
INTERIÉROVÉ DVEŘE
Kvalitní truhlářské provedení pro vysoké zatížení



Konstrukce dveří a zárubní
Kvalitní truhlářské provedení pro vysoké zatížení

Krásný vzhled díky přesnému 
lícování a snadné montáži 
rohového spoje 

Špaletová deska zárubně
 • Šroubované rohové spoje  
se spojkou zárubně

 • Snadno dodatečně nastavitelná
 • Vysoká pevnost dotažení

 
Záklop
 • Celokovové šroubové spoje
 • Dokonalá pevnost dotažení
 • Rovnoměrné rozložení tlaku  
na spojované plochy

 • Žádné viditelné otvory v obložení
 
Vysoká tvarová stabilita díky 
robustní konstrukci zárubně 
 • Špaletová deska o tloušťce 25 mm
 • Špaletová deska s povrchem 
Duradecor

 • Vnitřní část zárubně s melaminovou 
povrchovou úpravou

 • Záklop z MDF
 • Stěnové napojení 16 mm  
nebo volitelně 23 mm

 • Záklop 60 mm , 80 mm  
nebo volitelně 70 mm



Trvale tiché zavírání díky  
kvalitnímu těsnění 
 • Dvoukomorový systém
 • Přesně přiléhá k dveřnímu křídlu
 • Dobré tlumicí vlastnosti

 
Větší bezpečnost díky odolnému  
standardnímu zamykacímu plechu 
 • Pohyblivá zadní krytka
 • Šestinásobně šroubený
 • Zamykání na dva západy
 • Lze dodat přestavbové sady

Uvnitř Vně

Hybridní závěsová kapsa brání  
sedání dveří .
 • Nosnost 80 kg
 • Zesílená hybridní kapsa kov-plast
 • Čtyřnásobně šroubená do rámu zárubně
 • Vodicí pouzdra až k přední hraně obložení
 • Pro dřevěné i skleněné dveře

 
Vysoká stabilita díky dveřnímu křídlu  
se zesíleným rámem 
 • Vnitřní dveře zesílené 80 mm dřevotřískovou výztuží
 • Na straně závěsů a zámku
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Povrch Duradecor
velmi odolné proti nárazu

Duradecor
Velmi odolný proti nárazu

Dlouhodobě odolný
Díky odolnosti proti nárazu, která je v průměru o 48 % vyšší, má kvalitní povrch 
Duradecor výrazný náskok před povrchy CPL od jiných výrobců. Navíc je velmi 
nenáročný na údržbu, odolný proti horku a skoro stejně robustní jako 
kuchyňská pracovní deska.

Ochrana hran 
4Protect

Odolná hrana
Ochrana hran 4Protect u bezfalcových i falcových dveří imponuje vysokou 
odolností proti nárazu, oděru i poškrábání. Dveře s hranou 4Protect v povrchu 
Duradecor jsou díky tomu chráněny proti namáhání v každodenním provozu.

Souvislá bílá plocha
Falcová hrana je u všech dveří s bílým povrchem Duradecor speciálně lakovaná 
tak, aby vznikla na pohled souvislá bílá plocha. Ochrana hran 4Protect navíc 
u dveří s ostrou hranou vytváří plynulý přechod k dveřnímu křídlu. Díky tomu se 
budete těšit z pohledu na celistvou bílou plochu, bez rušivých tužkových hran, 
které jsou obvyklé u běžně dodávaných dveří.

Ochrana hran 4Protect u bezfalcových dveří i falcových dveří  
s ostrými hranami vytváří na pohled celistvou plochu

Z dekoru, podkladu a krycí desky vznikne 
působivý povrch Duradecor.


