 mm v barvě 

čelní plochy (celková síla jednostranně lesklé akrylátové desky: 18,6 mm) 

 

 parametry - síla aplikovaných akrylátů - zaručují minimální možnost průhybu (± 1,5 mm/bm) 

 

 v základu nabízíme nábytkové hrany ABS identické k dekoru dané čelní plochy, nebo 3D hrany k 

vybraným decorum nedoporučujeme používání hran z PVC 

 

 minimální velikost formátu „dvířek“: 100 mm x 100 mm 

 maximální velikost formátu „dvířek“: 3 000 mm x 1 270 mm 

 možnost objednání celého formátu akrylátové desky: 3 740 mm x 1 270 mm 

 

 materiál je určen pro použití v prostředí, kde se pracuje s potravinami 

 nepodléhá změně v čase a zachovává si veškeré své charakteristiky lesklosti a barevnosti 

 materiál je vysoce odolný proti UV záření a vlhkosti 

 pro produkt, nábytková dvířka T. acrylic, jsou k dispozici vyjadřující vlastnosti tohoto výrobku, 

zvláště pak jeho odolnost vůči UV záření, stárnutí a působení vlhkosti 

 

CERTIFIKÁTY vydané Výzkumným a vývojovým dřevařským ústavem: 

 
- Odolnost proti poškrábání č.: 2422-5/13 

- Odolnost proti působení světla č.: 2422-6/13 

- Odolnost hran proti vodě č.: 2422-7/13 

- Odolnost proti náhlé klimatické změně (mrazu) č.: 2422-8/13 

- Odolnost proti nárazům č.: 2422-9/13 

- Odolnost proti působení studených kapalin č.: 2422-10/13 

 

  



 

 

Použití a pokyny 

• použití pro čelní plochy nábytku v interiéru bytů, domů i komerčních prostorů (nábytková dvířka, obkladové 

materiály, vestavěné skříně) 

• vhodné pro aplikaci dekorativního tisku Overface – dohromady to vytváří skvělý efekt díky vysokému lesku 

T.acrylic a perfektnímu vybarvení aplikace Overface 

• materiál může být dále opracován řezáním, vrtáním i frézováním např. pro zápustné úchytky 

• tepelná odolnost materiálu v ploše byla stanovena výrobcem na více jak 150°C 

• tepelná odolnost lepené spáry u hran je ± 70°C 

• vyhněte se působení přímého ohně (plynové spotřebiče – obložení stěn mezi horními a dolními sestavami 

skříněk kuchyní) 

• u horkovzdušných a jiných zdrojů tepla preventivně opatřete navazující části nábytku stínícími 

nerezovými lištami z naší nabídky nebo dodržujte minimální odstupovou vzdálenost od spotřebičů, a to 

minimálně 20 mm. 

• Upozornění: dodávané výrobky nejsou vhodné pro venkovní použití 

 

Doporučená péče po instalaci: 

Po kompletní montáži všech prvku odstraňte (již v čistém bezprašném prostředí) ochrannou krycí fólii produktu 

T.acrylic. Okamžitě po odstranění ochranné fólie je ještě povrch citlivý na poškrábání. Pro zlepšení odolnosti proti 

poškrábání ošetřete nábytek antistatickým sprejem PRONTO proti prachu multifunkční, který nastříkejte na celou 

plochu dvířek a zlehka rozetřete měkkým bezešvým hadříkem ze 100% bavlny. Antistatický sprej PRONTO se 

ošetřením materiálu dostane do pórů, které T.acrylic obsahuje a kompletně je uzavře. Poté je nejlépe nechat 

materiál „vyzrát“ 14 dnu – v tomto období dvířka nedoporučujeme čistit, leštit atd. 

 

Následná péče a čištění povrchu: 

K čištění používejte antistatický sprej PRONTO proti prachu multifunkční a výhradně měkký bezešvý hadřík ze 

100% bavlny. Nikdy nepoužívejte k údržbě abrazivní látky (tj. látky drsné, hrubé, odírající – na bázi písku, prášku 

či jiného brusiva). Používejte výlučně měkký hadřík ze 100% bavlny. Pozor na levnější utěrky, které mají okraje 

obšité syntetickou nití, která muže poškrábat povrch. V případě hrubých, zaschlých nečistot použijte na 

odstranění roztok vody a saponátu. Po odstranění hrubých nečistot je nutné povrch opět ošetřit antistatickým 

sprejem PRONTO a hadříkem ze 100% bavlny. Postupujte vždy šetrně. 

 

Upozornění: 

Vyvarujte se zvýšenému mechanickému namáhání, zvláště škrábání a otírání povrchu předměty s ostrým nebo 

abrazivním povrchem (nepoužívejte papírové utěrky a kapesníky, kartáče, škrabky, drátěnky apod.). Veškeré lesklé 

části by se měly čistit bez použití látek založených na bázi alkoholu. Povrchovou úpravu materiálu mohou také 

poškodit rozpouštědla reagující s akryláty (organická rozpouštědla typu: benzín, toluen, aceton atd.). Navíc je k 

dispozici opravná sada odstraňující případné běžné mechanické poškození povrchu 

 

Skladování a manipulace 

• materiál může být skladován horizontálně a musí být kvalitně a rovnoměrně podložen po celou dobu skladování 

• skladujte v suchu, teplu a chraňte proti prachu 

• neodstraňujte v žádném případě ochrannou fólii před dokončením všech operací 

• při manipulaci se vyhněte klouzání a posunování materiálů po pohledové ploše 

  



 

 

                         Objednávka kuchyňských dvířek 

Zákazník:        Číslo objednávky:    

           

Adresa :        Datum objednávky :    

           

Telefon :        Způsob dopravy :    

IČO :          

DIČ :        Místo určení:    

  

 

Tvar 

 

 

  Fólie 

 

 

Zadní 
strana 

 

Šířka 

 

Výška 

 

Typ 

 

Množství 

 

Směr let         
S-svisle          

V-vodorovně 

nosná deska 
Natur Concept 

-NC 

 

 

Poznámka  

mm 

 

mm 

 

Plné, Sklo, Mříž 

 

kusy 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           
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17           
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20           

Souhlasím s obchodními podmínkami a 
cenou dle platného ceníku 

     

Podpis a razítko:        

           

 

 

 


