Spolehlivý specialista na kvalitní interiérová dvířka

DÝHOVANÁ
dvířka hladká

DÝHOVANÁ
dvířka skládaná

PATINOVANÁ
dvířka Provensal

PATINOVANÁ
dvířka Vintage

Dvířka podle vaší chuti
www.svetdvierok.cz

Vstupte do světa Dýhovaných dvířek
Pro milovníky přírodních materiálů a nejnáročnější gurmány jsme připravili lahůdku v
podobě dvířek a nábytkových dílců z přírodní dýhy.
Kombinace hladkých ploch akrylátových dvířek SENOSAN s vysokým stupněm lesku a přírodní
dýhy vytváří moderní, luxusní a originální vzhled.
l

Dýhované kuchyně a nábytek preferují zákazníci, kteří hledají exkluzivní, moderní design.
l

Skládaná dýhovaná dvířka se velmi hodí
pro stále žádanější venkovský, rustikální styl. Trendy v současném designu nábytku vedou směrem k přírodním materiálům.
l

l

Dýha je jedinečný a hlavně přírodní materiál.

Charakteristickým znakem jsou trhlinky, očka,
suky, rozdíly ve struktuře a barevných odstínech,
které vytvořila sama příroda.
l

Přírodní dýha je vyrobená přímo z kmene stromu, proto je její kresba tak výjimečná a originální.
l
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Uvedené fotky jsou ilustrační!

Vstupte do světa Dýhovaných dvířek
Pro labužníky jsme připravili
dýhovaná dvířka a nábytkové dílce z přírodní dýhy:
l
l

hladká dvířka, exkluzivní, moderní design
skládaná dvířka, venkovský, rustikální styl

Nosný materiál: DTD dřevotřísková deska, tloušťka bez dýhy 18 mm
Možnosti dýhování nosného materiálu DTD v tloušťkách: 25, 36 mm (bez dýhy)
Max. délka dýhovaného dílce: 2500 mm
Max. šířka dýhovaného dílce: 1300 mm
Min. šířka dýhovaného dílce: 70 mm
Tloušťka dýhy: 0,6 mm
Tloušťka dýhované hrany: 0,6 mm
Hrana se může barevně lišit od plochy vzhledem k tomu, že pochází z jiného kmene.
Kvalita dýhy

Třídění dýh:
Fládr - dýha s výraznou kresbou dřeva
Radiál - dýha s kresbou dřeva v podobě proužků, kresba dřeva je rozpoznatelná podle
rovnoběžně orientovaných vláken dřeviny a používá se především pro
dosažení moderního stylu

Kvalita A:
l čistá dýha, vhodná na přední plochy
Třídění dýhy na fládr a radiál platí jen pro dýhu Dub evropský.
l přípustné jsou drobné vady jako např. u dubu malé očko apod.
Povrchová úprava:
l vady, které nenarušují celkovou kresbu, texturu a nejsou výrazné
Kvalita C:
l lak akryl 10° matný
l dýha s chybami vhodná jako protitah, zadní plocha
l bez povrchové úpravy (plocha broušená brusným zrnem 120 - 150, před povrchoV případě, že je zadní strana v kvalitě C, protitah se stříká jen základním lakem a může být vou úpravou je třeba přebrousit zrnem 180)
drsnější.
Vzhledem k fotochemickým a oxidačním reakcím se barva dřeva časem mění.
Dýhovaná dvířka a nábytkové dílce jsou vyráběné v kvalitě: A/A, A/C
Z tohoto důvodu je nutné dýhovaná dvířka a nábytkové dílce pro určitou zakázDo délky 2800 mm je možnost navázání kresby dýhy!
ku objednávat současně v jedné objednávce.
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Vstupte do světa Dýhovaných dvířek
Připravili jsme pro vás nabídku nejžádanějších druhů přírodní dýhy.
Přírodní dýha je vyrobená krájením z kmene stromu, proto je její kresba a barva tak výjimečná a originální.

Dub evropský radiál

Dub evropský ﬂádr

Dub sukatý

Dub vintage

Ořech americký

Jasan bílý

Jasan jádrový

Javor evropský

Dub evropský C

Buk C
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Uvedené fotky jsou ilustrační!

Vstupte do světa Patinovaných dvířek
PATINA PROVENSAL - Jemná tónovaná patina v šedém
nebo hnědém provedení jemně zdůrazňuje frézování dvířek.
PATINA VINTAGE - Výrazná tónovaná patina v šedém nebo
hnědém provedení dodává dvířkům vzhled léty prověřeného starého nábytku.
Tvary dvířek vhodné pro ruční patinování:
D08, D14, D16, D18, D19, D27, D28, D39, D45, D46, D47,
D51, D68, D71, D72, D73, D78, D79, D81, D82, D83, D86
Fólie vhodné pro ruční patinování:
l šedá patina: bílá, bílá sněhová, bílá supermat,
bílá platinová supermat
l hnědá patina: smetanová supermat, máslová, béžová, vanilka, jasmín
Důležitým doplňkem pro styl Provensal a Vintage jsou ozRuční patinování je dodatečná povrchová úprava hotových výrobků. Dvířka, ozdobné lišty nebo římsy získají originální dobné lišty a římsy.
vzhled staršího, léta používaného, a tím zajímavého nábytku. Každá dvířka i doplňky se po ručním patinování stávají
originálem! Vzhledem k tomu doporučujeme objednat dvířka a doplňky pro celou zakázku současně, aby měly všechny Ozdobné lišty vhodné na patinování:
0L1, 0L2, 0L3
co nejpodobnější vzhled.
Připravili jsme pro vás další lahůdku, a to dvířka s dodatečnou povrchovou úpravou ve stylu PROVENSAL a VINTAGE, které Římsy vhodné na ruční patinování:
04, 05, 06, 10, 13
jsou v současném nábytkovém designu velmi oblíbené.
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Uvedené fotky jsou ilustrační!



Vstupte do světa Patinovaných dvířek
PATINA PROVENSAL - dodatečná povrchová úprava, SP: šedá provensal, HP: hnědá provensal

Ozdobná lišta SP
Bílá OL2

D16 bílá SP

D71 bílá SP

D19 bílá SP

D78 bílá SP
Ozdobná lišta HP
Smetanová supermat
OL02

Římsa SP
Bílá 05

D16 smetanová
supermat HP
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D71 smetanová
supermat HP

D19 smetanová
supermat HP

D78 smetanová
supermat HP

Římsa HP
Smetanová
supermat 05
Uvedené fotky jsou ilustrační!

Vstupte do světa Patinovaných dvířek
PATINA VINTAGE - dodatečná povrchová úprava, SV: šedá vintage, HV: hnědá vintage

Ozdobná lišta SV
Bílá OL2

D16 bílá SV

D71 bílá SV

D19 bílá SV

D78 bílá SV
Ozdobná lišta HV
Smetanová supermat
OL02

Římsa SV
Bílá 05

D16 smetanová
supermat HV
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D71 smetanová
supermat HV

D19 smetanová
supermat HV

D78 smetanová
supermat HV

Římsa HV
Smetanová
supermat 05

Uvedené fotky jsou ilustrační!
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VELMI RÁDI VÁS PŘIVÍTÁME V PROSTORÁCH NAŠÍ FIRMY!

Niva Expo, s. r. o.
divize Svet dvierok
Slávikova 906, 962 61 Dobrá Niva
Slovenská republika
Souřadnice: N: 48° 28’ 946” E: 019° 06’ 211”
Centrála:
tel.: 602 803 147
tel.: +421 45 538 22 29
Fax: +421 45 281 20 30
www.svetdvierok.cz
e-shop: www.svetdvierok.com

8

Obchodní manažer:
Jižní Morava:
tel.: 601 540 414
e-mail: obchodnikJM@svetdvierok.cz
Severní Morava:
tel.: 601 539 821
e-mail: obchodnikSM@svetdvierok.cz

Váš regionální dodavatel:

