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Dřevěná dvířka

Tvar 36
Rámek masivní tl.20mm, 

výplň frézovaná masivní 

tl.11mm.                                            

Čílko vyrobeno z celomasivní 

spárovky tl.20mm s drážkami 

nebo jen hladké.

Tvar 32 D
Rámek masivní tl.20mm, 

výplň rovná oboustranně 

dýhovaná MDF tl.11mm.         

Čílko vyrobeno z celomasivní 

spárovky tl.20mm                

s drážkami.

Tvar 40
Rámek masivní tl.20mm, 

výplň frézovaná masivní 

tl.10mm.                        

Čílko vyrobeno z celomasivní 

spárovky tl.20mm hladké.

Tvar 42
Rámek masivní tl.20mm, 

výplň rovná oboustranně 

dýhovaná MDF tl.11mm.                        

Čílko vyrobeno z celomasivní 

spárovky tl.20mm                

s drážkami.

Dvířka je možno objednat - buk, dub, javor, jasan, olše, smrk, borovice, třešeň a ořech. 

Mohou být mořená, lakovaná přírodně, v barvě RAL nebo NCS, patinovaná nebo bez povrchové úpravy.                                                            

Směr let u dvířek je svislý, u čílek je vodorovný. Na požádání je možná změna. 



Dřevěná dvířka

Tvar 55
Rámek masivní tl.22mm, 

výplň frézovaná masivní 

tl.11mm.                        

Čílko vyrobeno z celomasivní 

spárovky tl.22mm         

hladké po obvodu frézované 

dle dvířka.

Tvar 57D
Rámek masivní frézováný 

tl.20mm, výplň frézovaná 

oboustranně dýhovaná    

MDF tl.11mm.                        

Čílko vyrobeno z celomasivní 

spárovky tl.20mm                

s vyfrézovanou drážkou nebo 

rovné bez drážky.

Tvar 10D
Rámek masivní frézováný 

tl.20mm, výplň frézovaná 

oboustranně dýhovaná    

MDF tl.11mm.                         

Čílko vyrobeno z celomasivní 

spárovky tl.20mm                

s vyfrézovanou drážkou nebo 

rovné bez drážky.

Tvar 67D
Rámek masivní frézováný 

tl.20mm, výplň frézovaná 

oboustranně dýhovaná     

MDF tl.13mm.                

Čílko vyrobeno z celomasivní 

spárovky tl.20mm                

s vyfrézovanou drážkou nebo 

rovné bez drážky.

Dvířka je možno objednat - buk, dub, javor, jasan, olše, smrk, borovice, třešeň a ořech. 

Mohou být mořená, lakovaná přírodně, v barvě RAL nebo NCS, patinovaná nebo bez povrchové úpravy.                                                            

Směr let u dvířek je svislý, u čílek je vodorovný. Na požádání je možná změna. 



Dřevěná dvířka

Tvar 20D
Rámek masivní frézovaný 

tl.20mm, výplň frézovaná 

oboustranně dýhovaná     

MDF tl.13mm.                 

Čílko vyrobeno z celomasivní 

spárovky tl.20mm                

s vyfrézovanou drážkou nebo 

rovné bez drážky.

Tvar 24D
Rámek masivní frézovaný 

tl.20mm, výplň frézovaná 

oboustranně dýhovaná    

MDF tl.13mm.                        

Čílko vyrobeno z celomasivní 

spárovky tl.20mm                

s vyfrézovanou drážkou nebo 

rovné bez drážky.

Tvar 57
Rámek masivní frézovaný 

tl.20mm, výplň frézovaná 

masivní tl.14mm.             

Čílko vyrobeno z celomasivní 

spárovky tl.20mm                

s vyfrézovanou drážkou nebo 

rovné bez drážky.

Tvar 17
Rámek masivní frézovaný 

tl.22mm, výplň frézovaná 

masivní tl.14mm.             

Čílko vyrobeno z celomasivní 

spárovky tl.22mm                

s vyfrézovanou drážkou nebo 

rovné bez drážky.

Mohou být mořená, lakovaná přírodně, v barvě RAL nebo NCS, patinovaná nebo bez povrchové úpravy.                                                            

Směr let u dvířek je svislý, u čílek je vodorovný. Na požádání je možná změna. 

Dvířka je možno objednat - buk, dub, javor, jasan, olše, smrk, borovice, třešeň a ořech. 



Dřevěná dvířka

Tvar 45 D
Rámek masivní frézovaný 

tl.20mm, výplň frézovaná 

oboustranně dýhovaná    

MDF tl.11mm.                        

Čílko vyrobeno z celomasivní 

spárovky tl.20mm                

Po obvodu vyfrézované jako 

dvířko.

Tvar 14 D
Rámek masivní frézovaný 

tl.20mm, výplň frézovaná 

oboustranně dýhovaná    

MDF tl.11mm.                        

Čílko vyrobeno z celomasivní 

spárovky tl.20mm                

s vyfrézovanou drážkou nebo 

rovné bez drážky.

Tvar 19 D
Rámek masivní frézovaný 

tl.20mm, výplň frézovaná 

oboustranně dýhovaná    

MDF tl.11mm.                        

Čílko vyrobeno z celomasivní 

spárovky tl.20mm                

s vyfrézovanou drážkou nebo 

rovné bez drážky.

Tvar 65 D
Rámek masivní frézovaný 

tl.20mm, výplň frézovaná 

oboustranně dýhovaná    

MDF tl.11mm.                        

Čílko vyrobeno z celomasivní 

spárovky tl.20mm                     

s vyfrézovanou drážkou nebo 

rovné bez drážky.

Dvířka je možno objednat - buk, dub, javor, jasan, olše, smrk, borovice, třešeň a ořech. 

Mohou být mořená, lakovaná přírodně, v barvě RAL nebo NCS, patinovaná nebo bez povrchové úpravy.                                                            

Směr let u dvířek je svislý, u čílek je vodorovný. Na požádání je možná změna. 



Dřevěná čílka 

Tvar 42, 36, 32 D

Tvar bez frézování v ploše

Tvar 10D, 20D, 24D, 17D, 17, 14D, 19D

Tvar 57, 57D, 67

Tvar 45D Věncové lišty

Čílka je možno objednat - buk, dub, javor, jasan, olše, smrk, borovice, třešeň a ořech. 

Čílka jsou vyrobená ze spárovky tl. 20 a 22 mm dle tvaru dvířka. Jsou po obvodu ofrézována stejně jako vybraný tvar 

dvířka. Mohou být buď hladká nebo s frézováním v ploše. U tvaru 55 a 42 se čílka vyrabí jen hladká bez frézování v 

ploše. 



Liséna
Pro zakončení kuchyně

Liséna jednostranná šířka 50 mm 

Po domluvě je možné vyrobit různou délku a šířku.



Lakovaná dvířka

Dýhovaná dvířka

Dodací lhůta je 4 týdny.

Lakovaná dvířka lesklé i matné provedení. Jedná se o lakovanou MDF a to buď oboustranně nebo jednostranně, 

zadni strana je v tomto případě laminovaná bílá. Povrchová úprava se skládá z 5 vrstev, 3 x základní PU lak matný a 

2 x vrchní PU lak lesklý. Po vytvrzení je lak doleštěn finální leštící pastou. Dvířka lze objednat ve všech barvách 

stupnice RAL, NCS. Doporučené tvary jsou tvary hladké (bez hlubokého frézování) s obvodovým frézováním r 3mm.

Základem dvířka je 18 mm MDF olepená 2 mm dýhovou hranou a zadýhována z přední strany dýhou. Zadní strana je 

laminovaná. Na přání je možno zadýhovat i zadní stranu. Povrchová úprava je dělána do vysokého lesku z přední 

strany a hrany, zadní strana se dělá v matu. Povrchová úprava se skládá z 5 vrstev, 3 x základní PU lak matný a 2 x 

vrchní PU lak lesklý. Po vytvrzení je lak doleštěn finální leštící pastou. Po dohodě je možné udělat i v celomatu nebo 

celolesku. 

Dodací lhůty jsou 3-4 týdny. Dvířka je možné objednat oboustraně lakované nebo jednostraně kde zadní strana je 

bílá laminovaná.



Skleněné výplně masivních a lakovaných dvířek
Master ligne Madera čirá Master carre

Master point Kůra čirá Grepi čiré

Krizet Flutes

Orchid       Patterned 130




