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Čelní pohledové plochy nábytku, tedy 
především dvířka, jsou to první, co při 
příchodu do interiéru vnímáme. Velmi tak 
ovlivňují styl a náladu daného prostoru. 
Zároveň však musí dvířka odpovídat 
náročným podmínkám každodenního 
užívání, aby dlouho a bez problémů 
sloužila. Je proto třeba vybrat vhodný 
materiál, povrch i úchyty. 

Neuděláte chybu, pokud využijete nabídky 
osvědčených výrobců dvířek, ale ani 

v případě, když se rozhodnete pro výrobu 
Démos dvířek na míru například z materiálu 
TecnoGlas Senosan. Volit můžete z mnoha 
tvarů, barev a dekorů zahrnujících lesklé 
i matné povrchy a interiér tak vytvoříte 
přesně podle svých představ. Ať už jste 
zastánci klasických profilovaných dvířek ve 
vzhledu dřeva, nebo máte v oblibě dvířka 
ve vintage stylu s patinou, v naší nabídce 
najdete to své. Novým trendem jsou pak 
dvířka akrylová nebo dvířka se zafrézovanými 
úchytkami či úchytovými profily.

Nábytková dvířka
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N Á B Y T K O V Á  D V Í Ř K A

Hotová dvířka Démos

HOTOVÁ DVÍŘKA DÉMOS
Máte vy nebo vaši zákazníci zájem o dvířka 
ve vysokém lesku nebo v hlubokém 
matu, která jsou cenově dostupná?

Dvířka pro vás na míru vyrobíme, olepí-
me originálními hranami na profesionální 
olepovačce, zabalíme a doručíme k vám 
do dílny.

Olepení hrany dvířek PUR lepidlem. 
Získáváte dvířka, která mají spoj hrany 
zpracovány nejlepší současnou techno-
logií, která splňuje nejvyšší nároky na 
odolnost proti vlhkosti, termostálost  
a mimořádnou pevnost spoje.
Nabídněte svým klientům nevyšší kvalitu!

CO ZÍSKÁTE:
(+) Rychlá a jasná cenová kalkulace 

pomocí formuláře.
(+) Jednotná cena za m2 bez příplatku 

za atypy.
(+) Bílé dekory lepeny bílým lepidlem  

pro dosažení dokonalého vzhledu.
(+) Platíte pouze za materiál, který  

skutečně potřebujete.
(+) Dodávka po celé České republice.

Dodací podmínky:
Výroba do 7 pracovních dnů + doprava.

Technologická omezení
Rozměry: minimální 100 mm, maximální 
2 750 mm.
Pouze plná dvířka (nelze vyrobit výřez 
pro výplň). 
Dekory pouze z uvedené nabídky.

 Dvířka ve vysokém lesku – TecnoGlas 
Senosan

 Dekory v matném provedení – unikátní 
dvířka PerfectSense matt.

Stříbrná 0804 – tl. 19 mm Antracit 0806 -- tl. 19 mm Červená tmavá 0807 – tl. 18,6 mm,
do doprodání zásob

Dvířka nabízíme ve všech skladových dekorech TecnoGlas SENOSAN.

Bílá zářivá 0801 – tl. 18,4 mm Antiscratch Bílá zářivá 2801 – tl. 18,2 mm Bílá krémová 0802 – tl. 18,4 mm

Antiscratch Bílá krémová 2802 – tl. 18,4 mm Antiscratch Vanilka světlá 2805 – tl. 18,4 mmAntiscratch Černá 2803 – tl. 18,6 mm

Antiscratch Béžová 2811 – tl. 18,5 mm Antiscratch Šedohnědá 2824 – tl. 18,2 mm, do doprodání zásob

Informace o údržbě a čištění lesklých desek SENOSAN
naleznete na str. 6.12.
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N Á B Y T K O V Á  D V Í Ř K A

Hotová dvířka Démos

Krémově béžová U222 – tl. 18 mm Kašmírově šedá U702 – tl. 18 mm Světle šedá U708 – tl. 18 mm

Kamenná šedá U727 – tl. 18 mm

Černá U999 – tl. 18 mm Premiově bílá W1000 -- tl. 18 mm Alpská bílá W1100 – tl. 18 mm

Dvířka nabízíme ve všech skladových dekorech PerfectSense Matt.

Informace o údržbě a čištění lesklých desek PerfectSense Matt
naleznete na str. 6.12.

Grafitově šedá U961 – tl. 18 mm

Mramor Levanto bílý F812 – tl. 18 mm

Prachově šedá U732 – tl. 18 mm
8
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Prémiová řada EXTRA & DELUXE
Sametově matná dvířka s měkkým povrchem, na kterém neuplívají otisky prstů.
Mechanická poškození lze opravit speciální houbičkou nebo pomocí žehličky.

N Á B Y T K O V Á  D V Í Ř K A

nanolaminát  SOFTIXX

Prémiová řada EXTRA & DELUXE
Dokonale hladká dvířka v lesklém nebo matném provedení. Ačkoli je povrch 

k nerozeznání od klasického skla, na rozdíl od něj je nerozbitný.

Dvířka SOFTIXX jsou tvořena DTD deskou oboustranně 
opatřenou vysokotlakým laminátem (HPL) s vrstvou 
odolných pryskyřic zpracovaných za pomoci nanotech-
nologií. Tím získávají mimořádnou rezistenci proti 
mecha-nickému a tepelnému působení (až 160 °C). 
Samozřejmostí jsou hrany lepené PUR lepidly. Povrch 
v hlubokém matu je příjemný na dotek, odolný proti za-
nechávání otisků a mimořádně odolný vůči poškození. 

XF032 bílá XF038 černá XF174 béžováXF035 slonová kost XF040 šedá

POŠKRÁBANÝ POVRCH LZE DÍKY VLASTNOSTEM NANOČÁSTIC OPRAVIT NANOHOUBIČKOU NEBO ŽEHLIČKOU

nosný materiál: DTD 16 mm 

přední strana: Fenix tl. 0,9 mm 

zadní strana: Fenix tl. 0,9 mm

celková síla desky: 18 mm 

maximální rozměry: 3.050 x 1.300 mm
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Prémiová řada EXTRA & DELUXE
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N Á B Y T K O V Á  D V Í Ř K A

VETRIXX organické sklo  

Prémiová řada EXTRA & DELUXE
Dokonale hladká dvířka v lesklém nebo matném provedení. Ačkoli je povrch 

k nerozeznání od klasického skla, na rozdíl od něj je nerozbitný.

Základem dvířek VETRIXX je MDF deska. Na její 
čelní stranu je nanesena vrstva vysokopevnostního 
akrylátu smíseného se skleněným prachem. Tato 
vrstva je nerozbitná a lze ji opracovávat řezáním, 
vrtáním či frézováním. ABS hrany jsou lepené poly-
uretanovými lepidly. VETRIXX dodáváme v lesklém 
i matném provedení, jemuž pochopitelně odpovídá 
i provedení hran.

GL001M bílá mat

GL001 bílá lesk

GL021M písková šedá mat

GL021 písková šedá lesk

GL075M oříšková matGL067M královská šedá mat

GL067 královská šedá lesk GL075 oříšková lesk

nosný materiál: MDF 16 mm / 14 mm

přední strana: Glaks tl. 2 mm lesk / 3 mm mat

zadní strana:  PMMA tl. 2 mm lesk / 3 mm mat

celková síla desky: 20 mm 

maximální rozměry: 3.050 x 1.300 mm 

ORGANICKÉ SKLO JE OD PRAVÉHO K NEROZEZNÁNÍ, NAVÍC JE ALE NEROZBITNÉ.
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T.wood se vyznačuje typickými přednostmi přírodního materiálu. 
Každý kus je naprostý originál, dvířka jsou příjemná na dotyk a voní. 
Přirozené deformace dřeva eliminuje sofistikovaná konstrukce.

N Á B Y T K O V Á  D V Í Ř K A

dřevěná dvířka 

Sytě matná dvířka jsou lakována kvalitními laky s UV odolností.
Barevnost přední a zadní strany je shodná, ABS hrany v odpovídajícím odstínu

jsou lepeny PUR lepidly s téměř neviditelnou spárou.

BIO smrk drásaný (tl. 19 mm)
lak transparentní G5

BIO smrk drásaný (tl. 19 mm)
lak bílý G5

BIO smrk drásaný (tl. 19 mm)
lak šedobílý G5

Drásaný, mořený a lakovaný 
povrch dubových dvířek

BIO smrk drásaný (tl. 19 mm)
lak šedý G5

dub drásaný (tl. 22 mm)
moření T43 | lak G5

Drásaný a lakovaný povrch 
smrkových dvířek

Dřevěná dvířka T.wood jsou ideální alternativou pro zákazníky preferující přirozenost. Konstrukčním 
materiálem je přírodní dřevo, design ctí tradice, jen technologické zpracování je zcela soudobé,  
což dává výrobku výborné užitné vlastnosti.

TVAR MT 15

TVAR M - E01
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Lakovaná dvířka v lesklém či matném provedení včetně hlubokých tvarů frézování.
Nabídka obsahuje unikátní lakovanou patinu, ultramatný lak G5 a také nanolak,
který lze při poškození opravit obyčejnou žehličkou.

N Á B Y T K O V Á  D V Í Ř K A

lakovaná dvířka 

tvar Q51 tvar Q53 tvar Q57tvar Q16 tvar Q28 tvar Q29 tvar Q36

LAKOVANÉ TVARY MAT [13 tvarů frézování]

LAKOVANÉ TVARY LESK I MAT [35 tvarů frézování]

tvar Q96 tvar QI2 tvar QL00tvar Q15 tvar Q31D tvar Q32 tvar Q32C

tvar QE26 tvar QE31 tvar QE34 tvar QE37 tvar QE41 tvar QE42 tvar QE45

Dvířka T.lacq se vyznačují dokonalým povrchem. Za ten vděčí přesně dávkovanému množství laku v několika 
vrstvách, kombinaci strojního a ručního broušení a závěrečné impregnaci. 
Téměř padesát tvarů dvířek lze lakovat 200 standardními odstíny RAL (vzorník K7).
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Lakovaná dvířka v lesklém či matném provedení včetně hlubokých tvarů frézování.
Nabídka obsahuje unikátní lakovanou patinu, ultramatný lak G5 a také nanolak,
který lze při poškození opravit obyčejnou žehličkou.

N Á B Y T K O V Á  D V Í Ř K A

 lakovaná dvířka    

Nanotechnologie znamenají revoluci: čás-
tice o velikosti miliardtin metru propůjčují 
materiálům doslova zázračné vlastnosti. 
Dvířka ošetřená nanolakem lze například 
opravit pomocí obyčejné žehličky. Půso-
bením tepla nanočástice zacelí škrábance 
a povrch je opět dokonale hladký. Kromě 
vlastností propůjčených příměsí nanočás-
tic jde ovšem především o lak, který po-
skytuje dvířkům dokonale matný moderní 
vzhled.

NANOLAK MAT G5

LAK MAT G5

Zatímco hloubka matu u naší standardní řady je udávána jako G20, zájemcům o velmi hluboký mat můžeme 
nabídnout lak G5. Jde o nejhlubší matný lak na trhu, který má skutečně mimořádné estetické vlastnosti. 
Škála bezmála 200 barevných odstínů (RAL K7) se vztahuje i na tento typ matného lakování našich dvířek 
a totéž platí i pro lak s nanočásticemi.

tvar Q15LPŠ 
lakovaná 

patina šedá

tvar Q15LPZ 
lakovaná 

patina zelená

tvar Q51LPŠ 
lakovaná 

patina šedá

tvar Q51LPZ 
lakovaná patina 

zelená

I lakovaným dvířkům sluší patina.
Ta se hodí do rustikálních či historizujících 
interiérů, a proto jsme vyšli z klasických 
tvarů frézování. Ale nechtěli jsme historic-
kou repliku, sáhli jsme tedy po netradiční 
barevnosti. 

LAKOVANÉ TVAR PATINA

Lakovaná dvířka v lesklém či matném provedení včetně hlubokých tvarů frézování.
Nabídka obsahuje unikátní lakovanou patinu, ultramatný lak G5 a také nanolak,
který lze při poškození opravit obyčejnou žehličkou.

N Á B Y T K O V Á  D V Í Ř K A

 lakovaná dvířka    

Nanotechnologie znamenají revoluci: čás-
tice o velikosti miliardtin metru propůjčují 
materiálům doslova zázračné vlastnosti. 
Dvířka ošetřená nanolakem lze například 
opravit pomocí obyčejné žehličky. Půso-
bením tepla nanočástice zacelí škrábance 
a povrch je opět dokonale hladký. Kromě 
vlastností propůjčených příměsí nanočás-
tic jde ovšem především o lak, který po-
skytuje dvířkům dokonale matný moderní 
vzhled.

NANOLAK MAT G5

LAK MAT G5

Zatímco hloubka matu u naší standardní řady je udávána jako G20, zájemcům o velmi hluboký mat můžeme 
nabídnout lak G5. Jde o nejhlubší matný lak na trhu, který má skutečně mimořádné estetické vlastnosti. 
Škála bezmála 200 barevných odstínů (RAL K7) se vztahuje i na tento typ matného lakování našich dvířek 
a totéž platí i pro lak s nanočásticemi.

tvar Q15LPŠ 
lakovaná 

patina šedá

tvar Q15LPZ 
lakovaná 

patina zelená

tvar Q51LPŠ 
lakovaná 

patina šedá

tvar Q51LPZ 
lakovaná patina 

zelená

I lakovaným dvířkům sluší patina.
Ta se hodí do rustikálních či historizujících 
interiérů, a proto jsme vyšli z klasických 
tvarů frézování. Ale nechtěli jsme historic-
kou repliku, sáhli jsme tedy po netradiční 
barevnosti. 

LAKOVANÉ TVAR PATINA
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Nejlepší foliovaná dvířka na trhu si mohou dovolit mimořádnou záruku na skryté vady.
Kombinace tvarů frézování, dekorů fólií, zadních stran či speciálních povrchových 
úprav nabízejí statisíce možných provedení.

N Á B Y T K O V Á  D V Í Ř K A

fóliovaná dvířka

HLADKÁ DVÍŘKA [20 tvarů frézování]

Tvar 39Tvar 33B Tvar 40 Tvar 40B Tvar 41 Tvar 44 Tvar 48

Tvar E11 | I11 Tvar E20 | I20 Tvar E21 | I21 Tvar E22 | I22 Tvar E23 | I23 Tvar E25 | I25Tvar E24 | I24

Tvar 31Tvar 03 Tvar 03B Tvar 20 Tvar 20B Tvar 21 Tvar 21B

Tvar 04B Tvar 14M Tvar 17FTvar 15 Tvar 17BTvar 16 Tvar 22

ÚCHYTKOVÁ DVÍŘKA [27 tvarů frézování]

JEMNĚ FRÉZOVANÁ DVÍŘKA [23 tvarů frézování]

HLUBOCE FRÉZOVANÁ DVÍŘKA [21 tvarů frézování]

Přehled všech 
tvarů zde

Přehled všech 
tvarů zde

Přehled všech 
tvarů zde

Přehled všech 
tvarů zde

Nejlepší foliovaná dvířka na trhu si mohou dovolit mimořádnou záruku na skryté vady.
Kombinace tvarů frézování, dekorů fólií, zadních stran či speciálních povrchových 
úprav nabízejí statisíce možných provedení.

N Á B Y T K O V Á  D V Í Ř K A

fóliovaná dvířka

HLADKÁ DVÍŘKA [20 tvarů frézování]

Tvar 39Tvar 33B Tvar 40 Tvar 40B Tvar 41 Tvar 44 Tvar 48

Tvar E11 | I11 Tvar E20 | I20 Tvar E21 | I21 Tvar E22 | I22 Tvar E23 | I23 Tvar E25 | I25Tvar E24 | I24

Tvar 31Tvar 03 Tvar 03B Tvar 20 Tvar 20B Tvar 21 Tvar 21B

Tvar 04B Tvar 14M Tvar 17FTvar 15 Tvar 17BTvar 16 Tvar 22

ÚCHYTKOVÁ DVÍŘKA [27 tvarů frézování]

JEMNĚ FRÉZOVANÁ DVÍŘKA [23 tvarů frézování]

HLUBOCE FRÉZOVANÁ DVÍŘKA [21 tvarů frézování]

Přehled všech 
tvarů zde

Přehled všech 
tvarů zde

Přehled všech 
tvarů zde

Přehled všech 
tvarů zde



Náby tková dv í řka 8.14

Nejlepší foliovaná dvířka na trhu si mohou dovolit mimořádnou záruku na skryté vady.
Kombinace tvarů frézování, dekorů fólií, zadních stran či speciálních povrchových 
úprav nabízejí statisíce možných provedení.

N Á B Y T K O V Á  D V Í Ř K A

fóliovaná dvířka 

230P dub windy
tvar 36

531P olše červená
tvar 31D

223P buk artisan
tvar 16

224P dub ribbeck
tvar 57

405P buk tabák
tvar 36L

831HV modřín latté
tvar 31D

831ŠV modřín latté
tvar 32B

831CV modřín latté
tvar 32

831HV modřín latté
tvar 20B

831ZV modřín latté
tvar 32C

4001SCV buk kaschmir
tvar 49

650SCV akácie
tvar 16

615SCV javor horský
tvar 52

234SCV dub pískový
tvar 31D

1-1SCV vanilka
tvar 50

 217Old dub vintage šedý
tvar 15

237Old dub stirling
tvar 16

218Old dub vintage tmavý
tvar 49

 218Old dub vintage tmavý
tvar 53

236Old dub tobaco
tvar 58

PATINA RUSTIKAL [6 dekorů fólií |12 tvarů frézování]

PATINA PROVENCE [1 dekor fólie | 20 tvarů frézování]

PATINA SCANDIA [9 dekorů fólií | 28 tvarů frézování]

PATINA OLD [4 dekory fólií |12 tvarů frézování]

Více informací
zde

Více informací
zde

Více informací
zde

Více informací
zde

Nejlepší foliovaná dvířka na trhu si mohou dovolit mimořádnou záruku na skryté vady.
Kombinace tvarů frézování, dekorů fólií, zadních stran či speciálních povrchových
úprav nabízejí statisíce možných provedení.

N Á B Y T K O V Á  D V Í Ř K A

fóliovaná dvířka 

230P dub windy
tvar 36

531P olše červená
tvar 31D

223P buk artisan
tvar 16

224P dub ribbeck
tvar 57  tvar 36L

831HV modřín latté
tvar 31D

831ŠV modřín latté
tvar 32B

831CV modřín latté
tvar 32

831HV modřín latté
tvar 20B

831ZV modřín latté
tvar 32C

4001SCV buk kaschmir
tvar 49

650SCV akácie
tvar 16

615SCV javor horský
tvar 52

234SCV dub pískový
tvar 31D

1-1SCV vanilka
tvar 50

 217Old dub vintage šedý
tvar 15

237Old dub stirling
tvar 16

218Old dub vintage tmavý
tvar 49

 218Old dub vintage tmavý
tvar 53

236Old dub tobaco
tvar 58

PATINA RUSTIKAL [6 dekorů fólií |12 tvarů frézování]

PATINA PROVENCE [1 dekor fólie | 20 tvarů frézování]

PATINA SCANDIA [9 dekorů fólií | 28 tvarů frézování]

PATINA OLD [4 dekory fólií |12 tvarů frézování]

Více informací
zde

Více informací
zde

Více informací
zde

Více informací
zde
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N Á B Y T K O V Á  D V Í Ř K A

fóliovaná dvířka

BARVY [14 dekorů fólií]

DŘEVINY [32 dekorů fólií]

LESKY [9 dekorů fólií]

MATY [9 dekorů fólií]

Přehled všech 
dekorů zde

Přehled všech 
dekorů zde

Přehled všech 
dekorů zde

Přehled všech 
dekorů zde

1-1 vanilka 4-5 denim 6-3 kaschmir 6-4 stone 6-7 beton světlý 6-8 beton tmavý

217 dub vintage 
šedý

218 dub vintage 
tmavý

223 dub artisan 224 dub ribbeck 233 dub lanýž230 dub windy

114 slonová kost 
lesk

117 vanilka lesk 153 červená 
maranello lesk

165 cappuccino 
lesk

167 šedá lesk163 světle šedá 
lesk

1-7 slonová kost 
mat

1-8 vanilka mat 9-6 grafit mat2-20 savanna 
šedá supermat

2-30 prachově 
šedá supermat

6-6 boston mat

N Á B Y T K O V Á  D V Í Ř K A

fóliovaná dvířka

BARVY [14 dekorů fólií]

DŘEVINY [32 dekorů fólií]

LESKY [9 dekorů fólií]

MATY [9 dekorů fólií]

Přehled všech 
dekorů zde

Přehled všech 
dekorů zde

Přehled všech 
dekorů zde

Přehled všech 
dekorů zde

1-1 vanilka 4-5 denim 6-3 kaschmir 6-4 stone 6-7 beton světlý 6-8 beton tmavý

217 dub vintage 
šedý

218 dub vintage 
tmavý

223 dub artisan 224 dub ribbeck 230 dub windy

114 slonová kost 
lesk

117 vanilka lesk 153 červená 
maranello lesk

165 cappuccino 
lesk

167 šedá lesk163 světle šedá 
lesk

1-7 slonová kost
mat

1-8 vanilka mat 9-6 grafit mat2-20 savanna
šedá supermat

2-30 prachově 
šedá supermat

6-6 boston mat



Náby tková dv í řka 8.16

N Á B Y T K O V Á  D V Í Ř K A

fóliovaná dvířka 

PŘEHLED ZADNÍCH STRAN

bílá 014 šedá 017 grafit 090 vanilka 119 bílá cream 354 dub 
rustikal

457 calvados 517 dub 
sonoma 

529 dub 
canyon 

548 pino 
aurelio 

560 ořech piero 685 olše 1478 avola 
hnědá

1715 bříza 
sněžná

8508 north 
wood 

N Á B Y T K O V Á  D V Í Ř K A

fóliovaná dvířka 

PŘEHLED ZADNÍCH STRAN

bílá 014 šedá 017 grafit 090 vanilka 119 bílá cream 354 dub 
rustikal

457 calvados 517 dub 
sonoma 

529 dub 
canyon 

548 pino 
aurelio 

560 ořech piero 685 olše 1478 avola 
hnědá

1715 bříza 
sněžná

8508 north 
wood 
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Hladká a odolná dvířka nabízíme v několika desítkách odstínů barev v lesku i matu.
Silná čelní vrstva je zárukou hluboké barevnosti; drobná poškrábání lze eliminovat 
opravnou sadou. Kvalitu dvířek vyjadřuje i prodloužená pětiletá záruka.

A21 písková šedá

A35 čokoláda      A67 královská šedá

A01 bílá lesk A02 slonová kost lesk A08 černá metalíza A09 vanilka lesk A11 bordeaux

A12 černá A14 cappuccino A20 zelená oliva A25 šedá metalíza

A41 cappuccino metalíza A45 šedé hedvábí A60 šedá

AA6 šedý londýn

N Á B Y T K O V Á  D V Í Ř K A

akrylátová dvířka

A67 královská šedá A115 popelavě šedá

Hladká a odolná dvířka nabízíme v několika desítkách odstínů barev v lesku i matu.
Silná čelní vrstva je zárukou hluboké barevnosti; drobná poškrábání lze eliminovat 
opravnou sadou. Kvalitu dvířek vyjadřuje i prodloužená pětiletá záruka.

A21 písková šedá

A35 čokoláda      A67 královská šedá

A01 bílá lesk A02 slonová kost lesk A08 černá metalíza A09 vanilka lesk A11 bordeaux

A12 černá A14 cappuccino A20 zelená oliva A25 šedá metalíza

A41 cappuccino metalíza A45 šedé hedvábí A60 šedá

AA6 šedý londýn

N Á B Y T K O V Á  D V Í Ř K A

akrylátová dvířka

A67 královská šedá A115 popelavě šedá



Náby tková dv í řka 8.18

Hladká a odolná dvířka nabízíme v několika desítkách odstínů barev v lesku i matu.
Silná čelní vrstva je zárukou hluboké barevnosti; drobná poškrábání lze eliminovat 
opravnou sadou. Kvalitu dvířek vyjadřuje i prodloužená pětiletá záruka.

A12M černá mat A21M písková šedá mat A60M šedá matA01M bílá mat A02M jasmín mat

AA6M šedý Londýn mat

N Á B Y T K O V Á  D V Í Ř K A

akrylátová dvířka 

A115M popelavě šedá mat A121M tmavě šedá mat A122M světle šedá mat

KOVOVÉ ÚCHYTKY PRO DVÍŘKA T.ACRYLIC [22 typů úchytek]

Spolu s matnými nebo lesklými akrylátovými dvířky nabízíme také dvě desítky vhodných úchytek.

Hladká a odolná dvířka nabízíme v několika desítkách odstínů barev v lesku i matu.
Silná čelní vrstva je zárukou hluboké barevnosti; drobná poškrábání lze eliminovat 
opravnou sadou. Kvalitu dvířek vyjadřuje i prodloužená pětiletá záruka.

A12M černá mat A21M písková šedá mat A60M šedá matA01M bílá mat A02M jasmín mat

AA6M šedý Londýn mat

N Á B Y T K O V Á  D V Í Ř K A

akrylátová dvířka 

A115M popelavě šedá mat A121M tmavě šedá mat A122M světle šedá mat

KOVOVÉ ÚCHYTKY PRO DVÍŘKA T.ACRYLIC [22 typů úchytek]

Spolu s matnými nebo lesklými akrylátovými dvířky nabízíme také dvě desítky vhodných úchytek.

8
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T.overface je technologie velkoplošného digitálního tisku. Kromě dvířek a korpusů 
tiskneme na řadu dalších plošných materiálů. Na bázi tisku jsme založili i dva samostatné 
produkty: T.cristal a T. board. 

N Á B Y T K O V Á  D V Í Ř K A

dekorativní potisk 
  & 

V bezplatné databázi na webu overface.cz 
naleznete stovky motivů vhodných pro potisk 
plošným materiálů.

minimální rozměry výrobku [š x v]: 49 x 64 mm 

maximální rozměry výrobku [š x v]: 3.200 x 1.600 mm

maximální tloušťka materiálu: 50 mm

výběr grafických motivů:  databáze Trachea zdarma

9009 barevná stěrka 2023 les 9010 trojúhelníky8001-01 flower 9001 cihlová zeď

Skládaná dvířka inspirovaná klasickým designem. Středová výplň může být – stejně 
jako rám – z LTD nebo ze skla. Na výběr máme přes třicet dekorů, samozřejmostí jsou 

hrany lepené PUR lepidly. Z LTD jsou zhotovena také jednoduchá dvířka T.basic.

T.cristal je tisk na interiérové sklo. Hodí se na prosklená dvířka, dveře vestavných skříní a skleněné obklady.

T.board je tenká a lehká deska z hliníkového kompozitu opatřená potiskem T.overface. Nejčastěji se používá 
jako originální obklad mezi spodní a horní část kuchyňské linky.



Náby tková dv í řka 8.20

T.overface je technologie velkoplošného digitálního tisku. Kromě dvířek a korpusů 
tiskneme na řadu dalších plošných materiálů. Na bázi tisku jsme založili i dva samostatné 
produkty: T.cristal a T. board. 

N Á B Y T K O V Á  D V Í Ř K A

skládaná dvířka 
LTD dvířka 

Dvířka T.segment mohou být zhotovena jako trojdílná (3D) nebo pětidílná (5D). V obou případech jsou výrobní 
operace prováděny na sofistikovaných strojních zařízeních. Výrobní zázemí, inovativní konstrukce a odborné 
zkušenosti zaměstnanců garantují přesnost výrobku, ale také jeho užitné a estetické vlastnosti.

3D provedení 18/18 5D provedení 18/10 3D provedení 
18/sklo

5D provedení 
18/sklo

detail ZS detail ZS

Většinu dekorů LTD nabízíme nejen ve standardní tloušťce 18 mm, ale i v méně obvyklé desetimilimetrové 
(viz provedení 5D 18/10). 

H1250 / ST36
jasan navarra

H1277 / ST9
lakeland akacie světlá

H1486 / ST36
borovice jackson

H1502 / ST15 
olše

H1381 / ST15
dub winchester

H1951 / ST15
kalvados červený

1715 BS 
bříza sněžná

U113 / ST9
bavlna

U156 / ST9
písková

U311 / ST9
burgundská

U708 / ST9
světle šedá

U732 / ST9
prachově šedá

112 PE
šedá

U999 / ST2
černá

T.basic jsou dvířka zhotovená z LTD desky s oboustranným dekorem, která je ohraněna ABS hranami 
lepenými polyuretanovými lepidly. Díky tomu je přechod mezi deskou a hranou téměř neznatelný, zvaný 
„ztracená spára“.

Skládaná dvířka inspirovaná klasickým designem. Středová výplň může být – stejně 
jako rám – z LTD nebo ze skla. Na výběr máme přes třicet dekorů, samozřejmostí jsou 

hrany lepené PUR lepidly. Z LTD jsou zhotovena také jednoduchá dvířka T.basic.

8
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N Á B Y T K O V Á  D V Í Ř K A

 &  

Kromě dvířek vyrábíme na zakázku také nábytkové korpusy. Vedle pestré 
škály provedení (24 typů) si můžete vybírat z kompletní nabídky dekorů 
LTD a nábytkových hran.

SPODNÍ KORPUSY
14 typů

HORNÍ KORPUSY
6 typů

VYSOKÉ KORPUSY
4 typy

Parametrické nábytkové korpusy přinášejí moderním výrobcům nábytku řadu úspor, 
benefitů a také zjednodušení a zrychlení výroby. Nabízíme více než dvacet základních 
typů v plné škále našich dekorů LTD. 

T.komplet je novým produk-
tem sestaveným z našich stá-
vajících výrobků: jde o ná-
bytkové korpusy s otvory 
pro kování včetně vybraných 
výsuvů a výklopů či vrtanými 
otvory pro police. Součástí 
kompletu jsou pochopitel-
ně libovolná dvířka Trachea, 
také opatřená příslušným vr-
táním.

  

    
            

 

  
  

  



Náby tková dv í řka 8.22

Stále žádanějším prvkem v prostorných 
moderních kuchyních a interiérech jsou 
lakovaná dvířka. Jejich exkluzivní vzhled skvěle 
ladí se současným minimalismem, v zajímavých 
barvách taky v tradičních tvarech. 

V Luceu lakujeme dvířka v jakékoli barvě stupnic 
NCS a RAL, což v praxi znamená nabídku 
několika tisíců odstínů. Je na vás, zda chcete 
lakování jednostranné nebo oboustranné. Na 
výběr máte mezi lesklým a moderním matným 
provedením. 

Vysoký lesk působí elegantně, opticky zvětšuje 
místnost a dává vyniknout čistým liniím nábytku. 

Hluboký mat zase evokuje závan tajemství 
a luxusu. Překvapivě efektní je také kombinace 
lesku a matu, kterou můžete dosáhnout velmi 
originálního vzhledu. Součástí nabídky je i tzv. 
metalický efekt, ještě více zvyšující atraktivitu 
dvířek.

Lakovaná dvířka
od roku 2005

Nábytková dvířka lakovaná
DVÍŘKA PRO VÁŠ INTERIÉR

8
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Povrchová úprava v provedení hluboký 
mat vás příjemně překvapí vzhledem 
a později také snadnou údržbou. Hlavní 
vizuální předností tohoto povrchu je 
to, že působí přirozeněji než ostatní 
provedení. Struktura povrchu a jeho 
matný vzhled jsou mnohem reálnější. 
Plocha lakovaná v provedení hluboký 
mat se skvěle hodí do velkých, prostor-
ných kuchyní, nádherně však vyniká 
také v menších interiérových prosto-
rách. Díky svému přirozenému vzhledu 
dokáže toto provedení vytvořit z každé 
kuchyně jedinečný originál.

Nadčasové provedení úpravy dvířek, 
které se nikdy neomrzí. Ať už zvolíte 
dvířka jakékoli barvy s matným povr-
chem, získáte kuchyň která se nikdy 
neokouká, nebude podléhat módním 
trendům a vydrží opravdu hodně 
dlouho. Mat vyvolává u člověka pocit 
útulnosti, dokáže podtrhnout skutečné 
kouzlo a teplo domova. Tuto vlastnost 
matu můžete ještě více podpořit správ-
nou volbu odstínu dvířek. Výsledkem je 
nestárnoucí klasika v podobě mimořád-
ně stylové kuchyně.

Nic nedodá vaší kuchyni takovou 
eleganci jako právě vysoký lesk. 
Lesklá dvířka jsou výrazným prvkem 
interiéru, působí velmi moderně, 
luxusně a hodí se zejména do moderně 
zařízených domácností. Lesklá dvířka 
plní v interiéru stejnou funkci jako 
zrcadla. Odráží se v nich okolí, čímž 
opticky zvětšují prostor. V kombinaci 
s dobrým nasvícením proto může lesklé 
provedení dvířek vyřešit problém např. 
se stísněností prostoru.

Mat 
hluboký

Mat Lesk

Nábytková dvířka lakovaná
DVÍŘKA PRO VÁŠ INTERIÉR
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  LAK

✓ MAT

✓ MAT HLUBOKÝ

✓ LESK

TVAR T59J

TVAR T58V

TVAR T61J

TVAR T60J

Nábytková dvířka lakovaná
DVÍŘKA PRO VÁŠ INTERIÉR

Výběr tvarů kolekce 
MODERNA

8
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TVAR T02 TVAR T03

TVAR T21 TVAR T23

TVAR T50J TVAR T56V

TVAR T05 TVAR T08

TVAR T24 TVAR T37

Nábytková dvířka lakovaná
DVÍŘKA PRO VÁŠ INTERIÉR

Nejžádanější tvary 
lakovaných dvířek

TOP
2019
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Nábytková dvířka lakovaná
DVÍŘKA PRO VÁŠ INTERIÉR

Trendy v odstínech 
2020

DESIGN

Lakovaná dvířka 
LUCEO

Zkušenosti od roku 2005 

Záruka 7 let

Český výrobek

První výrobce lakovaných dvířek v ČR

Více jak 200 tis. m2 dvířek v českých domácnostech

Certifikované normy B1 

Nejkvalitnější Německé a Italské laky a barvy

Lakujeme s RAL a NCS 

Speciálně oboustranně laminovaná MDF

8
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Kuchyňská
a nábytková
dvířka
dostupná pro
každého

Grena, a.s. je ryze českou společností, která se

výrobou kuchyňských a nábytkových dvířek zabývá

již více než 20 let. V její nabídce naleznete přes 30

různých tvarů dvířek, od těch jednodušších po ty

složitější, důmyslně frézované či úchytkové. Chcete

dvířka plná nebo s výplní? Vaše přání bude

splněno. Bohatá je vedle nabídky výplní i nabídka

povrchových úprav a dekorů. Kromě fóliovaných

dvířek v nabídce naleznete také dvířka dýhovaná

a lakovaná.

Široký výběr
moderních
i klasických dekorů
uspokojí určitě vkus a fantazii každého, kdo touží

po vylepšení vzhledu svého nábytku. Toužíte-li po

něčem opravdu originálním, tak vás určitě zaujme

kolekce dvířek s digitálním potiskem GrenaART.

tvar U 82
v kombinaci

s tvarem G03 -
- dekory Beton hrubý

a Rez tmavá
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N Á B Y T K O V Á D V Í Ř K A

GGrreennaa

N Á B Y T K O V Á  D V Í Ř K A

Grena
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Tvary nás baví

exclusive a exclusive handy
Rovné linie společně se zářivým leskem nebo hedvábným matem jsou

prostě úchvatné. Přidáním funkčního prvku ve formě módní integrované

úchytky se pak tato dvířka stávají opravdu exkluzivní záležitostí. L 1

Vanilka | MDF 18 mm

tvar UL8
kombinace dekorů Arctic
a Dub hnědý, obkladový

panel Splashback

U nás jsou vždy úchytky součástí
příslušného tvaru dvířka, nemusíte

je složitě objednávat zvlášť.

N Á B Y T K O V Á  D V Í Ř K A

Grena
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U 62

Bříza saw | MDF 18 mm
úchytka v provedení elox. hliník

U 81

Mat antracit | MDF 18 mm
úchytka v provedení nerez

U 82

Mat satin bílý | MDF 18 mm
úchytka v provedení nerez

U 83

Dub Ontário | MDF 18 mm
úchytka v provedení nerez

U 12

K016 Karbon | MDF 18 mm
úchytka v provedení nerez

U 15

K021 Barley | MDF 18 mm
úchytka v provedení nerez

U 61

Meranti tmavé | MDF 18 mm
úchytka v provedení eloxovaný hliník

UL 3

Rubín | MDF 18 mm
úchytka v provedení nerez

UL 8

Grafit metal | MDF 18 mm
úchytka v provedení nerez

UL 6

Dub hnědý lesk | MDF 18 mm
úchytka v provedení eloxovaný hliník

N Á B Y T K O V Á D V Í Ř K A

GGrreennaa

handy
Střídmé tvary v kombinaci

s pečlivě vybranými designovými

úchytkami v nerezovém či

hliníkovém provedení pro

pohodlnou manipulaci Vás

osloví především svou

praktičností. Výběrem dvířek

Handy si ušetříte starosti se

sháněním a následnou montáží

úchytek. Ceny dvířek jsou již

včetně úchytky.

N Á B Y T K O V Á  D V Í Ř K A

Grena

8
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N Á B Y T K O V Á  D V Í Ř K A

Grena

G 01

Buk real | MDF 18 mm

G 02

Creme line | MDF 18 mm

G 03

Meruňka | MDF 18 mm

ideal
Nejširší výběr tvarů

a možnost jejich kombinace

s mnoha dezény je prostě

ideální volbou pro téměř

všechny druhy nábytku.

Naleznete zde i tvary

vhodné pro ty z Vás, kdo

jste si oblíbili vzhled

patiny.

G 10

Mat bílá káva | MDF 18 mm

G 11

Lesklá bílá | MDF 18 mm

G 13

Dub Alberta | MDF 18 mm

G 09

Javor | MDF 18 mm

G 08

K022 Satén | MDF 18 mm

G 06

Patina calvados | MDF 18 mm

G 07

Mat alabastr | MDF 18 mm

G 04

Patina dub Rustico | MDF 18 mm
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N Á B Y T K O V Á  D V Í Ř K A

Grena

G 14

Patina bílá olivová | MDF 18 mm

G 16

Patina bílá pacifik | MDF 18 mm

G 18

Dub Yukon | MDF 18 mm

G 19

Patina bílá kaštanová | MDF 18 mm

G 22

Perlička bílá | MDF 22 mm

elegant
Dvířka z MDF 22 mm

působí robustnějším

dojmem, který ještě

více zdůrazní

samotné frézování.

G 20

Dub Rustico | MDF 22 mm

G 21

Buk bahenní | MDF 22 mm

G 31

Dub horský / Vanilková
MDF 18 mm

G 33

Mat krémová | MDF 18 mm

G 40

Cihlová | MDF 18 mm

G 41

Buk bělený | MDF 18 mm

N Á B Y T K O V Á D V Í Ř K A

GGrreennaa
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N Á B Y T K O V Á  D V Í Ř K A

Grena

G 45

Olše | MDF 18 mm

G 48

K015 Vintage | MDF 18 mm

G 50

Bambus | MDF 8 mm

tvar G14
dekor Patina bílá hnědá
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N Á B Y T K O V Á  D V Í Ř K A

Grena

Olivová OID

Fóliovaná dvířka
Cenová dostupnost, jednoduchá údržba, široký výběr provedení a dekorů

Beton hrubý BEH Beton jemný BEJ

N Á B Y T K O V Á D V Í Ř K A

GGrreennaa
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N Á B Y T K O V Á  D V Í Ř K A

Grena

Rez tmavá REZ Třešeň Gobi TGD

Patina Rustico PRC

Mat rosé ROD

Čokoláda 1CH
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N Á B Y T K O V Á  D V Í Ř K A

Grena

kombinace tvarů G48 a G18
dekory Cremeline a Dub Ontário

Záruka 7 let
na každé dvířko!

Zásluhou stále vyšší kvality používaných materiálů a našich
dlouholetých zkušeností jsme prodloužili záruku na celý
sortiment fóliovaných dvířek, včetně akrylátových povrchů.

N Á B Y T K O V Á D V Í Ř K A

GGrreennaa
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N Á B Y T K O V Á  D V Í Ř K A

Grena

Dýhovaná dvířka
přirozená a nenahraditelná krása dřeva
Hlavní předností dýhovaných dvířek je přirozený vzhled dřeva ve spojení se stabilními mechanickými vlastnostmi DTD.

Základním materiálem je DTD o tloušťce 18 mm, která má na přední i zadní ploše nalepenou dýhu tloušťky 0,6 mm. Hrana na 
bocích je ve stejném dekoru dýhy tloušťky 2 mm (rádius R2).

Finální povrchová úprava dýhovaných dvířek Grena DD je standardně prováděna ekologickým olejovoskem s molekulární vazbou 
bez obsahu VOC. Přírodní olejovosk dodává dřevu přirozený vzhled, zvýrazňuje jeho kresbu a chrání jak samotné dřevo, tak i jeho 
barvu. Díky této povrchové úpravě jsou dýhovaná dvířka příjemná na dotek. Vybrat si můžete i dýhovaná dvířka lakovaná nebo 
bez finální povrchové úpravy.

Zvolit si můžete 3 druhy sesazení dýhy - do figury, za sebou nebo náhodně.

DTD 18 mm
dýha

ořech americký
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N Á B Y T K O V Á  D V Í Ř K A

Grena

Přejete si jiný dekor? Zajistíme pro Vás i další dřeviny.

borovice buk pařený

dub kouřový ARO eben ARO

hedvábí šedé ARO jabloň indická

třešeň americká

jasan hnědý

wenge AROwenge zebrano

dub evropský

modřín

dub stříbrný ARO

olše

dub sukatý

ořech americký padouk palisandr

teak ARO

bříza krájená bříza loupaná buk jádrový dub americký

dub bělený ARO

jasan bílý mahagonjavor evropský

smrk

makasar

N Á B Y T K O V Á D V Í Ř K A

GGrreennaa
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N Á B Y T K O V Á  D V Í Ř K A

Grena

Lakovaná dvířka Grena DD jsou upravena kvalitním UV stabilním polyuretanovým
lakem v sametovém polomatu či vysokém lesku.

Své využití naleznou kdekoliv v interiéru, nejen v kuchyni, ale také v ostatních místech
jako jsou koupelny, předsíně, ložnice, obývací a další prostory, kterým dodají vzdušný
a elegantní vzhled. Obzvláště luxusně vypadají lakovaná dvířka ve vysokém lesku,
která mají vysokou odrazivost světla a každý interiér tak prozáří a opticky zvětší.

Vybírat můžete z více než
190 odstínů barev RAL

CLASSIC a tvarů řady Handy,
Ideal a Elegant.

Lakovaná dvířka
oslnivý vzhled s nádechem luxusu
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Digitální tisk na nábytková a kuchyňská dvířka je speciální technika, která umožňuje další zajímavé ztvárnění fóliovaných
dvířek.

Pro ten nejlepší výsledný efekt jsme pro tisk vybrali tvar dvířek G18 a 3 dekory podkladové fólie –mat satin bílý (SBD),
mat bílá káva (BKD) a mat krémová (KMD).

Potisk je fixován 2 - 3 vrstvami bezbarvého laku, čímž je zaručena jeho odolnost a stálost.

GrenaART tak umožní osobité ztvárnění nábytku, aniž by se jednalo o nestálý laciný polep.

Motivy potisků GrenaART jsou rozděleny do 6 kategorií. Zvolit si ale můžete i motiv vlastní.

Vaše osobité ztvárnění nábytku

Stone & terrazzo

Floral

Orient

Art & Fun

Geometry

Kids

N Á B Y T K O V Á D V Í Ř K A

GGrreennaa
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N Á B Y T K O V Á  D V Í Ř K A

Grena

desky
s vysokým leskem
či hlubokým matem
Grenagloss jsou MDF desky se speciální 
akrylátovou nebo PVC fólií ve vysokém lesku, 
případně PVC nebo PET fólií v hlubokém matu.

Mimořádná intenzita vysokého lesku, 
dokonale hladký povrch, stálobarevnost
a sytost barev akrylátových fólií jsou 
vlastnosti, které dělají z desek Grenagloss 
vrchol bytové elegance. Tam, kde je naopak 
vyžadován atraktivní matový povrch, nalezne 
své uplatnění rozmanitá škála PVC či PET fólií 
v trendy matném provedení, příjemném nejen 
na pohled, ale i dotyk.

Současná kolekce desek Grenagloss
v nadčasových moderních barvách, které 
odpovídají nejnovějším mezinárodním 
trendům, tak dodá luxusní vzhled nejen vaší 
kuchyni, obývacímu pokoji či koupelně, ale 
díky svému dalšímu širokému uplatnění (např. 
na vnitřní dveře či obložení stěn) rozzáří celý 
váš interiér.

Mimořádné vlastnosti:

Ultra vysoký lesk, případně hluboký mat

bez zvlněného povrchu

Odolnost vůči UV záření

Stálobarevnost

Vysoká odolnost vůči poškrábání

Jednoduché čištění a údržba

Snadné opracování

Dekory

Bílá - Arctic, Mat bílý, Super bílá - Super Arctic, 
Vanilka, Champagne metal, Stříbrná metal, Dub 
hnědý lesk, Dub natur lesk, Černá - Carbon, 
Červená - Rubín, Mat černý, Maroon, Grafit metal, 
Čokoláda GRENA a. s. | Třída Čs. armády 541

391 81 Veselí nad Lužnicí II

Česká republika

Tel.: +420 381 549 123 | Fax: +420 381 581 071

e-mail: dvirka@grena.cz | www.grena.cz
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L I Š T Y ,  S O K L Y ,  O K O P O V É  P L E C H Y

Soklové systémy REHAU

Soklové systémy REHAU se skládají 
ze soklových desek, tvarovek k soklovým 
deskám (vnější a vnitřní rohy 90° a 135°, 
spojky a koncovky), soklových rektifikač-
ních nohou a soklových těsnicích profilů. 
Kromě vysoké funkčnosti jsou zároveň 
výraznými dekorativními prvky. Soklové 
desky REHAU s měkkým, neviditelným 
těsněním poskytují spolehlivou ochranu 
proti vlhkosti a nečistotám.

SOKLOVÉ PROFILY

TĚSNICÍ PROFIL SOKLOVÉ DESKY

Soklové systémy 
REHAU – základ 
moderní kuchyně.

Nerez broušený Hliník broušený

13

151,5

13

126,5

13

101,5

13

151,5

13

126,5

13

101,5

13

151,5

13

126,5

13

101,5

Název Soklový profil Barva tvarovek Levá + pravá
Vnitřní roh 90°
+ vnější roh 90°

Vnitřní roh 135°
+ vnější roh 135°

Flexi roh
vnější 90–135°

Spojka

Soklový profil
100 mm

83249 hliník broušený 83253 134611 134616 203842 83255

83250 nerez broušený 83254 134614 134618 203845 83256

Soklový profil
125 mm

169494 hliník broušený 169496 169498 169500 203843 169502

169495 nerez broušený 169497 169499 169501 203846 169503

Soklový profil
150 mm

83251 hliník broušený 83263 134612 134615 203844 83265

83252 nerez broušený 83264 134613 134617 203847 83266

Kód sortimentu Délka (m) Rozbalitelnost (ks) Barva Poznámka

77045 3 1 transparentní REHAU

82113 3 1 transparentní –

i 4 1 transparentní –

10

21

17,2

5,2

i Položka na dotaz    12345  Položka je skladem
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