
KATALOG  KUCHYŇSKÝCH DVÍŘEK



4

Kolekce dvířek MDF



věncové lišty
- věncové lišty ohýba-

né vnitřní
- věncové lišty ohýba-

né vnější

Frézování M1

Dvířka s frézováním typu M1 jsou 
vyráběna na MDF tloušťky 16 a 19 
mm. Při objednání dvířek s vodo-
rovnou orientací let je maximál-
ní vyráběná výška dvířka 1250 
mm.  Při šířce dvířka menší než 
196 mm jsou dodávány bez vnitř-
ního frézování. Šířka okrasných 
sloupků Clasic a Retro je 50 mm.
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Dvířka s frézováním typu M2 
jsou vyráběna na MDF tloušť-
ky 16 a 19 mm. Při objednání 
dvířek s vodorovnou orientací 
let je maximální vyráběná výš-
ka dvířka 1250 mm.  Při šířce 
dvířka menší než 236 mm jsou 
dodávány bez vnitřního frézo-
vání. Šířka okrasných sloup-
ků Clasic a Retro je 50 mm.
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Frézování M3

Dvířka s frézováním typu M3 
jsou vyráběna na MDF tloušť-
ky 16 a 19 mm. Při objednání 
dvířek s vodorovnou orientací 
let je maximální vyráběná výš-
ka dvířka 1250 mm.  Při šířce 
dvířka menší než 236 mm jsou 
dodávány bez vnitřního frézo-
vání. Šířka okrasných sloup-
ků Clasic a Retro je 50 mm.
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Frézování M4

Dvířka s frézováním typu M4 
jsou vyráběna na MDF tloušť-
ky 16 a 19 mm. Šířka rámu je 69 
mm. Při objednání dvířek s vodo-
rovnou orientací let je maximál-
ní vyráběná výška dvířka 1250 
mm.  Při šířce dvířka menší než 
196 mm jsou dodávány bez vnitř-
ního frézování. Šířka okrasných 
sloupků Clasic a Retro je 50 mm.
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Dvířka s frézováním typu M5 
jsou vyráběna na MDF tloušťky 
16 a 19 mm. Při objednání dví-
řek s vodorovnou orientací let je 
maximální vyráběná výška dvíř-
ka 1250 mm. Šířka okrasných 
sloupků Clasic a Retro je 50 mm.
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Frézování M6

Dvířka s frézováním typu M6 
jsou vyráběna na MDF tloušťky 
16 a 19 mm. Při objednání dví-
řek s vodorovnou orientací let je 
maximální vyráběná výška dvířka 
1250 mm. Šířka okrasných sloup-
ků Clasic a Retro je 50 mm.  
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Frézování M7

Dvířka s frézováním typu M7 
jsou vyráběna na MDF tloušťky 
16 a 19 mm. Při objednání dví-
řek s vodorovnou orientací let je 
maximální vyráběná výška dvířka 
1250 mm.  Při šířce dvířka men-
ší než 246 mm nelze vyrobit typ 
GC, DC. Šířka okrasných sloup-
ků Clasic a Retro je 50 mm. Na 
objednávku je možné, dle doda-
ného nákresu, umístit úchytku 
v libovolném místě po obvodu 
dvířka.
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Frézování M8 R3

Dvířka s frézováním typu M8 R3 

jsou vyráběna na MDF tloušťky 
16 a 19 mm. Při objednání dví-
řek s vodorovnou orientací let je 
maximální vyráběná výška dvíř-
ka 1250 mm. Šířka okrasných 
sloupků Clasic a Retro je 50 mm.
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Frézování M9

Dvířka s frézováním typu M9 jsou 
vyráběna na MDF tloušťky 16 
a 19 mm. Při objednání dvířek 
s vodorovnou orientací let je maxi-
mální vyráběná výška dvířka 1250 
mm. Šířka okrasných sloupků Clasic 
a Retro je 50 mm.  Úchytky dodá-
váme ve třech rozměrech 96 mm, 
128 mm, 160 mm.
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Frézování M10

Dvířka s frézováním typu M10 
jsou vyráběna na MDF tloušť-
ky 16 a 19 mm. Při objednání 
dvířek s vodorovnou orientací 
let je maximální vyráběná výš-
ka dvířka 1250 mm.  Při šířce 
dvířka menší než 196 mm jsou 
dodávány bez vnitřního frézo-
vání. Šířka okrasných sloup-
ků Clasic a Retro je 50 mm.
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Frézování M11

Dvířka s frézováním typu M11 
jsou vyráběna na MDF tloušťky 
16 a 19 mm. Při objednání dví-
řek s vodorovnou orientací let je 
maximální vyráběná výška dvíř-
ka 1250 mm. Šířka okrasných 
sloupků Clasic a Retro je 50 mm.
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Frézování M12

Dvířka s frézováním typu M12 
jsou vyráběna na MDF tloušť-
ky 16 a 19 mm. Při objednání 
dvířek s vodorovnou orientací 
let je maximální vyráběná výš-
ka dvířka 1250 mm.  Při šířce 
dvířka menší než 196 mm jsou 
dodávány bez vnitřního frézo-
vání. Šířka okrasných sloup-
ků Clasic a Retro je 50 mm.
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Frézování M13

Dvířka s frézováním typu M13 
jsou vyráběna na MDF tloušť-
ky 16 a 19 mm. Při objednání 
dvířek s vodorovnou orientací 
let je maximální vyráběná výš-
ka dvířka 1250 mm.  Při šířce 
dvířka menší než 196 mm jsou 
dodávány bez vnitřního frézo-
vání. Šířka okrasných sloup-
ků Clasic a Retro je 50 mm.
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Frézování M14

Dvířka s frézováním typu M14 
jsou vyráběna na MDF tloušť-
ky 16 a 19 mm. Při objednání 
dvířek s vodorovnou orientací 
let je maximální vyráběná výš-
ka dvířka 1250 mm.  Při šířce 
dvířka menší než 236 mm jsou 
dodávány bez vnitřního frézo-
vání. Šířka okrasných sloup-
ků Clasic a Retro je 50 mm
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Dvířka s frézováním typu M15 R6  
jsou vyráběna na MDF tloušťky 
16 a 19 mm. Při objednání dví-
řek s vodorovnou orientací let je 
maximální vyráběná výška dvíř-
ka 1250 mm. Šířka okrasných 
sloupků Clasic a Retro je 50 mm.

Frézování M15 R6
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Frézování M16

Dvířka s frézováním typu M16 
jsou vyráběna na MDF tloušť-
ky 16 a 19 mm. Při objednání 
dvířek s vodorovnou orientací 
let je maximální vyráběná výš-
ka dvířka 1250 mm.  Při šířce 
dvířka menší než 196 mm jsou 
dodávány bez vnitřního frézo-
vání. Šířka okrasných sloup-
ků Clasic a Retro je 50 mm.
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Frézování M17

Dvířka s frézováním typu M17 
jsou vyráběna na MDF tloušťky 
16 a 19 mm. Při objednání dví-
řek s vodorovnou orientací let 
je maximální vyráběná výš-
ka dvířka 1250 mm.  Při šířce 
dvířka menší než 196 mm jsou 
dodávány bez vnitřního frézo-
vání. Šířka okrasných sloup-
ků Clasic a Retro je 50 mm.
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Frézování M18

Dvířka s frézováním typu M18 
jsou vyráběna na MDF tloušť-
ky 16 a 19 mm. Při objednání 
dvířek s vodorovnou orientací 
let je maximální vyráběná výš-
ka dvířka 1250 mm.  Při šířce 
dvířka menší než 196 mm jsou 
dodávány bez vnitřního frézo-
vání. Šířka okrasných sloup-
ků Clasic a Retro je 50 mm.
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Frézování M19

Dvířka s frézováním typu M19 
jsou vyráběna na MDF tloušť-
ky 16 a 19 mm. Při objednání 
dvířek s vodorovnou orientací 
let je maximální vyráběná výš-
ka dvířka 1250 mm.  Při šířce 
dvířka menší než 196 mm jsou 
dodávány bez vnitřního frézo-
vání. Šířka okrasných sloup-
ků Clasic a Retro je 50 mm.
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Frézování M20

Dvířka s frézováním typu M20 
jsou vyráběna na MDF tloušť-
ky 16 a 19 mm. Při objednání 
dvířek s vodorovnou orientací 
let je maximální vyráběná výš-
ka dvířka 1250 mm.  Při šířce 
dvířka menší než 196 mm jsou 
dodávány bez vnitřního frézo-
vání. Šířka okrasných sloup-
ků Clasic a Retro je 50 mm.
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Frézování M21

Dvířka s frézováním typu M21 
jsou vyráběna na MDF tloušť-
ky 19 mm. Při objednání dvířek 
s vodorovnou orientací let je 
maximální vyráběná výška dvíř-
ka 1250 mm. Šířka okrasných 
sloupků Clasic a Retro je 50 mm.
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Frézování M22

Dvířka s frézováním typu M22 
jsou   vyráběna na MDF tloušť-
ky 19 mm. Při objednání dví-
řek s vodorovnou orientací let 
je maximální vyráběná výš-
ka dvířka 1250 mm.  Při šířce 
dvířka menší než 196 mm jsou 
dodávány bez vnitřního frézo-
vání. Šířka okrasných sloup-
ků Clasic a Retro je 50 mm.
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Frézování M23

Dvířka s frézováním typu M23 
jsou vyráběna na MDF tloušť-
ky 16 a 19 mm. Při objednání 
dvířek s vodorovnou orientací 
let je maximální vyráběná výš-
ka dvířka 1250 mm.  Při šířce 
dvířka menší než 236 mm jsou 
dodávány bez vnitřního frézo-
vání. Šířka okrasných sloup-
ků Clasic a Retro je 50 mm.
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Frézování M24

Dvířka s frézováním typu M24 
jsou vyráběna na MDF tloušťky 
16 a 19 mm. Při objednání dví-
řek s vodorovnou orientací let je 
maximální vyráběná výška dvířka 
1250 mm. Na ploše dvířka jsou 
frézovány od horní hrany drážky 
s roztečí 140 mm. Šířka okrasných 
sloupků Clasic a Retro je 50 mm.
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Frézování M25

Dvířka s frézováním typu M25 
jsou vyráběna na MDF tloušť-
ky 19 mm. Při objednání dvířek 
s vodorovnou orientací let je 
maximální vyráběná výška dvíř-
ka 1250 mm. Šířka okrasných 
sloupků Clasic a Retro je 50 mm.
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Frézování M26

Dvířka s frézováním typu M26 
jsou vyráběna na MDF tloušťky 
19 mm. Při objednání dvířek s vo-
dorovnou orientací let je maxi-
mální vyráběná výška dvířka 1250 
mm.  Při šířce dvířka menší než 
196 mm jsou dodávány bez vnitř-
ního frézování. Šířka okrasných 
sloupků Clasic a Retro je 50 mm.
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Frézování M27

Dvířka s frézováním typu M27 
jsou vyráběna na MDF tloušťky 
19 mm. Při objednání dvířek s vo-
dorovnou orientací let je maxi-
mální vyráběná výška dvířka 1250 
mm.  Při šířce dvířka menší než 
196 mm jsou dodávány bez vnitř-
ního frézování. Šířka okrasných 
sloupků Clasic a Retro je 50 mm.
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Frézování M28

Dvířka s frézováním typu M28 
jsou vyráběna na MDF tloušťky 
19 mm. Dvířka jsou dodávány 
v rozloženém stavu - Al úchytky 
+ dvířka s vyfrézovanou dráž-
kou. Je tudíž nutná následná 
montáž a vlepení Al úchytek 
do dvířek. Při objednání dvířek 
s vodorovnou orientací let je 
maximální vyráběná výška dvíř-
ka 1250 mm. Šířka okrasných 
sloupků Clasic a Retro je 50 mm.
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Frézování M29

Dvířka s frézováním typu M29 
jsou vyráběna na MDF tloušťky 
19 mm. Dvířka jsou dodávány 
v rozloženém stavu - Al úchytky 
+ dvířka s vyfrézovanou drážkou. 
Je tudíž nutná následná montáž 
a vlepení Al úchytek do dvířek. 
Při objednání dvířek s vodorov-
nou orientací let je maximální 
vyráběná výška dvířka 1250 mm. 
Šířka okrasných sloupků Clasic 
a Retro je 50 mm. Pozor u frézová-
ní M29 nevyrábíme rám pro sklo!

31
dvířko šuplík 

s vykrojením
okrasný 
sloupek 
Clasic

okrasný 
sloupek 

Retro

řez 
úchytkou



věncové lišty
- věncové lišty ohýbané 

vnitřní
- věncové lišty ohýbané 

vnější

Frézování M30

Dvířka s frézováním  typu M30 
jsou vyráběna na MDF tloušťky 
16 mm a 19 mm. Při objednání 
dvířek s vodorovnou orientací 
let je maximální vyráběná výška 
dvířka 1250 mm.  Minimální roz-
měr pro vnitřní frézování dvířka 
je 276 x 276 mm. Šířka okrasných 
sloupků Clasic a Retro je 50 mm.

rám pro 
sklo32

šuplík
s vykrojením

okrasný 
sloupek 
Clasic

okrasný 
sloupek 

Retro

dvířko



věncové lišty
- věncové lišty ohýbané 

vnitřní
- věncové lišty ohýbané 

vnější

Frézování M31

Dvířka s frézováním typu M31 
jsou vyráběna na MDF tloušťky 
16 a 19 mm. Při objednání dví-
řek s vodorovnou orientací let je 
maximální vyráběná výška dvíř-
ka 1250 mm. Šířka okrasných 
sloupků Clasic a Retro je 50 mm.  

33dvířko rám pro 
skloUMÍSTĚNÍ ÚCHYTKY
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šuplík

s vykrojením
okrasný 
sloupek 
Clasic

okrasný 
sloupek 

Retro



Frézování M32

Dvířka s frézováním typu M32 
jsou vyráběna na MDF tloušťky 
16 a 19 mm. Při objednání dví-
řek s vodorovnou orientací let je 
maximální vyráběná výška dvíř-
ka 1250 mm. Šířka okrasných 
sloupků Clasic a Retro je 50 mm. 

34 UMÍSTĚNÍ ÚCHYTKY

D.C. G.C. D.L. D.P. G.L. G.P.

věncové lišty
- věncové lišty ohýbané 

vnitřní
- věncové lišty ohýbané 

vnějšídvířko rám pro 
sklo

šuplík 
s vykrojením

okrasný 
sloupek 
Clasic

okrasný 
sloupek 

Retro



věncové lišty
- věncové lišty ohýbané 

vnitřní
- věncové lišty ohýbané 

vnější

Frézování M33

Dvířka s frézováním typu M33 
jsou vyráběna na MDF tloušťky 
16 a 19 mm. Při objednání dví-
řek s vodorovnou orientací let je 
maximální vyráběná výška dvíř-
ka 1250 mm.  Šířka okrasných 
sloupků Clasic a Retro je 50 mm.  

35
dvířko rám pro 

sklo
UMÍSTĚNÍ ÚCHYTKY

D.C. G.C.
šuplík 

s vykrojením
okrasný 
sloupek 
Clasic

okrasný 
sloupek 

Retro



Frézování M34

Dvířka s frézováním typu M34 
jsou vyráběna na MDF tloušťky 
16 a 19 mm. Při objednání dví-
řek s vodorovnou orientací let je 
maximální vyráběná výška dvíř-
ka 1250 mm. Šířka okrasných 
sloupků Clasic a Retro je 50 mm.  

36 UMÍSTĚNÍ ÚCHYTKY

D.C. G.C. D.L. D.P. G.L. G.P.

věncové lišty
- věncové lišty ohýbané 

vnitřní
- věncové lišty ohýbané 

vnějšídvířko rám pro 
sklo

šuplík
s vykrojením

okrasný 
sloupek 
Clasic

okrasný 
sloupek 

Retro



věncové lišty
- věncové lišty ohýbané 

vnitřní
- věncové lišty ohýbané 

vnější

Frézování M35

Dvířka s frézováním typu M35 
jsou vyráběna na MDF tloušťky 
16 a 19 mm. Při objednání dví-
řek s vodorovnou orientací let je 
maximální vyráběná výška dvíř-
ka 1250 mm. Šířka okrasných 
sloupků Clasic a Retro je 50 mm.

 

37
dvířko rám pro 

sklo
šuplík 

s vykrojením
okrasný 
sloupek 
Clasic

okrasný 
sloupek 

Retro

UMÍSTĚNÍ ÚCHYTKY

G.C.



Frézování M36

Dvířka s frézováním typu M36 
jsou vyráběna na MDF tloušťky 
16 a 19 mm. Při objednání dví-
řek s vodorovnou orientací let je 
maximální vyráběná výška dvíř-
ka 1250 mm. Šířka okrasných 
sloupků Clasic a Retro je 50 mm.

38 UMÍSTĚNÍ ÚCHYTKY

D.C. G.C.

věncové lišty
- věncové lišty ohýbané 

vnitřní
- věncové lišty ohýbané 

vnějšídvířko rám pro 
sklo

šuplík
s vykrojením

okrasný 
sloupek 
Clasic

okrasný 
sloupek 

Retro



věncové lišty
- věncové lišty ohýbané 

vnitřní
- věncové lišty ohýbané 

vnější

Frézování M37 R64

Dvířka s frézováním typu M37 R64  
jsou vyráběna na MDF tloušťky 
16 a 19 mm. Šířka úchytky je 64 
mm. Při objednání dvířek s vodo-
rovnou orientací let je maximální 
vyráběná výška dvířka 1250 mm. 
Šířka okrasných sloupků Clasic 
a Retro je 50 mm.  

39
dvířko rám pro 

sklo
šuplík

s vykrojením
okrasný 
sloupek 
Clasic

okrasný 
sloupek 

Retro

UMÍSTĚNÍ ÚCHYTKY

G.C.



Frézování M38 R32

Dvířka s frézováním typu M38 R32  
jsou vyráběna na MDF tloušťky 16 
a 19 mm. Šířka úchytky je 32 mm. 
Při objednání dvířek s vodorov-
nou orientací let je maximální 
vyráběná výška dvířka 1250 mm. 
Šířka okrasných sloupků Clasic 
a Retro je 50 mm.  

40 UMÍSTĚNÍ ÚCHYTKY
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věncové lišty
- věncové lišty ohýbané 

vnitřní
- věncové lišty ohýbané 

vnějšídvířko rám pro 
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šuplík
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věncové lišty
- věncové lišty ohýbané 

vnitřní
- věncové lišty ohýbané 

vnější

Frézování M39

Dvířka s frézováním typu M39 
jsou vyráběna na MDF tloušťky 
19 mm. Dvířka jsou dodávány 
v rozloženém stavu - Al úchytky 
+ dvířka s vyfrézovanou drážkou. 
Je tudíž nutná následná montáž 
a vlepení Al úchytek do dvířek. 
Při objednání dvířek s vodorov-
nou orientací let je maximální 
vyráběná výška dvířka 1250 mm. 
Šířka okrasných sloupků Clasic 
a Retro je 50 mm.

41
dvířko rám pro 

sklo
šuplík

s vykrojením
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Retro

řez
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věncové lišty
- věncové lišty ohýbané 

vnitřní
- věncové lišty ohýbané 

vnější

Frézování M40

Dvířka s frézováním typu M40 
jsou vyráběna na MDF tloušťky 
19 mm. Dvířka jsou dodávány 
v rozloženém stavu - Al úchytky 
+ dvířka s vyfrézovanou dráž-
kou. Je tudíž nutná následná 
montáž a vlepení Al úchytek 
do dvířek. Při objednání dvířek 
s vodorovnou orientací let je 
maximální vyráběná výška dvíř-
ka 1250 mm. Šířka okrasných 
sloupků Clasic a Retro je 50 mm.

42 dvířko rám pro 
sklo

šuplík 
s vykrojením
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úchytkou



Dvířka s frézováním typu M41 
jsou vyráběna na MDF tloušť-
ky 19 mm. Při objednání dvířek 
s vodorovnou orientací let je 
maximální vyráběná výška dvíř-
ka 1250 mm. Pro objednání je 
nutné dodat nákres sestavy dví-
řek, aby mohla být dodržena 
návaznost frézování. Maximální 
rozměr sestavy s návazností fré-
zování je šířka 3600 mm a výška 
2100 mm.

Frézování M41

43

věncové lišty
- věncové lišty ohýbané 

vnitřní
- věncové lišty ohýbané 

vnějšídvířko rám pro 
sklo



věncové lišty
- věncové lišty ohýba-

né vnitřní
- věncové lišty ohýba-

né vnější

Dvířka s frézováním typu M42 
jsou vyráběna na MDF tloušť-
ky 19 mm. Při objednání dvířek 
s vodorovnou orientací let je ma-
ximální vyráběná výška dvířka 
1250 mm. Pro objednání je nutné 
dodat nákres sestavy dvířek, aby 
mohla být dodržena návaznost 
frézování. Maximální rozměr se-
stavy s návazností frézování je 
šířka 3600 mm a výška 2100 mm.

Frézování M42

44
dvířko rám pro 

sklo



Dvířka s frézováním typu M43 
jsou vyráběna na MDF tloušť-
ky 19 mm. Při objednání dvířek 
s vodorovnou orientací let je 
maximální vyráběná výška dvíř-
ka 1250 mm. Pro objednání je 
nutné dodat nákres sestavy dví-
řek, aby mohla být dodržena 
návaznost frézování. Maximální 
rozměr sestavy s návazností fré-
zování je šířka 3600 mm a výška 
2100 mm.

Frézování M43

45

věncové lišty
- věncové lišty ohýbané 

vnitřní
- věncové lišty ohýbané 

vnějšídvířko rám pro 
sklo



věncové lišty
- věncové lišty ohýbané 

vnitřní
- věncové lišty ohýbané 

vnějšídvířko rám pro 
sklo

Dvířka s frézováním typu M44 
jsou vyráběna na MDF tloušťky 
16 a 19 mm. Při objednání dví-
řek s vodorovnou orientací let 
je maximální vyráběná výška 
dvířka 1250 mm. Pro objednání 
je nutné dodat nákres sestavy 
dvířek, aby mohla být dodržena 
návaznost frézování. Maximální 
rozměr sestavy s návazností fré-
zování je šířka 3600 mm a výška 
2100 mm. Ozdobné frézování za-
číná 9 mm od horní hrany dvířek 
a má výšku 52 mm. Šířka dodá-
vané úchytky je 128 mm barva 
Satén.

Frézování M44

UMÍSTĚNÍ ÚCHYTKY

G.C.

46



věncové lišty
- věncové lišty ohýbané 

vnitřní
- věncové lišty ohýbané 

vnějšídvířko rám pro 
sklo

Dvířka s frézováním typu M45 
jsou vyráběna na MDF tloušťky 
16 a 19 mm. Při objednání dví-
řek s vodorovnou orientací let 
je maximální vyráběná výška 
dvířka 1250 mm. Pro objednání 
je nutné dodat nákres sestavy 
dvířek, aby mohla být dodržena 
návaznost frézování. Maximální 
rozměr sestavy s návazností fré-
zování je šířka 3600 mm a výška 
2100 mm. Ozdobné frézování za-
číná 8 mm od horní hrany dvířek 
a má výšku 51 mm. Šířka dodá-
vané úchytky je 128 mm barva 
Satén.

Frézování M45

47UMÍSTĚNÍ ÚCHYTKY
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Dvířka s frézováním typu M46 
jsou vyráběna  na MDF tloušť-
ky  19 mm. Při objednání dvířek 
s vodorovnou orientací let je 
maximální vyráběná výška dvíř-
ka 1250 mm. Šířka okrasných 
sloupků Clasic a Retro je 50 mm.  
U dvířka s frézováním M46 není 
možná montáž úchytky neboť ji 
nahrazuje drážka v samotných 
dvířkách.

Frézování M46

věncové lišty
- věncové lišty ohýbané 

vnitřní
- věncové lišty ohýbané 

vnějšídvířko rám pro 
sklo

šuplík
s vykrojením

okrasný 
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Clasic

okrasný 
sloupek 

Retro
48



Dvířka s frézováním typu M47 
jsou vyráběna na MDF tloušť-
ky  19 mm. Při objednání dvířek 
s vodorovnou orientací let je 
maximální vyráběná výška dvíř-
ka 1250 mm. Šířka okrasných 
sloupků Clasic a Retro je 50 mm.  
U dvířka s frézováním M46 není 
možná montáž úchytky neboť ji 
nahrazuje drážka v samotných  
dvířkách.

Frézování M47

věncové lišty
- věncové lišty ohýbané 

vnitřní
- věncové lišty ohýbané 

vnějšídvířko rám pro 
sklo

šuplík 
s vykrojením

okrasný 
sloupek 
Clasic

okrasný 
sloupek 

Retro
49



Dvířka s frézováním typu M48 
jsou vyráběna na MDF tloušť-
ky 19 mm. Při objednání dvířek 
s vodorovnou orientací let je 
maximální vyráběná výška dvíř-
ka 1250 mm. Minimální možná 
šířka dvířka je 196 mm.  Šířka 
okrasných sloupků Clasic a Retro 
je 50 mm.

Dvířka s frézováním M48 mají vle-
pený pruh skla šířky 80 mm a zá-
kazník si může vybrat z nabídky 
14-ti skel ze strany 94 a 95 tohoto 
katalogu.

Vzor skel pro frézování M48:
1435, 1586, 9005, 1013, 0627, 1015, 9006, 
1236, 1603, 1014, 7035, 9003, 0128, 9010.

Frézování M48

dvířko šuplík
s vykrojením

věncové lišty
- věncové lišty ohýbané 

vnitřní
- věncové lišty ohýbané 

vnější okrasný 
sloupek 
Clasic

okrasný 
sloupek 

Retro
50



Dvířka s frézováním typu M49 
jsou vyráběna na MDF tloušť-
ky 19 mm. Při objednání dvířek 
s vodorovnou orientací let je 
maximální vyráběná výška dvíř-
ka 1250 mm. Minimální možné 
rozměry  šířka 96 mm výška 140 
mm.  Šířka okrasných sloupků 
Clasic a Retro je 50 mm.

Dvířka s frézováním M49 mají 
vlepený pruh skla šířky 60 mm 
a zákazník si může vybrat z na-
bídky 14-ti skel ze strany 94 a 95 
tohoto katalogu. 

Vzor skel pro frézování M49:
1435, 1586, 9005, 1013, 0627, 1015, 9006, 
1236, 1603, 1014, 7035, 9003, 0128, 9010.

Frézování M49

dvířko šuplík
s vykrojením

věncové lišty
- věncové lišty ohýbané 

vnitřní
- věncové lišty ohýbané 

vnější okrasný 
sloupek 
Clasic

okrasný 
sloupek 

Retro
51
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věncová lišta clasis

věncová lišta retro

věncová lišta clasic 
50 x 16 mm

věncová lišta R3 
50 x 16 mm

věncová lišta ohýbaná 
vnitřní clasic

věncová lišta ohýbaná 
vnitřní retro

věncová lišta ohýbaná 
vnější retro

šuplík s vykrojením 796 mm

šuplík s vykrojením 596 mm

šuplík s vykrojením 296 mm

šuplík s vykrojením 196 mm

šuplík s vykrojením 146 mm okrasný sloupek 
Retro

okrasný sloupek 
Clasic

věncová lišta ohýbaná 
vnější clasic
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Dvířka Rám pro sklo

  Výška
[mm]

Šířka
[mm]

110 596
140 296
140 346
140 396
140 446
140 496
140 596
140 796
140 896
176 596
200 596
284 296
284 396
284 446
284 496
284 596
284 796
284 896
296 496
296 596
355 596
355 796
355 896
380 596
396 396
396 496
396 596
400 275

  Výška
[mm]

Šířka
[mm]

500 596
570 296
570 346
570 396
570 446
570 496
570 596
600 296
600 346
600 396
600 446
600 496
600 596

702,710,713,720 146
702,710,713,720 196
702,710,713,720 246
702,710,713,720 296
702,710,713,720 310
702,710,713,720 316
702,710,713,720 330
702,710,713,720 346
702,710,713,720 396
702,710,713,720 420
702,710,713,720 426
702,710,713,720 446
702,710,713,720 496
702,710,713,720 596

900 296

  Výška
[mm]

Šířka
[mm]

900 396
900 496
900 596
920 296
920 396
920 346
920 446
920 496
920 596
943 296
943 396
943 420

1063 296
1063 396
1063 496
1063 596
1090 596
1096 596
1102 596
1184 596
1200 596
1243 396
1243 496
1243 596
1253 596
1286 596
1415 496

Výška
[mm]

Šířka
[mm]

284 596
284 796
284 896
355 596
355 796
355 896
396 496
396 596
400 275
570 296 mřížka
570 396 mřížka
570 446
570 496
570 596
600 296 mřížka
600 396 mřížka
600 446
600 496
600 596

702,710,713,720 296 mřížka
702,710,713,720 346 mřížka
702,710,713,720 396 mřížka
702,710,713,720 420
702,710,713,720 426
702,710,713,720 446
702,710,713,720 496 mřížka
702,710,713,720 596

900 296 mřížka

Výška
[mm]

Šířka
[mm]

900 396 mřížka
920 296 mřížka
920 396 mřížka
920 446
920 496
920 596
943 396
943 420

1063 396
1102 596

Rámy pro sklo s mřížkou se vyrábějí jen ve 
vzoru M1.

Rozměry dvířek



Kolekce lesklých dvířek



UMÍSTĚNÍ ÚCHYTKY

G.C.

Dvířka s frézováním typu M6 
jsou vyráběna na MDF tloušťky 
16 a 19 mm. Při objednání dvířek 
s vodorovnou orientací let je ma-
ximální vyráběná výška dvířka 
1200 mm. Dvířka s frézováním 
typu M6 jsou olepena folií PET 
vysoký lesk.

Frézování M6

55dvířko rám pro 
sklo

šuplík
s vykrojením



Dvířka s frézováním typu M7 
jsou vyráběna na MDF tloušťky 
16 a 19 mm. Při objednání dví-
řek s vodorovnou orientací let je 
maximální vyráběná výška dvířka 
1200 mm. Dvířka s frézováním 
typu M7 jsou olepena folií PET 
vysoký lesk.

Frézování M7

dvířko rám pro 
sklo56 UMÍSTĚNÍ ÚCHYTKY
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šuplík 

s vykrojením
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Frézování M8 R3

Dvířka s frézováním typu M8 R3 

jsou vyráběna na MDF tloušťky 
16 a 19 mm. Při objednání dvířek 
s vodorovnou orientací let je ma-
ximální vyráběná výška dvířka 
1200 mm. Dvířka s frézováním 
typu M8 R3 jsou olepena folií PET 
vysoký lesk.

dvířko rám pro 
sklo

šuplík 
s vykrojením



Dvířka s frézováním typu M9 
jsou vyráběna na MDF tloušťky 
16 a 19 mm. Při objednání dvířek 
s vodorovnou orientací let je ma-
ximální vyráběná výška dvířka 
1200 mm. Dvířka s frézováním 
typu M9 jsou olepena folií PET 
vysoký lesk.

Frézování M9

dvířko rám pro 
sklo

UMÍSTĚNÍ ÚCHYTKY

D.C. G.C. D.L. D.P. G.L. G.P.

58
šuplík

s vykrojením



Dvířka s frézováním typu M15 
jsou vyráběna na MDF tloušťky 
16 a 19 mm. Při objednání dví-
řek s vodorovnou orientací let je 
maximální vyráběná výška dvířka 
1200 mm. Dvířka s frézováním 
typu M15 jsou olepena folií PET 
vysoký lesk.

Frézování M15

dvířko rám pro 
sklo 59

šuplík
s vykrojením



Dvířka s frézováním typu M28 
jsou vyráběna na MDF tloušť-
ky 19 mm. Při objednání dvířek 
s vodorovnou orientací let je ma-
ximální vyráběná výška dvířka 
1200 mm. Dvířka jsou dodávány 
v rozloženém stavu - Al úchytky 
+ dvířka s vyfrézovanou drážkou. 
Je tudíž nutná následná montáž 
a vlepení Al úchytek do dvířek. 

Dvířka s frézováním typu M28 
jsou olepena folií PET vysoký 
lesk.

Frézování M28

dvířko rám pro 
sklo

šuplík
s vykrojením

řez
úchytkou60



Dvířka s frézováním typu M29 
jsou vyráběna na MDF tloušť-
ky 19 mm. Při objednání dvířek 
s vodorovnou orientací let je ma-
ximální vyráběná výška dvířka 
1200 mm. Dvířka jsou dodávány 
v rozloženém stavu - Al úchytky 
+ dvířka s vyfrézovanou drážkou. 
Je tudíž nutná následná montáž 
a vlepení Al úchytek do dvířek. 

Dvířka s frézováním typu M29 
jsou olepena folií PET vysoký 
lesk. Pozor u frézování M29 ne-
vyrábíme rám pro sklo!

Frézování M29

dvířko šuplík 
s vykrojením

řez
úchytkou 61



Dvířka s frézováním typu M39 
jsou vyráběna na MDF tloušť-
ky 19 mm. Při objednání dvířek 
s vodorovnou orientací let je ma-
ximální vyráběná výška dvířka 
1200 mm. Dvířka jsou dodávány 
v rozloženém stavu - Al úchytky 
+ dvířka s vyfrézovanou drážkou. 
Je tudíž nutná následná montáž 
a vlepení Al úchytek do dvířek. 

Dvířka s frézováním typu M39 
jsou olepena folií PET vysoký 
lesk.

Frézování M39

dvířko rám pro 
sklo62

šuplík
s vykrojením

řez
úchytkou



Dvířka s frézováním typu M40 
jsou vyráběna na MDF tloušťky 
19 mm. Při objednání dvířek 
s vodorovnou orientací let je 
maximální vyráběná výška dvířka 
1200 mm. Dvířka jsou dodávány 
v rozloženém stavu - Al úchytky 
+ dvířka s vyfrézovanou drážkou. 
Je tudíž nutná následná montáž 
a vlepení Al úchytek do dvířek. 

Dvířka s frézováním typu M40 
jsou olepena folií PET vysoký lesk.

Frézování M40

dvířko rám pro 
sklo 63šuplík

s vykrojením
řez

úchytkou



Kolekce dýhovaných dvířek



Dvířka s frézováním typu F1 jsou 
vyráběna z desek tloušťky 18, 
28 a 38 mm a jsou oboustranně 
olepena dýhou tloušťky 0,6 mm. 
Minimální rozměr je 80 x 80 mm 
a maximální 2480 x 1220 mm. 
Všechna dvířka jsou lakována 
ekologickými laky vytvrzovaný-
mi UV světlem. Dýhovaná dvířka 
nabízíme v 50 dekorech dýhy.

Frézování F1

65dvířko rám pro 
sklo



66

Dvířka s frézováním typu F2 jsou 
vyráběna z desek tloušťky 18, 
28 a 38 mm a jsou oboustranně 
olepena dýhou tloušťky 0,6 mm. 
Minimální rozměr je 80 x 80 mm 
a maximální 2480 x 1220 mm. 
Všechna dvířka jsou lakována 
ekologickými laky vytvrzovaný-
mi UV světlem. Dýhovaná dvířka 
nabízíme v 50 dekorech dýhy.

Frézování F2

dvířko rám pro 
sklo

UMÍSTĚNÍ ÚCHYTKY

D.C. G.C. D.L. D.P. G.L. G.P.



Dvířka s frézováním typu F3 jsou 
vyráběna z desek tloušťky 18, 
28 a 38 mm a jsou oboustranně 
olepena dýhou tloušťky 0,6 mm. 
Minimální rozměr je 80 x 80 mm 
a maximální 2480 x 1220 mm. 
Všechna dvířka jsou lakována 
ekologickými laky vytvrzovaný-
mi UV světlem. Dýhovaná dvířka 
nabízíme v 50 dekorech dýhy.

Frézování F3

67dvířko rám pro 
sklo

řez 
úchytkou



Dvířka s frézováním typu F4 jsou 
vyráběna z desek tloušťky 18, 
28 a 38 mm a jsou oboustranně 
olepena dýhou tloušťky 0,6 mm. 
Minimální rozměr je 80 x 80 mm 
a maximální 2480 x 1220 mm. 
Všechna dvířka jsou lakována 
ekologickými laky vytvrzovaný-
mi UV světlem. Dýhovaná dvířka 
nabízíme v 50 dekorech dýhy.

Pozor. Ve vzoru frézování F4 nevy-
rábíme rám pro sklo!

Frézování F4

dvířko řez
úchytkou68



Dvířka s frézováním typu F5 jsou 
vyráběna z desek tloušťky 18, 
28 a 38 mm a jsou oboustranně 
olepena dýhou tloušťky 0,6 mm. 
Minimální rozměr je 80 x 80 mm 
a maximální 2480 x 1220 mm. 
Všechna dvířka jsou lakována 
ekologickými laky vytvrzovaný-
mi UV světlem. Dýhovaná dvířka 
nabízíme v 50 dekorech dýhy.

Frézování F5

dvířko rám pro 
sklo

řez 
úchytkou 69



řez 
úchytkou

Dvířka s frézováním typu F6 jsou 
vyráběna z desek tloušťky 18, 
28 a 38 mm a jsou oboustranně 
olepena dýhou tloušťky 0,6 mm. 
Minimální rozměr je 80 x 80 mm 
a maximální 2480 x 1220 mm. 
Všechna dvířka jsou lakována 
ekologickými laky vytvrzovaný-
mi UV světlem. Dýhovaná dvířka 
nabízíme v 50 dekorech dýhy.

Frézování F6

dvířko rám pro 
sklo70



71

Frézování F7

Dvířka s frézováním typu F7 jsou 
vyráběna z desek tloušťky 19 
mm a jsou oboustranně olepe-
na dýhou tloušťky 0,6 mm. Dvíř-
ka frézováním F7 jsou vyráběna 
technologií rámečkové konstruk-
ce, kde šířka rámu je 80 mm, 
tloušťka 19 mm a tloušťka výpl-
ně je 7 mm. Minimální rozměr je 
246 x 246 mm a maximální 2480 
x 1220 mm. Všechna dvířka jsou 
lakována ekologickými laky vy-
tvrzovanými UV světlem. Dýho-
vaná dvířka nabízíme v 50 deko-
rech dýhy. V případě objednání 
menšího rozměru než 246 x 246 
mm jsou dvířka dodávána bez 
výplně jako plná dýhovaná. 

dvířko rám pro 
sklo



prostor pro Vaše poznámky

72



  Hliníkové rámečky



74
dvířko 

ohýbané

1. Profil rámu: smíšený rám je kombinací VARNA 
a PALIO.
2. Umístění otvoru pro úchytku: standardní otvor 
pro úchytku 4 mm v profilu a 7 mm ve skle.
3. Umístění otvoru závěsu: střed vrtání  35 mm pro 
závěs je umístěn ve vzdálenosti 100 mm od okraje 
rámu. Otvory jsou přizpůsobeny pro instalaci závě-
su firmy Blum. Na požadavek zákazníka můžeme 
provést vrtání pro závěs typu FGV.
4. Možné výplně rámečku: satinato.

20

48 13,5

20

Barva hliníku:

Palio + Varna 
(ohýbaná Al dvířka)

přírodní  Al elox

Barva hliníku:

Palio + Varna 
(hliníková dvířka)



Barva hliníku:

Palio + Varna 
(ohýbaná Al dvířka)

Barva hliníku:

Palio + Varna 
(hliníková dvířka)

přírodní Al elox

75dvířko

20

48 13,5

20

1. Profil rámu: smíšený rám je kombinací VARNA 
a PALIO.
2. Umístění otvoru pro úchytku: standardní otvor 
pro úchytku 4 mm v profilu a 7 mm ve skle.
3. Umístění otvoru závěsu: střed vrtání  35mm pro 
závěs je umístěn ve vzdálenosti 100 mm od okraje 
rámu. Otvory jsou přizpůsobeny pro instalaci závěsu 
firmy Blum. Na požadavek zákazníka můžeme pro-
vést vrtání pro závěs typu FGV.
4. Možné výplně rámečku: satinato, lacomat, čiré, 
atisol, písek, lacobel, matelac, master, aluglass.



76
dvířko 

ohýbané

1. Profil rámu: smíšený rám je kombinací ROCCI 
a PALIO.
2. Umístění otvoru pro úchytku: standardní otvor 
pro úchytku 4 mm v profilu a 7 mm ve skle.
3. Umístění otvoru závěsu: střed vrtání  35mm pro 
závěs je umístěn ve vzdálenosti 100 mm od okraje 
rámu. Otvory jsou přizpůsobeny pro instalaci závě-
su firmy Blum. Na požadavek zákazníka můžeme 
provést vrtání pro závěs typu FGV.
4. Možné výplně rámečku: satinato.

20

20 13,5

20

Barva hliníku: Barva hliníku:

Rocci + Palio 
(ohýbaná Al dvířka)

přírodní Al elox



Barva hliníku: Barva hliníku:

Rocci + Palio 
(hliníková dvířka)

přírodní Al elox

Rocci + Palio 
(ohýbaná Al dvířka)

dvířko

20

20 13,5

20

77

1. Profil rámu: smíšený rám je kombinací ROCCI 
a PALIO.
2. Umístění otvoru pro úchytku : standardní otvor 
pro úchytku 4 mm v profilu a 7 mm ve skle.
3. Umístění otvoru závěsu: střed vrtání 35 mm pro 
závěs je umístěn ve vzdálenosti 100 mm od okraje 
rámu. Otvory jsou přizpůsobeny pro instalaci závěsu 
firmy Blum. Na požadavek zákazníka můžeme pro-
vést vrtání pro závěs typu FGV.
4. Možné výplně rámečku: satinato, lacomat, čiré, 
atisol, písek, lacobel, matelac, master, aluglass.



78
dvířko 

ohýbané

1. Profil rámu: smíšený rám je kombinací SIENA 
a PALIO.
2. Umístění otvoru pro úchytku: standardní otvor 
pro úchytku 4 mm v profilu a 7 mm ve skle.
3. Umístění otvoru závěsu: střed vrtání  35mm pro 
závěs je umístěn ve vzdálenosti 100 mm od okraje 
rámu. Otvory jsou přizpůsobeny pro instalaci závě-
su firmy Blum. Na požadavek zákazníka můžeme 
provést vrtání pro závěs typu FGV.
4. Možné výplně rámečku: satinato.

Barva hliníku: Barva hliníku:

Siena + Palio
(hliníkova dvířka)

Siena + Palio 
(ohýbaná Al dvířka)

přírodní Al elox

48

20

13,5

20



Barva hliníku:

Siena + Palio
(hliníkova dvířka)

přírodní Al elox

Siena + Palio 
(ohýbaná Al dvířka)

79
dvířko

48

20

13,5

20

1. Profil rámu: smíšený rám je kombinací SIENA  
a PALIO.
2. Umístění otvoru pro úchytku: standardní otvor 
pro úchytku 4 mm v profilu a 7 mm ve skle.
3. Umístění otvoru závěsu: střed vrtání  35mm pro 
závěs je umístěn ve vzdálenosti 100 mm od okraje 
rámu. Otvory jsou přizpůsobeny pro instalaci závěsu 
firmy Blum. Na požadavek zákazníka můžeme pro-
vést vrtání pro závěs typu FGV.
4. Možné výplně rámečku: satinato, lacomat, čiré, 
atisol, písek, lacobel, matelac, master, aluglass.



80

Barvy hliníku:

Hliníkový rám BRW

zrcadlo

nerez broušená

nerez

broušená

černá

nikl

hnědá

champagne

přírodní Al elox

dvířko

18
,5

20,5

1. Profil rámu: úzký.
2. Umístění otvoru pro úchytku: standardní otvor 
pro úchytku 4 mm v profilu a 7 mm ve skle.
3. Umístění otvoru závěsu: střed vrtání pro zá-
věs je umístěn ve vzdálenosti 100 mm od okraje 
rámu. Otvory jsou přizpůsobeny pro instalaci zá-
věsu firmy Blum. Na požadavek zákazníka může-
me provést vrtání pro závěs typu FGV nebo sys-
tém Aventos.
4. Možné výplně rámečku: satinato, lacomat, ati-
sol, písek, lacobel, matelac, master, aluglass.



Barvy hliníku:

Hliníkový rám BRW

Barvy hliníku:

Hliníkový rám Imola

přírodní Al elox

16

45
dvířko 81

1. Profil rámu: široký.
2. Umístění otvoru pro úchytku: standardní otvor 
pro úchytku 4 mm v profilu a 7 mm ve skle.
3. Umístění otvoru závěsu: střed vrtání 35mm 
pro závěs je umístěn ve vzdálenosti 100 mm od 
okraje rámu. Otvory jsou přizpůsobeny pro insta-
laci závěsu firmy Blum. Na požadavek zákazníka 
můžeme provést vrtání pro závěs typu FGV nebo 
systém Aventos.
4. Možné výplně rámečku: lacobel, matelac.



nerez broušená

Barva hliníku:

 Hliníkový rám Modena

přírodní Al elox

dvířko

20
,7

44,8
82

1. Profil rámu: široký.
2. Umístění otvoru pro úchytku: standardní otvor 
pro úchytku 4 mm v profilu a 7 mm ve skle.
3. Umístění otvoru závěsu: střed vrtání  35 mm 
pro závěs je umístěn ve vzdálenosti 100 mm od 
okraje rámu. Otvory jsou přizpůsobeny pro insta-
laci závěsu firmy Blum. Na požadavek zákazníka 
můžeme provést vrtání pro závěs typu FGV nebo 
systém Aventos.
4. Možné výplně rámečku: všechny dostupné 
tloušťky 4 mm.



Barvy hliníku:

Hliníkový rám Palio

přírodní Al elox

20

48 dvířko 83

1. Profil rámu: široký.
2. Umístění otvoru pro úchytku: standardní otvor 
pro úchytku 4 mm v profilu a 7 mm ve skle.
3. Umístění otvoru závěsu: střed vrtání 35 mm 
pro závěs je umístěn ve vzdálenosti 100 mm od 
okraje rámu. Otvory jsou přizpůsobeny pro insta-
laci závěsu firmy Blum. Na požadavek zákazníka 
můžeme provést vrtání pro závěs typu FGV nebo 
systém Aventos.
4. Možné výplně rámečku: satinato, lacomat, ati-
sol, písek, lacobel, matelac, master, aluglass.



84

černá

Barva hliníku:

Hliníkový rám Pisa

přírodní Al elox

dvířko

20

45

1. Profil rámu: široký.
2. Umístění otvoru pro úchytku: standardní otvor 
pro úchytku 4 mm v profilu a 7 mm ve skle.
3. Umístění otvoru závěsu: střed vrtání 35 mm 
pro závěs je umístěn ve vzdálenosti 100 mm od 
okraje rámu. Otvory jsou přizpůsobeny pro insta-
laci závěsu firmy Blum. Na požadavek zákazníka 
můžeme provést vrtání pro závěs typu FGV nebo 
systém Aventos.
4. Možné výplně rámečku: lacobel, matelac.



Hliníkový rám Pisa

85

champagne

Kolory anody:

Hliníkový rám Rocca

přírodní Al elox

dvířko

20

20

1. Profil rámu: úzký.
2. Umístění otvoru pro úchytku: standardní otvor 
pro úchytku 4 mm v profilu a 7 mm ve skle.
3. Umístění otvoru závěsu: střed vrtání pro závěs 
je umístěn ve vzdálenosti 100 mm od okraje 
rámu. Otvory jsou přizpůsobeny pro instala-
ci závěsu firmy Blum. Na požadavek zákazníka 
můžeme provést vrtání pro závěs typu FGV nebo 
systém Aventos.
4. Možné výplně rámečku: čiré, satinato, laco-
mat, atisol, písek, lacobel, matelac, master, alu-
glass.



86
48

20

Barvy hliníku:

Hliníkový rám Siena

přírodní Al elox

dvířko

1. Profil rámu: široký.
2. Umístění otvoru pro úchytku: standardní otvor 
pro úchytku 4 mm v profilu a 7 mm ve skle.
3. Umístění otvoru závěsu: střed vrtání  35 mm 
pro závěs je umístěn ve vzdálenosti 100 mm od 
okraje rámu. Otvory jsou přizpůsobeny pro insta-
laci závěsu firmy Blum. Na požadavek zákazníka 
můžeme provést vrtání pro závěs typu FGV nebo 
systém Aventos.
4. Možné výplně rámečku: čiré, satinato, laco-
mat, atisol, písek, lacobel, matelac, master, alu-
glass.



Barvy hliníku:

Hliníkový rám Siena

černá lesk

broušená

nerez

Barvy hliníku:

Hliníkový rám Verona

hnědá

champagne

přírodní Al elox

87

18
,5

20,5
dvířko

1. Profil rámu: úzký.
2. Umístění otvoru pro úchytku: standardní otvor 
pro úchytku 4 mm v profilu a 7 mm ve skle.
3. Umístění otvoru závěsu: střed vrtání pro zá-
věs je umístěn ve vzdálenosti 100 mm od okraje 
rámu. Otvory jsou přizpůsobeny pro instalaci zá-
věsu firmy Blum. Na požadavek zákazníka může-
me provést vrtání pro závěs typu FGV nebo sys-
tém Aventos.
4. Možné výplně rámečku: všechny dostupné 
tloušťky 4 mm.



Barva hliníku:

Hliníkový rám Vivaro

přírodní Al elox

88 dvířko
44,8

20
,7

1. Profil rámu: široký.
2. Umístění otvoru pro úchytku: standardní otvor 
pro úchytku 4 mm v profilu a 7 mm ve skle.
3. Umístění otvoru závěsu: střed vrtání 35 mm 
pro závěs je umístěn ve vzdálenosti 100 mm od 
okraje rámu. Otvory jsou přizpůsobeny pro insta-
laci závěsu firmy Blum. Na požadavek zákazníka 
můžeme provést vrtání pro závěs typu FGV nebo 
systém Aventos.
4. Možné výplně rámečku: čiré, satinato, laco-
mat, atisol, písek, lacobel, matelac, master, alu-
glass.



Barva hliníku:

Hliníkový rám Vivaro
Barva hliníku:

Hliníkový rám Corleone

přírodní Al elox

89dvířko

21

44,5

1. Profil rámu: široký.
2. Umístění otvoru pro úchytku: standardní otvor 
pro úchytku 4 mm v profilu a 7 mm ve skle.
3. Umístění otvoru závěsu: střed vrtání  35 mm 
pro závěs je umístěn ve vzdálenosti 100 mm od 
okraje rámu. Otvory jsou přizpůsobeny pro insta-
laci závěsu firmy Blum. Na požadavek zákazníka 
můžeme provést vrtání pro závěs typu FGV nebo 
systém Aventos.
4. Možné výplně rámečku: všechny dostupné 
tloušťky 4 mm.



BRW

Verona

Modena

Palio

Vivaro

Pisa

Corleone

Rocca

Imola

Siena

Varna

řez hliníkových rámečků
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Vzory a barvy skel v hliníkových rámečcích



série aluglass

GC-P001

GC-P012

GC-P003

GC-P017

GC-P006

GC-P018

GC-P009

GC-S008

GC-P010

GC-S010

92



master ray master point master ligne master lens master shine

master carre antisol grafit antisol hnědá

série glass

93

lakomat satinato

sklo čiré



béžová světlá 1015 hnědá metal 0627

černá clasic 9005

béžová clasic1014

bílá čistá 9003

černá starlight 0337

červená tmavá 3004

hliník rich 9007

červená zářicí 1586

hnědá tmavá 8017

bílá soft 9010

fuchsie 4006

bílá perla 1013

zlatá rich 0327

série lacobel

hnědá světlá 1236
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měděná rich 0128

zelená zářicí 1164

oranžová clasic 2001

pastelová zelená 1604

šedá clasic 7035

modrá zářicí 5002

šedá metal 9006

modrá metal 1435

zelená jungle 0667

pastelová modrá 1603

série lacobel
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bílá čistá 9003

červená zářicí 1586

šedá deep 7021

bílá soft 9010

grafit zrcadlo

šedý metal 9006

hnědé zrcadlo

modrá metal 1435

černá clasic 9005

oranžová clasic 2001

červená tmavá 3004

stříbrné zrcadlo

seria matelac

9896

série matelac





dekorační panel
P001

dekorační panel
P002

dekorační panel
P003
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dekorační panel
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ZÁRUKA
Prosíme, seznamte koncového uživatele foliovaných dvířek 

s těmito záručními podmínkami.

Dvířka foliovaná MDF, lesklá PET a dekorační 
panely 

Reklamacemi foliovaných PVC a lesklých PET dvířek a deko-
račních panelů se při nesplnění těchto záručních podmínek 

nebudeme zabývat.

I přes snahu nabízet naše produkty v bezvadném a dokona-
lém provedení nejvyšší kvality, se někdy může stát, že pře-
hlédneme některé vady materiálu nebo zpracování. Proto 
je možné řešit tyto problémy reklamací za níže uvedených 
podmínek.

Podmínky reklamace:
1. Výrobce poskytuje 24 měsíců záruku na všechny vyráběné vý-
robky.

Reklamace se vztahuje na: 
• vada způsobená nesprávnou přípravou povrchu pod folií, která 
není v souladu s normou kvality výrobce (parametry vad a toleran-
ce jsou popsány v technických podmínkách výrobce)
• odlepující se folie, jestliže tato vada jednoznačně vyplývá z chyby 
výrobce

Reklamace se nevztahuje:
• mechanické poškození (škrábance, obité hrany, promáčknutí) 
hlášené po převzetí od prodejce nebo přepravce rozvážející zboží
• škody vzniklé působením vysokých teplot, které překračují odol-
nost výrobku (nad 80 stupňů C po dobu 45 minut). Skroucená folie 
na hraně je evidentní závada, která vyplývá z umístění blízko zdro-
je tepla nebo přímému slunečnímu záření
• smrštění odlepené folie je v nejčastějším případě poruchou 

(nebo nesprávně nainstalovanou) troubou. Následná reklamace 
a výměna dvířek je v takovém případě zbytečná, protože nové 
dvířka také nejsou schopny odolat působení takových teplot.
• dvířka nebo dílce, u kterých je prokazatelné působení vlivu vody 
nebo vlhkosti
• škody vzniklé v důsledku dopravy, přírodními živly nebo vyšší 
mocí
• nesprávným užíváním zákazníka, který je v rozporu s návodem 
k použití
• nenavazující kresba let na folii mezi jednotlivými dvířky není dů-
vodem k reklamaci.

2. Základní podmínkou pro uznání reklamace výrobcem je mon-
táž nábytkových dvířek kvalifikovaným pracovníkem a prokázání 
původu zboží o koupi ze strany kupujícího, dokladem ze strany 
prodávajícího (dodací list, faktura), aby bylo možné určit původ 
výrobku a lhůtu pro záruku.

3. Aby bylo možné podat reklamaci, je potřeba sepsat reklamační 
protokol a zaslat řádně zabalené reklamované zboží s protokolem 
na adresu prodejce.

4. Vzhledem k velikosti vzorových folií, které nepokrývají 100% 
vzhledu konečného povrchu výrobku se mohou barvy použitých 
folií PVC na foliovaná dvířka mírně lišit. 

5. Z důvodů, které nezávisí na společnosti Síkora interiér s.r.o., mo-
hou být některé typy folií staženy výrobcem folií z prodeje. Pak 
tedy v případě uznané reklamace má právo vybrat si náhradu z ak-
tuálního dostupného materiálu (folie).

6. Výrobce nemá povinnost poskytnout náhradní produkt ku-
pujícímu v době trvání záruční opravy. Odmítnutí předání zboží 
k výměně nebo opravě ve výrobních podmínkách znamená, že ku-
pující zpomalil dodavatele v řešení záruky a ten tak nenese odpo-
vědnost za dodržení záručních podmínek a dále se kupující vzdal 
všech nároků vyplývajících ze záruky.

7. Výrobky musí být řádně zabaleny (stejným způsobem jako byly 
dodány odběrateli), není dovoleno nic označit nebo kreslit na vý-
robky k posouzení, uznání reklamace.
V opačném případě ji může výrobce odmítnout přijmout.
Firma Síkora interiér s.r.o. neodpovídá za škody reklamovaného 
zboží způsobené během dopravy do naší firmy!

8. Společnost Síkora interiér s.r.o. nenese žádné dodatečné nákla-
dy reklamace (např. doprava, demontáž, montáž, vrtání pro závěsy 
a všechny přípravy na zpětnou montáž).

9. Záruční opravy budou provedeny do 30 dnů od uznání rekla-
mace.

10. Ve zvláštních případech, kdy lhůta uvedená v odstavci výše, 
nebude možné, z důvodů, spojených s nepředvídatelnými problé-
my (např. období Vánočních svátků, dovolených nebo pravidelné 
odstávky závodu), provedení záruční povinnosti, mohou být vypo-
řádány za dobu delší, než je uvedeno v odstavci výše, avšak nejvý-
še 45 dní. Kupující podáním reklamace souhlasí s tímto termínem.

11. Provedení záruční opravy neprodlužuje záruční dobu.

Spory
Všechny spory vzniklé se spoluprací firmy Síkora interiér s.r.o. 
a odběratelem, budou řešeny příslušným obchodním soudem dle 
místa sídla firmy společnosti.

Firma Síkora interiér s.r.o. nenese zodpovědnost za to, že se od-
běratel neseznámil s těmito informacemi.
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ZÁRUKA
Prosíme, seznamte koncového uživatele dýhovaných dví-

řek s těmito záručními podmínkami.

Dvířka dýhovaná

Reklamacemi dýhovaných dvířek se při nesplnění těchto 
záručních podmínek nebudeme zabývat.

I přes snahu nabízet naše produkty v bezvadném a dokona-
lém provedení nejvyšší kvality, se někdy může stát, že pře-
hlédneme některé vady materiálu nebo zpracování. Proto 
je možné řešit tyto problémy reklamací za níže uvedených 
podmínek.

Podmínky reklamace:

1. Výrobce poskytuje 24 měsíců záruku na všechny vyráběné vý-
robky.

Reklamace se vztahuje na:
• vada vzniklá nesprávnou přípravou povrchu pod lakem nebo sa-
motná vrstva laku
• vzduchové bubliny pod povrchem nátěru nebo odprýskávající 
lak nebo vada která není v souladu s normou kvality výrobce (pa-
rametry vad a tolerance jsou popsány v technických podmínkách 
výrobce)

Reklamace se nevztahuje:
• mechanické poškození (škrábance, obité hrany, promáčknutí) 
hlášené po převzetí od prodejce nebo přepravce rozvážející zboží
• škody vzniklé v důsledku dopravy, bez zavinění výrobce
• nesprávným užíváním zákazníka, který je v rozporu s návodem 
k použití
• nenavazující kresba let mezi jednotlivými vyrobenými dvířky
• postupná změna v odstínu barvy dýhy (světlejší / tmavší), která 

je přirozenou vlastností dřeva vystaveného přímému slunečnímu 
záření
• nerovnoměrná léta kresby dýhy, rozdílná barevnost, nerovno-
měrnost odstínů, nesouměrnost kresby, jsou specifickou vlastnos-
tí přírodního materiálu jako je dýha a není předmětem reklamace 
• pokud se vada na dýhovaných dvířkách nachází pouze na jedné 
straně dvířka, může se tato strana použít jako zadní strana dvířka, 
pokud je strana druhá v bezvadném stavu

2. Základní podmínkou pro uznání reklamace výrobcem je mon-
táž nábytkových dvířek kvalifikovaným pracovníkem a prokázání 
původu zboží o koupi ze strany kupujícího, dokladem ze strany 
prodávajícího (dodací list, faktura), aby bylo možné určit původ 
výrobku a lhůtu pro záruku.

3. Aby bylo možné podat reklamaci, je potřeba sepsat reklamační 
protokol a zaslat řádně zabalené reklamované zboží s protokolem 
na adresu prodejce.

4. Výrobce nemá povinnost poskytnout náhradní produkt ku-
pujícímu v době trvání záruční opravy. Odmítnutí předání zboží 
k výměně nebo opravě ve výrobních podmínkách znamená, že ku-
pující zpomalil dodavatele v řešení záruky a ten tak nenese odpo-
vědnost za dodržení záručních podmínek a dále se kupující vzdal 
všech nároků vyplývajících ze záruky

5. Výrobky musí být řádně zabaleny (stejným způsobem jako byly 
dodány odběrateli), není dovoleno nic označit nebo kreslit na vý-
robky k posouzení, uznání reklamace.
V opačném případě ji může výrobce odmítnout přijmout.

Firma Síkora interiér s.r.o. neodpovídá za škody reklamovaného 
zboží způsobené během dopravy do naší firmy!

6. Společnost Síkora interiér s.r.o. nenese žádné dodatečné nákla-
dy reklamace (např. doprava, demontáž, montáž, vrtání pro závěsy 
a všechny přípravy na zpětnou montáž).

7. Záruční opravy budou provedeny do 30 dnů od uznání rekla-
mace.

8. Ve zvláštních případech, kdy lhůta uvedená v odstavci výše, ne-
bude možné, z důvodů, spojených s nepředvídatelnými problémy 
(např. období Vánočních svátků, dovolených nebo pravidelné od-
stávky závodu), provedení záruční povinnosti, mohou být vypořá-
dány za dobu delší, než je uvedeno v odstavci výše, avšak nejvýše 
45 dní. Kupující podáním reklamace souhlasí s tímto termínem.

9. Provedení záruční opravy neprodlužuje záruční dobu.

Spory
Všechny spory vzniklé se spoluprací firmy Síkora interiér s.r.o. 
a odběratelem, budou řešeny příslušným obchodním soudem dle 
místa sídla firmy společnosti.

Firma Síkora interiér s.r.o. nenese zodpovědnost za to, že se od-
běratel neseznámil s těmito informacemi.



Vzhledem k technologickým podmínkám výroby se může 
na povrchu jednoho m2 vyskytnout vada o průměru až 2 
mm a výškou 0,3 mm v počtu čtyři jednotky.

Použití
Naše výrobky (foliovaná dvířka) lze použít v blízkosti zdro-
jů tepla (trouba) pouze v souladu s pokyny vypracovanými 
naší společností. Zdroje tepla jako plynové a elektrické ku-
chyňské spotřebiče musí být pouze vestavné s chlazenými 
bočními stěnami. Dále musí být použity ochranné prvky 
(krycí lišty) určené k danému typu vestavného spotřebiče.
Skvrny silně barvicí látky, jako je čaj, káva, hořčice, červené 
víno, jahody a další je potřeba, jakmile je to možné, smýt 
vodou a mýdlem, nebo je otřít vlhkým hadříkem. V každém 
případě byste se měli vyhnout zaschnutí látky, jelikož mo-
hou zanechat na povrchu skvrny, které již nebude možné 
odstranit. Dodržováním všech pokynů pro instalaci, čištění 
a provoz panelu, můžeme dosáhnout dlouhou životnost da-
ného výrobku.

Kvalita
Všechny parametry, které nejsou uvedeny v technických 
podmínkách Síkora interiér s.r.o., splňují požadavky tech-
nických norem určených pro výrobu nábytkových dvířek.

Firma Síkora interiér s.r.o. nenese zodpovědnost za to, že 
se odběratel neseznámil s těmito informacemi.

Technické podmínky

Materiál
Dvířka MDF: 1. MDF hloubkově frézována třída E1 tloušťky 
16 mm a 19 mm, zadní strana z bílého protitahového la-
minátu. 2. Lepidlo: Henkel Dorus tepelná výdrž přilnavosti 
85°C cca 45 min.  3.Povrch: PVC a PET folie.

Dvířka dýhovaná: 
1. DTD deska třídy E1 tloušťky 18 mm, 28 mm, 38 mm. 
2. Povrch: přírodní upravená dýha lepená na hrany a obě  
strany dvířka  se stejný vzorem a barvou. 
3. Lepidlo: vodní báze.
4. Lak: vodní báze vytvrzovaný UV světlem.

Rozměry
Foliovaná dvířka vyrábíme v libovolných velikostech s násle-
dujícím omezením:
minimální rozměr: výška 140 mm, šířka 146 mm, 
maximální rozměr: výška 2600 mm, šířka 1250 mm 

Zpracování
Čela s menší šířkou než 245 mm jsou dodávány pouze v pro-
vedení bez vnitřního frézování a nebo s frézováním šuplíko-
vým.
Tolerance vyráběných parametrů: 
Šířka + - 1 mm,
Výška + - 1 mm, 
tloušťka +  - 0,3 mm, 
úhel rohu +  - 2 °,
odchylka rohů (ze středu výrobku) v rovině definované plo-
chy do výšky 800 mm + - 2 mm, 
výška 801 mm do 2600 mm, nemá záruku stability bez po-
užití speciálních napínacích prvků.
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technické podmínky

korpus skříňky

foliované/dýhované 
dvířko

ochranný krycí prvek

Dvířko trouby/mikrovlné 
trouby/myčky
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Síkora interiér, s.r.o.
Kuchyňská dvířka

Ostravská 259, 735 11 Orlová - Město

www.dvirkasikora.cz 
info@dvirkasikora.cz


