
Barevné možnosti folií a zad MDF jsou v katalogu a také na www.svetdvierok.sk pouze ilustrační. Při objednávce dvířek je nutné barevnost vždy ověřit ve vzorkovníku folií.
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Vstupte do lahůdkami ochuceného „Světa dvířek“, 
připraveného podle nejnovějších trendů a Vašich
požadavků. Vyberte si z nabídky „Dvířka podle 
Vaší chuti“.

K dosud široké nabídce jsme přidali lahodné chutě, které 
pro vás připravili „specialisté na kvalitní interiérová 
dvířka“:

1.Foliová dvířka
nabízíme 88 tvarů dvířek s více než 160 barvami předních 
folií.

2.Moderní akrylátová dvířka „SENOSAN“
se zrcadlovou plochou, vysokým stupněm lesku a lasero-
vou hranou, bez viditelné spáry. (SENOSAN SCR AM 1800 
TOPX, TOP MATT), 19 barevných odstínů

3. Stříkaná dvířka 
ve více než 2500 barevných odstínech, lesklém a matném 
provedení s novinkou: vyfrézovaným úchytem

4. Hliníková dvířka
ve 13 různých profilech s novinkou: AL dvířka tloušťky 
18mm

5.Doplňky k dvířkám 
římsy, ozdobné listely, skleněné výplně, těsnění na sklo, 
frézované úchyty...

 Dvířka podle vaší chuti Dvířka podle vaší chuti

NOVINKY ZE „SVěTA DVířEK”

NOVINKY ZE „SVětA DVířEK”

l nové tvary dvířek

l elegantní nové tvary zásuvek

l trendové folie –  160 druhů 

l	 moderní frézované úchyty

l nové tvary ozdobných lišt 

l 7 desénů zadních ploch

l prosklená dvířka s těsněním

l tepelná odolnost foliových dvířek 
 zvýšená až na 110°C (srovnatelné 
 s odolností ABS hrany)

l bílá lesklá folie LG – UV stabilní

l profil AL 114 o tloušťce 18mm

l akrylátová dvířka SENOSAN SCR AM 
 1800 TOP MATT

l 19 barevných odstínů SENOSAN

l stříkaná dvířka se zapuštěným úchytem



4 Dvířka podle vaší chuti Dvířka podle vaší chutiMaximální možný rozměr foliových dvířek: výška 2 400 mm, šířka 1 200 mm; minimální možný rozměr: výška 100mm, šířka 140mm Dvířka podle vaší chuti Dvířka podle vaší chuti

Vstupte do světa foliových dvířek

• Všechny tvary dvířek za stejnou cenu

• Bílá lesklá LG vítěz testů 

 UV stability

• 160 folií
• Nové tvary dvířek a zásuvek

• Prosklená dvířka s těsněním

hladká dvířka
D54 bez AL
roh: R1
hrana: R1
možnosti prosklení

Průřez plnými dvířky Průřez prosklení dvířek

R1 60

D56
roh: R3
hrana: R6
možnosti prosklení

Průřez plnými dvířky Průřez prosklení dvířek

R6 60

„Dvířka určují styl nejen kuchyně, ale celého interiéru“. Kuchyň je 
srdcem domova, prostředím, kde se schází celá rodina, ale hlavně 
místem kulinářské realizace. Gurmáni: „Vyberte si dvířka pod-
le Vaší chuti“. Nechte se inspirovat širokou paletou tvarů folií a 
doplňků.

Když nenajdete v katalogu dvířka podle Vašich představ, vyrobíme 
speciálně pro Vás úplně nový tvar, doplníme novou barvu folie. 
Naší nabídku umíme vždy „okořenit“ podle Vaší chuti.

 Proč si vybrat právě foliová dvířka? :
	 l největší prostor pro vaše představy – vyrobíme 
  pro Vás dvířka podle Vašich návrhů
	 l široká nabídka tvarů dvířek – 88 možností
	 l velký výběr folií – více než 160 druhů
	 l nejširší možnost imitace dřeva
	 l široký výběr povrchů
	 l 7 barevných desénů zadních stěn dvířek
	 l obrovská možnost kombinování tvarů dvířek a folií
	 l možnost vytvoření různých stylů – moderní, 
  rustikální, chalupářský, provensálský...
	 l velmi přijatelná cena
	 l široká nabídka doplňků
	 l různorodé možnosti použití v interiéru

Dvířka vyrábíme z kvalitních materiálů na nejmodernějších stro-
jích, s použitím speciální technologie – vysoká kvalita, náš stan-
dard.

Široká nabídka tvarů a folií umožňuje různorodé použití, a tak 
přispívá k zútulnění vašeho domova, oživení kuchyňské linky, ke 
zpříjemnění a zpestření prostředí vašich dětí, pracovny, ložnice... 
Pokud máte chuť použít naše výrobky někde jinde, jako například 
horní desky stolů, barové rampy, nebo potřebujete vyrobit speciální 
tvar podle Vašich nákresů – jak je libo! 
Pokusíme se splnit vaše představy.



 Dvířka podle vaší chuti Dvířka podle vaší chuti 5 Dvířka podle vaší chuti Dvířka podle vaší chuti Barevné možnosti folií a zad MDF jsou v katalogu a také na www.svetdvierok.sk pouze ilustrační. Při objednávce dvířek je nutné barevnost vždy ověřit ve vzorkovníku folií.

D10
roh: R3, R1
hrana: R3
možnosti prosklení

Průřez plnými dvířky Průřez prosklení dvířek

R3 60

hladká dvířka

D11
roh: R3 
hrana: R15
možnosti prosklení

Průřez plnými dvířky Průřez prosklení dvířek

R15
60

D21
roh: R3

možnosti prosklení

Průřez plnými dvířky Průřez prosklení dvířek

60

D34
roh: R5

možnosti prosklení

Průřez plnými dvířky Průřez prosklení dvířek

6012

D74
roh: R1 
hrana: R2
možnosti prosklení

D10 UKW

možnosti prosklení

Průřez plnými dvířky Průřez prosklení dvířek

R3 60

Průřez plnými dvířky Průřez prosklení dvířek

R2 60

R3

R3 R3

R1

Průřez plnými dvířky Průřez prosklení dvířek

60

Foliová dvířka bez úchytů
D69
roh: R3
hrana: R3
možnosti prosklení

Průřez plnými dvířky Průřez prosklení dvířek

60

D70
roh: R3
hrana: R3
možnosti prosklení

Rozměr úchytu: 140 x 40 mm

Rozměr úchytky: 140 x 40 mm

D74 UKW



UKW 6

D63
roh: R3
hrana: R3
možnosti prosklení

D55
roh: R3
hrana: R3
možnosti prosklení

D43
roh: R1

možnosti prosklení

Pokud si přejete dvířka s vyfrézovanou úchytkou, je to 
potřebné uvést do objednávky. Cena Al úchytky, otvor 
na úchytku + montáž jsou účtované samostatně.

Foliová dvířka – vyfrézované úchyty

 Dvířka podle vaší chuti Dvířka podle vaší chuti6 Maximální možný rozměr foliových dvířek: výška 2 400 mm, šířka 1 200 mm; minimální možný rozměr: výška 100mm, šířka 140mm

UKW 7

UKW 4

ShZ

UKW 15 UKW14

Úchytka UKW 4
Povrch:elox(foto), imitace nerezu
Rozměr: libovolný rozměr 
Tvar dvířek: D54, D10 UKW, D74 UKW

Úchytka UKW 5
Povrch: elox (foto), imitácia nerez
Rozměr: libovolný rozměr 
Tvar dvířek: D54, D10 UKW, D74 UKW

Úchytka UKW 6
Povrch: elox (foto)
Rozměr: libovolný rozměr 
Tvar dvířek: D54, D10 UKW, D74 UKW

Úchytka UKW 7
Povrch: elox (foto)
Rozměr: libovolný rozměr 
Tvar dvířek: D54, D10 UKW, D74 UKW

Úchytka SHZ
Povrch: elox broušený (foto)
Rozměr: libovolný rozměr  x 2mm (š x v)
Tvar dvířek: D54, D10 UKW, D74 UKW

UKW 14
Povrch: elox (foto), nerez
Rozměr: libovolný rozměr  x 2mm (š x v)
Tvar dvířek: D54, D10 UKW, D74 UKW

UKW 15
Povrch: elox , nerez (foto)
Rozměr: libovolný rozměr x 31mm (š x v)
Tvar dvířek: D54, D10 UKW, D74 UKW

SHZ 2192
Povrch: nerez tmavý (foto), grafi t, bílá
Rozměr (mm): 147, 197, 247, 297, 347, 397, 447, 
497, 547, 597, 697, 797, 897, 997, 1197
Tvar dvířek: D54, D10 UKW, D74 UKW

UKW 5
ShZ 2192 ShZ 2192

úchytka 63
Povrch: nerez (foto), chrom
Rozměr:  145x40mm (š x v)
Tvar dvířek: pouze D63 

úchytka 55
Povrch:  chrom matný
Rozměr:  174x30mm (š x v)
Tvar dvířek: pouze D55

úchytka 43
Povrch: elox (foto)
Rozměr: 150x64mm (š x v) (jiné rozměry na požádání)
Tvar dvířek: libovolný



Úchytka 9

Povrch: elox (foto)
Rozměr: libovolný rozměr x 45mm (š x v)
Tvar dvířek: libovolný

Úchytka 4

Povrch: nikl broušený (foto), chrom matný,  chrom lesklý
Rozměr:180x50mm (š x v)
Tvar dvířek: libovolný

Úchytka 5

Povrch: chrom matný (foto)
Rozměr: 146x44mm (š x v)
Tvar dvířek: libovolný

Úchytka 6

Povrch: elox (foto), imitace nerez
Rozměr: 143x49mm (š x v), (další šířky:175, 207, 271mm) 
Tvar dvířek: libovolný

Povrch: satin (foto), chrom matný
Rozměr: 127x45mm (š x v)
Tvar dvířek: libovolný

Povrch: chrom matný (foto), satin
Rozměr: 50x50mm (š x v)
Tvar dvířek: libovolný

Úchytka 2 Úchytka 3 Úchytka 8 Úchytka 7

Povrch: elox (foto)
Rozměr: 138x30mm (š x v), (další šířka:106mm) 
Tvar dvířek:  D54, D10 UKW

Povrch: imitace nerez (foto)
Rozměr: libovolný rozměr  x 40mm (š x v)
Tvar dvířek: D54, D10 UKW

 Dvířka podle vaší chuti Dvířka podle vaší chuti Barevné možnosti folií a zad MDF jsou v katalogu a také na www.svetdvierok.sk pouze ilustrační. Při objednávce dvířek je nutné barevnost vždy ověřit ve vzorkovníku folií. 7

V textu jsou uvedeny viditelné rozměry úchytů, standardní otvor pro úchyt - 40 mm od hrany dvířek



Úchytka 12 Úchytka 10

Pohled zepředu Pohled zezadu
Povrch: elox (foto), imitace nerez broušený
Rozměr: libovolný rozměr x 47mm (š x v)
Tvar dvířek: D54, D10 UKW

Povrch: šedá RAL9006 (foto)
Rozměr: 180x25mm (š x v)
Tvar dvířek: D54, D10 UKW – úchytka je zezadu dvířek

Úchytka 10

Možnosti umístění úchytek a jejich značení

dvířka SS dvířka SL dvířka SP dvířka VS dvířka VL dvířka VP

zásuvka SS

zásuvka STřED

Barevnost úchytek

Nerez Chrom

Elox Satin

Nikl Chrom matný

 Dvířka podle vaší chuti Dvířka podle vaší chuti8 Maximální možný rozměr foliových dvířek: výška 2 400 mm, šířka 1 200 mm; minimální možný rozměr: výška 100mm, šířka 140mm

V textu jsou uvedené viditelné rozměry úchytek,  standardní otvor na úchytku – 40 mm od okraje dvířek



Skleněné výplně

V nabídce máme 
ještě další vzory 
skel – zavolejte 
nám a dozvíte se 
víc...

čiré Lacomat bílý Satin White činčila čirá činčila bronz 

Flutus Delta Krepi Krizet Master Care 

Quatrix Konfeta Kôra číra Kôra bronz Lacobel 25 farieb 

Planibel hnědý Planibel šedý Satin hnědý Satin šedý 

Prosklená dvířka s těsněním
(jen pro foliová dvířka)
Elegantní a pěkné i ze zadní strany díky speciálnímu 
těsnění.

Výhody:
l elegantní ukončení frézovaného otvoru na sklo 
l snadná výměna skla v případě potřeby
Upozornění:
l sklo musí mít v rozích rádius R15mm
l tloušťka skla 4mm
l sklo musí být uříznuté přesně do otvoru na sklo: - 1mm

SATIN WhITE  (MATELUX) LACOMAT BíLý LACOBEL BíLý LACOBEL EXTRA BíLý

Prosklená dvířka s těsněním Prosklená dvířka se silikonem

 Dvířka podle vaší chuti Dvířka podle vaší chuti Barevné možnosti folií a zad MDF jsou v katalogu a také na www.svetdvierok.sk pouze ilustrační. Při objednávce dvířek je nutné barevnost vždy ověřit ve vzorkovníku folií. �



Dvířka „mejdlíčko“
D09
roh: R3

možnosti prosklení

Průřez plnými dvířky Průřez prosklení dvířek

R10

Zabroušená hrana

D57
roh: R1

možnosti prosklení

Průřez plnými dvířky Průřez prosklení dvířek

Viditelná hrana

R10

D38
roh: R3

možnosti prosklení

Průřez plnými dvířky Průřez prosklení dvířek

R3

Zabrúsená hrana

Průřez plnými dvířky Průřez prosklení dvířek

Viditeľná hrana

R3

Viditeľná hrana

D43
roh: R1

možnosti prosklení

Průřez plnými dvířky Průřez prosklení dvířek

R10

D26
roh: R1

možnosti prosklení

Průřez prosklení dvířek

R3

60 60 60

60 60 60

 Dvířka podle vaší chuti Dvířka podle vaší chutiMaximální možný rozměr foliových dvířek: výška 2 400 mm, šířka 1 200 mm; minimální možný rozměr: výška 100mm, šířka 140mm10

od 105 od 105 od 105

od 105 od 105 od 105

D58
roh: R1

možnosti prosklení

Průřez plnými dvířky



D20  roh: R3

Průřez plnými dvířky Průřez prosklení dvířek Možnosti prosklení

S vnitřním 
vyfrézováním

Bez vnitřního 
vyfrézování

Možnosti vyfrézování
       rozměry (mm)

      výška      šířka 

Dvířka s vyfrézov. od 191 od  191 
 bez vyfrézov. do  190 do  190

Zásuvka s vyfrézov. obvod  obvod
 bez vyfrézov. obvod  obvod

R1

D35  roh: R3 S vnitřním 
vyfrézováním

Bez vnitřního 
vyfrézování

Možnosti vyfrézování
       rozměry (mm)

      výška      šířka 

Dvířka s vyfrézov. od 220 od  220 
 bez vyfrézov. do  219 do  219

Zásuvka s vyfrézov. obvod  obvod
 bez vyfrézov. obvod   obvod

R1

D29  roh: R3

Průřez plnými dvířky Průřez prosklení dvířek Možnosti prosklení

S vnitřním 
vyfrézováním

Bez vnitřního 
vyfrézování

Možnosti vyfrézování
       rozměry (mm)

      výška      šířka 

Dvířka s vyfrézov. od 296 od  296 
 bez vyfrézov. do  295 do  295

Zásuvka s vyfrézov. obvod  obvod
 bez vyfrézov. obvod   obvod

R1

D49  roh: R3

Průřez plnými dvířky Průřez prosklení dvířek Možnosti prosklení

S vnitřním 
vyfrézováním

Bez vnitřního 
vyfrézování

Možnosti vyfrézování
       rozměry (mm)

      výška      šířka 

Dvířka s vyfrézov. od 101 od  191 
 bez vyfrézov. do  100 do  190

Zásuvka s vyfrézov. od  101 od  191
 bez vyfrézov. do  100 do  190

R1

D30  roh: R3

Průřez plnými dvířky Průřez prosklení dvířek Možnosti prosklení

S vnitřním 
vyfrézováním

Bez vnitřního 
vyfrézování

Možnosti vyfrézování
       rozměry (mm)

      výška      šířka 

Dvířka s vyfrézov. od 191 od  191 
 bez vyfrézov. do  190 do  190

Zásuvka s vyfrézov. od  140 od  191
 bez vyfrézov. do  139 do  190

R1

D23  roh: R3

Průřez plnými dvířky Průřez prosklení dvířek Možnosti prosklení

S vnitřním 
vyfrézováním

Bez vnitřního 
vyfrézování

Možnosti vyfrézování
       rozměry (mm)

      výška      šířka 

Dvířka s vyfrézov. obvod  obvod  
 bez vyfrézov. obvod  obvod  

Zásuvka s vyfrézov. obvod  obvod  
 bez vyfrézov. obvod  obvod  

R1

5452 52 30 30 54 5452

52 5430 52 54 35 60

POZOR!!! - nutné použít mělčí závěs BLUM

 Dvířka podle vaší chuti Dvířka podle vaší chuti Barevné možnosti folií a zad MDF jsou v katalogu a také na www.svetdvierok.sk pouze ilustrační. Při objednávce dvířek je nutné barevnost vždy ověřit ve vzorkovníku folií. 11

od 191 od 296 od 191

od 220 od 191 od 105

Možnosti proskleníPrůřez plnými dvířky Průřez prosklení dvířek



Imitace dřevěných 
dvířek

D16  
roh: R3

Průřez plnými dvířky Průřez prosklení dvířek Možnosti prosklení

R3 60 57

od 196

od
 19

6
od

 14
0

od
 10

5

D75  
roh: R3

hrana: R3

Průřez plnými dvířky Průřez prosklení dvířek Možnosti prosklení

R3 60 57

od 196

od
 19

6
od

 14
0

od
 10

5

od 196

od 196

ZRUŠILI SME 
„VŠECHNY”  PříPLAtKY!

Snažíme se Vám maximálně ulehčit orientaci nejen při výběru 
dvířek, ale i při výpočtu jejich ceny.
 
Ceny bez příplatků na všechna nabízená dvířka – foli-
ová, stříkaná, hliníková, Senosan! 
 příplatek
Atypický rozměr dvířek 0% 
Otvor na sklo 0% 
Otvor na sklo - čtyřmřížka (4M) 0% 
Otvor na sklo - šestimřížka (6M) 0%
Směr vláken na výšku nebo na šířku 0% 
Výběr folie zadních ploch (7 typů) 0% 
Dvířka menší než  0,16m2 0%
Výběr nové přední folie mimo standardní nabídky 0% 
Nové vyfrézování dvířek podle přání zákazníka 0%
Veškeré vyfrézování dvířek za stejnou cenu 0%

zní to neuvěřitelně 
ale je to tak... 

 Dvířka podle vaší chuti Dvířka podle vaší chuti12

od 140

od 140

D88  
roh: R3

Možnosti prosklení

od 196

od
 19

6
od

 14
0

od
 10

5

od 196 od 140

Průřez plnými dvířky Průřez prosklení dvířek

R1
60 60

Maximální možný rozměr foliových dvířek: výška 2 400 mm, šířka 1 200 mm; minimální možný rozměr: výška 100mm, šířka 140mm



Průřez plnými dvířky Průřez prosklení dvířek Možnosti prosklení

R3 80 72

D47  
roh: R3

hrana: R3

od 246

od
 24

6
od

 14
0

od
 10

5

Průřez plnými dvířky Průřez prosklení dvířek Možnosti prosklení

R3 80 72

D76  
roh: R3

hrana: R3

od 246

od
 24

6
od

 14
0

od
 10

5

Průřez plnými dvířky Průřez prosklení dvířek

5870

Možnosti prosklení

D45  
roh: R5

od 196

od
 19

6
od

 14
0

od
 10

5

Možnosti prosklení

D77  
roh: R5

Průřez plnými dvířky Průřez prosklení dvířek

5870

od 196

od
 19

6
od

 14
0

od
 10

5

od 246

od 196

od 246

od 196

 Dvířka podle vaší chuti Dvířka podle vaší chuti Barevné možnosti folií a zad MDF jsou v katalogu a také na www.svetdvierok.sk pouze ilustrační. Při objednávce dvířek je nutné barevnost vždy ověřit ve vzorkovníku folií. 1�

Rozměry určují tvar zásuvky a dvířek (více na straně 38)

od 140

od 140

od 140

od 140



D53  
roh: R3

hrana: R3

Možnosti proskleníPrůřez plnými dvířky

R3
60

Průřez prosklení dvířek

5354

od 196

od
 19

6
od

 14
0

od
 10

5D51  
roh: R5

Možnosti proskleníPrůřez plnými dvířky Průřez prosklení dvířek

65 585

od 166

od
 19

6
od

 14
0

od
 10

5

D17  
roh: R3

hrana: R3

Možnosti proskleníPrůřez plnými dvířky Průřez prosklení dvířek

R3 67 635

Průřez plnými dvířky Průřez prosklení dvířek

R3 67 635

D18  
roh: R3

hrana: R3

Možnosti prosklení

od 176

od
 17

6
od

 10
5

od
 10

5

od 176

od
 17

6
od

 10
5

od
 10

5

od 166 od 196

od 176 od 176

 Dvířka podle vaší chuti Dvířka podle vaší chuti14 Maximální možný rozměr foliových dvířek: výška 2 400 mm, šířka 1 200 mm; minimální možný rozměr: výška 100mm, šířka 140mm

Rozměry určují tvar zásuvky a dvířek (více na straně 38)

od 140

od 140

od 140

od 140

Maximální možný rozměr foliových dvířek: výška 2 200 mm, šířka 1 100 mm; minimální možný rozměr: výška 100mm, šířka 140mm



D19  
roh: R3

hrana: R3

Možnosti prosklení

D79 
roh: R3

hrana: R3

Možnosti proskleníPrůřez plnými dvířky Průřez prosklení dvířek

R3 5359

od 196

od
 19

6
od

 14
0

od
 10

5

od 196

od
 19

6
od

 14
0

od
 10

5

D48  
roh: R5

hrana: R3

Možnosti proskleníPrůřez plnými dvířky Průřez prosklení dvířek

R3 5867 5

D08  
roh: R5

Možnosti proskleníPrůřez plnými dvířky Průřez prosklení dvířek

5360 15

od 140

od
 19

6
od

 14
0

od
 10

5

od 217

od
 24

6
od

 14
0

od
 10

5

od 196 od 196

Průřez plnými dvířky Průřez prosklení dvířek

R3 5359

od 140 od 217

 Dvířka podle vaší chuti Dvířka podle vaší chuti Barevné možnosti folií a zad MDF jsou v katalogu a také na www.svetdvierok.sk pouze ilustrační. Při objednávce dvířek je nutné barevnost vždy ověřit ve vzorkovníku folií. 15

Rozměry určují tvar zásuvky a dvířek (více na straně 38)

od 140 od 140

od 140od 140

Maximální možný rozměr foliových dvířek: výška 2 200 mm, šířka 1 100 mm; minimální možný rozměr: výška 100mm, šířka 140mm



Rustikální dvířka
D28  
oh: R5

Možnosti proskleníPrůřez plnými dvířky Průřez prosklení dvířek

11 6045 65

od 246

od
 24

6
od

 14
0

od
 10

5

D71  
roh: R5

Možnosti prosklení

D72  
roh: R5

Možnosti prosklení

od 235

od
 24

6
od

 14
0

od
 10

5

od
 24

6
od

 14
0

od
 10

5

Průřez plnými dvířky Průřez prosklení dvířek

11 6045 50

Průřez plnými dvířky Průřez prosklení dvířek

11 6045 50

od 235 od 235 od 235

od 246

 Dvířka podle vaší chuti Dvířka podle vaší chutiMaximální možný rozměr foliových dvířek: výška 2 400 mm, šířka 1 200 mm; minimální možný rozměr: výška 100mm, šířka 140mm16

Rozměry určují tvar zásuvky a dvířek (více na straně 38)

od 105

od 105 od 105



D78  
roh: R5

Možnosti proskleníPrůřez plnými dvířky Průřez prosklení dvířek

11 6045 65

od 246

od
 24

6
od

 14
0

od
 10

5 D81  
roh: R5

Možnosti proskleníPrůřez plnými dvířky Průřez prosklení dvířek

11 6045 65

od 246

od
 24

6
od

 14
0

od
 10

5

D73  
roh: R5

Možnosti prosklení

od 235

od
 24

6
od

 14
0

od
 10

5 D80  
roh: R3, 

hrana: R15

Možnosti prosklení

od 176

od
 19

6
od

 14
0

od
 10

5

Průřez plnými dvířky Průřez prosklení dvířek

60 5825
R15

Průřez plnými dvířky Průřez prosklení dvířek

11 6045 50

od 246

od 235 od 176

od 246

 Dvířka podle vaší chuti Dvířka podle vaší chuti Barevné možnosti folií a zad MDF jsou v katalogu a také na www.svetdvierok.sk pouze ilustrační. Při objednávce dvířek je nutné barevnost vždy ověřit ve vzorkovníku folií. 17

Rozměry určují tvar zásuvky a dvířek (více na straně 38)

od 105 od 105

od 105 od 105



D68  
roh: R5

Možnosti prosklení

od 220

od
 22

0
od

 14
0

od
 10

5

Průřez plnými dvířky Průřez prosklení dvířek

10 6052 40

D82 
roh: R5

Možnosti prosklení

od 246

od
 24

6
od

 14
0

od
 10

5

Průřez plnými dvířky Průřez prosklení dvířek

12 5352 42

od 220 od 246

 Dvířka podle vaší chuti18 Maximální možný rozměr foliových dvířek: výška 2 400 mm, šířka 1 200 mm; minimální možný rozměr: výška 100mm, šířka 140mm

Rozměry určují tvar zásuvky a dvířek (více na straně 38)

od 105 od 105

D85  
roh: R3

hrana: R3

Možnosti prosklení

od 220

od
 22

0
od

 14
0

od
 10

5

od 220 od 140

D86 
roh: R3

hrana: R3

Možnosti prosklení

od 220

od
 22

0
od

 14
0

od
 10

5

od 220 od 140

Průřez plnými dvířky Průřez prosklení dvířek

R3 65 7030

Průřez plnými dvířky Průřez prosklení dvířek

R3 60 7038



 Dvířka podle vaší chuti Barevné možnosti folií a zad MDF jsou v katalogu a také na www.svetdvierok.sk pouze ilustrační. Při objednávce dvířek je nutné barevnost vždy ověřit ve vzorkovníku folií. 1�

Rozměry určují tvar zásuvky a dvířek (více na straně 38)

Průřez plnými dvířky Průřez prosklení dvířek

51 4751

D33  
roh: R5

Možnosti prosklení

od 246

od
 24

6
od

 14
0

od
 10

5

od 246 od 105

Průřez plnými dvířky Průřez prosklení dvířek

R6 60 5342

D39  
roh: R5

 hrana: R6

Možnosti prosklení

od 246

od
 24

6
od

 14
0

od
 10

5

od 246 od 105

D83  
roh: R1

Možnosti prosklení

od 246

od
 24

6
od

 14
0

od
 10

5

od 246 od 105

D87 
roh: R3

hrana: R3

Možnosti prosklení

od 246

od
 24

6
od

 14
0

od
 10

5

od 246 od 105

Průřez plnými dvířky Průřez prosklení dvířek

R3 45 6050

Průřez plnými dvířky Průřez prosklení dvířek

33 605012



 Dvířka podle vaší chuti Dvířka podle vaší chuti20 Maximální možný rozměr foliových dvířek: výška 2 400 mm, šířka 1 200 mm; minimální možný rozměr: výška 100mm, šířka 140mm

Rozměry určují tvar zásuvky a dvířek (více na straně 38)

Průřez plnými dvířky Průřez prosklení dvířek

50 4740

D14  
roh: R5

Možnosti prosklení Průřez plnými dvířky Průřez prosklení dvířek

R15
60 5825

D52  
roh: R3, 

hrana: R15

Možnosti prosklení

od 246

od
 24

6
od

 14
0

od
 10

5

od 196

od
 19

6
od

 14
0

od
 10

5

D27  
roh: R5

Možnosti proskleníPrůřez plnými dvířky Průřez prosklení dvířek

12 5352 42

Průřez plnými dvířky Průřez prosklení dvířek

70 5238

D46  
roh: R5

Možnosti prosklení

od 260

od
 24

6
od

 14
0

od
 10

5

od 246

od
 24

6
od

 14
0

od
 10

5

od 246 od 196

od 260 od 246

od 105 od 105

od 105 od 105



 Dvířka podle vaší chuti Dvířka podle vaší chuti 2121

D40  
roh: R5

Možnosti proskleníPrůřez plnými dvířky Průřez prosklení dvířek

60 5846

D32  
roh: R5

Možnosti proskleníPrůřez plnými dvířky Průřez prosklení dvířek

10 6052 40

od 246

od
 24

6
od

 14
0

od
 10

5

od 246

od
 24

0
od

 14
0

od
 10

5

od 246

od 246

římsy a ozdobné listely

OL 1 OL 2 OL 3 OL 4 OL 5 OL 6 OL 7 OL 8

římsa 01 římsa 02 římsa 03 římsa 04 římsa 05

římsa 06 římsa 07 římsa 08 římsa 09 římsa 10

Ozdobné listely rozměry: tloušťka 18 mm, šířka 50 mm, délka do 2200 mm

římsy rozměry: tloušťka 25mm, šířka 80 mm, délka 1800 mm

Rozměry určují tvar zásuvky a dvířek (více na straně 38)

od 105

od 105

Možnosti frézování: levé / 
pravé. Na obrázku 
zobrazena: LEVÉ

římsa 13



Jemné linie

D03  
roh: R5

Možnosti prosklení

od 240

od
 24

0
od

 14
0

od
 10

5

od 240

D04  
roh: R5

Možnosti proskleníPrůřez plnými dvířky Průřez prosklení dvířek

52 588 24

od 270

od
 27

0
od

 20
0

od
 10

5

D06  
roh: R5

Možnosti proskleníPrůřez plnými dvířky Průřez prosklení dvířek

60 5824

od 240

od
 24

0
od

 14
0

od
 10

5

od 270

od 240

Průřez plnými dvířky Průřez prosklení dvířek

52 57248

 Dvířka podle vaší chuti Dvířka podle vaší chuti22

Rozměry určují tvar zásuvky a dvířek (více na straně 38)

od 105

od 105 od 105

Maximální možný rozměr foliových dvířek: výška 2 400 mm, šířka 1 200 mm; minimální možný rozměr: výška 100mm, šířka 140mm



 Dvířka podle vaší chuti Dvířka podle vaší chuti Barevné možnosti folií a zad MDF jsou v katalogu a také na www.svetdvierok.sk pouze ilustrační. Při objednávce dvířek je nutné barevnost vždy ověřit ve vzorkovníku folií. 2�

D05  
roh: R5

Možnosti proskleníPrůřez plnými dvířky Průřez prosklení dvířek

60 5824

od 190

od
 19

0
od

 14
0

od
 10

5

D13  
roh: R5

Možnosti proskleníPrůřez plnými dvířky Průřez prosklení dvířek

60 5824

od 220

od
 24

6
od

 14
0

od
 10

5

od 190

od 220

D07  
roh: R5, 

hrana: R6

Možnosti proskleníPrůřez plnými dvířky Průřez prosklení dvířek

R6 16 6015

od 176

od
 17

6
od

 14
0

od
 10

5

od 176

Rozměry určují tvar zásuvky a dvířek (více na straně 38)

od 105 od 140

od 105

D15  
roh: R5

Možnosti proskleníPrůřez plnými dvířky Průřez prosklení dvířek

26 608

od 105

od
 14

0
od

 14
0

od
 10

5

od 105 od 105



D01  
roh: R5, 

hrana: R6

Možnosti proskleníPrůřez plnými dvířky Průřez prosklení dvířek

R6 45 6028

od 196

od
 19

6
od

 14
0

od
 10

5

D31  
roh: R5

Možnosti proskleníPrůřez plnými dvířky Průřez prosklení dvířek

R1
35 6010

od 120

od
 14

0
od

 14
0

od
 11

0

od 196

od 120

D44  
roh: R5

Možnosti proskleníPrůřez plnými dvířky Průřez prosklení dvířek

R1
65 6010

od 196

od
 19

6
od

 14
0

od
 10

5

od 196

 Dvířka podle vaší chuti Dvířka podle vaší chutiMaximální možný rozměr foliových dvířek: výška 2 400 mm, šířka 1 200 mm; minimální možný rozměr: výška 100mm, šířka 140mm24

od 140od 140

Rozměry určují tvar zásuvky a dvířek (více na straně 38)

od 120



 Dvířka podle vaší chuti Dvířka podle vaší chuti Barevné možnosti folií a zad MDF jsou v katalogu a také na www.svetdvierok.sk pouze ilustrační. Při objednávce dvířek je nutné barevnost vždy ověřit ve vzorkovníku folií. 25

D41  
roh: R5, 

hrana: R3

Možnosti proskleníPrůřez plnými dvířky

R3 58

Průřez prosklení dvířek

46

4

84

od 130

od
 15

6
od

 14
0

od
 10

5

D42  
roh: R5

Možnosti proskleníPrůřez plnými dvířky

R1

Průřez prosklení dvířek

59 84

4

43

od 130

od
 15

6
od

 14
0

od
 10

5

od 130

od 130 

D22  
roh: R5

Možnosti proskleníPrůřez plnými dvířky Průřez prosklení dvířek

30 605
R1

D50  
roh: R5, 

hrana: R6

Možnosti proskleníPrůřez plnými dvířky Průřez prosklení dvířek

R6 80 6224

od 120

od
 14

0
od

 14
0

od
 10

5

od 246

od
 24

6
od

 14
0

od
 10

5

od 120

od 246

Rozměry určují tvar zásuvky a dvířek (více na straně 38) Ak si šuplík prajete vyrobiť s výfrezom 
ako dvierka, objednajte ho ako dvierka

od 140

od 130

Možnosti frézování: levé / 
pravé. Na obrázku 
zobrazena: LEVÉ

od 130

Možnosti frézování: levé / 
pravé. Na obrázku 
zobrazena: LEVÉ

od 120



Průřez plnými dvířky Průřez prosklení dvířek

R15
60 6816

D36  
roh: R5, 

hrana: R15

Možnosti prosklení

od 246

od
 24

6
od

 14
0

od
 10

5

D67  
roh: R3

Možnosti prosklení

od 246

od
 24

6
od

 14
0

od
 11

0

200

od 246

od 246

Průřez plnými dvířky Průřez prosklení dvířek

R3 60

 Dvířka podle vaší chuti Dvířka podle vaší chuti26 Maximální možný rozměr foliových dvířek: výška 2 400 mm, šířka 1 200 mm; minimální možný rozměr: výška 100mm, šířka 140mm

Podpora prodeje

Rozměry určují tvar zásuvky a dvířek (více na straně 38)

od 105

od 105

Možnosti frézování: levé / 
pravé. Na obrázku 
zobrazena: LEVÉ



 Dvířka podle vaší chuti Dvířka podle vaší chuti Barevné možnosti folií a zad MDF jsou v katalogu a také na www.svetdvierok.sk pouze ilustrační. Při objednávce dvířek je nutné barevnost vždy ověřit ve vzorkovníku folií.

Moderní tvary s vlnkou
D62  roh: R3, hrana: R3

Průřez plnými dvířky Průřez prosklení dvířek Možnosti prosklení

S vnitřním 
vyfrézováním

Bez vnitřního 
vyfrézování

Možnosti vyfrézování
       rozměry (mm)

      výška      šířka 

Dvířka s vyfrézov. od 140 od  246 
 bez vyfrézov. do  139 do  245

Zásuvka s vyfrézov. od  140 od  246
 bez vyfrézov. do  139 do  245

R3

D64  roh: R3, hrana: R3

Průřez plnými dvířky Průřez prosklení dvířek Možnosti prosklení

S vnitřním 
vyfrézováním

Bez vnitřního 
vyfrézování

Možnosti vyfrézování 
       rozměry (mm)

      výška      šířka 

Dvířka s vyfrézov. od 140 od  146 
 bez vyfrézov. do  139 do  145

Zásuvka s vyfrézov. od  140 od  146
 bez vyfrézov. do  139 do  145

R3

D59  roh: R3, hrana: R3

Průřez plnými dvířky Průřez prosklení dvířek Možnosti prosklení

S vnitřním 
vyfrézováním

Bez vnitřního 
vyfrézování

Možnosti vyfrézování
       rozměry (mm)

      výška      šířka 

Dvířka s vyfrézov. od 140 od  196 
 bez vyfrézov. do  139 do  195

Zásuvka s vyfrézov. od  140 od  196
 bez vyfrézov. do  139 do  195

R3

D61  roh: R3, hrana: R3

Průřez plnými dvířky Průřez prosklení dvířek Možnosti prosklení

S vnitřním 
vyfrézováním

Bez vnitřního 
vyfrézování

Možnosti vyfrézování
       rozměry (mm)

      výška      šířka 

Dvířka s vyfrézov. od 140 od  146 
 bez vyfrézov. do  139 do  145

Zásuvka s vyfrézov. od  140 od  146
 bez vyfrézov. do  139 do  145

R3

D65  roh: R3, hrana: R3

Průřez plnými dvířky Průřez prosklení dvířek Možnosti prosklení

S vnitřním 
vyfrézováním

Bez vnitřního 
vyfrézování

Možnosti vyfrézování
       rozměry (mm)

      výška      šířka 

Dvířka s vyfrézov. od 196 od  146 
 bez vyfrézov. do  195 do  145

Zásuvka s vyfrézov. od  196 od  146
 bez vyfrézov. do  195 do  145

R3

D66  roh: R3, hrana: R3

Průřez plnými dvířky Průřez prosklení dvířek Možnosti prosklení

S vnitřním 
vyfrézováním

Bez vnitřního 
vyfrézování

Možnosti vyfrézování
       rozměry (mm)

      výška      šířka 

Dvířka s vyfrézov. od 146 od  146 
 bez vyfrézov. do  145 do  145

Zásuvka s vyfrézov. od  146 od  146
 bez vyfrézov. do  145 do  145

R3

60 60 60

60609372 52

60

Možnosti frézování: pravé / levé
Na obrázku zobrazené LEVé

od 246 od 146 od 146

od 196 od 146 od 146

27
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Technické údaje:
• Popis technologie: na tvarově 
 upravenou MDF desku (použitím NC 
 obráběcího centra) je pomocí 
 vakuového lisu nalisovaná PVC folie

• Nosný materiál:  frézovaná MDF 
 deska tloušťky 18 mm v různých 
 barevných modifi kacích

• Vrchní folie: PVC folie – matná nebo 
 lesklá – od předních evropských 
 dodavatelů v různých dekorech

• tepelná odolnost folie: 120 0C. 

• tepelná odolnost lepidla: 
 ve spáře 100°C (u elektrospotřebičů 
 doporučujeme použít ochranné 
 lišty  a dodržet minimální odstup 
 od dvířek 20mm)

• Rozměrová tolerance:
 ±0,5 mm, tolerance na průhyb 
 materiálu:  ±4 mm na 1 metr

• Maximální rozměry:
 1200 mm šířka, 
 2400 mm délka

• Údržba a čištění:
 běžné saponátové prostředky 
 bez pevných přísad. Nikdy nepoužívat 
 čistící prostředky nebo ředidla, 
 která reagují s PVC

• Výhody lisovaných dvířek: 
 nepraskají, nesesychají, mají 
 dlouhou životnost a barevnou
 stálost, jsou hygienicky 
 nezávadné, snadno se čistí

Důležité informace 
pro zákazníka
při používání trouby na pečení, digestoře, 
myčky nádobí a rychlovarné konvice najde-
te na http://www.svetdvierok.sk/info/do-
lezite-informacie/

MOŽNOST 
LESKLÉ 
FOLIE

28

Pro zvýšení odolnosti foli-
ových dvířek u elektrických 
spotřebičů doporučujeme 
používat ochranné lišty z 
naší nabídky – délka lišty 
600mm

Rám 01 Rám 02 Rám 03 Rám 04

Rám 05 Rám 06 Rám 07 Rám 08

Dvířka D01, D05, D07, D09, D10, D10 UKW, D11, D12, 
D15, D21, D22, D23, D26, D31, D34, D38, D43, D44, D51, 
D54, D56, D57, D58, D69, D70, D74, D80

Dvířka D04 Dvířka D03, D06, D08, D14, D33, D39, D52 Dvířka D13, D27, D46 

Dvířka D16, D17, D18, D19, D45, D47, D53, 
D75, D76, D77, D79, D88

Dvířka D20, D29, D30, D35, D49 Dvířka D28, D68, D71, D72, D73, D78, D81, 
D85, D86, D87, D83

Dvířka D55, D59, D61, D62, D63, D64, D65, 
D66, D67

Rám na sklo - podle tvaru dvířek Možnosti 
prosklení dvířek

Ochranná lišta k 
elektrospotřebičům

Dřevěné mřížkové výplně (v surovém stavu)

 Dvířka podle vaší chuti Dvířka podle vaší chuti

ROZMěR:  1250 x 625 mm, 1250 x 1250 mm
DřEVINY: dub, buk, javor, smrk, borovice



• Popis technologie: na tvarově 
 upravenou MDF desku (použitím NC 
 obráběcího centra) je pomocí 
 vakuového lisu nalisovaná PVC folie

• Nosný materiál:  frézovaná MDF 
 deska tloušťky 18 mm v různých 
 barevných modifikacích

• Vrchní folie: PVC folie – matná nebo 
 lesklá – od předních evropských 
 dodavatelů v různých dekorech

• tepelná odolnost folie: 120 0C. 

• tepelná odolnost lepidla: 
 ve spáře 100°C (u elektrospotřebičů 
 doporučujeme použít ochranné 
 lišty  a dodržet minimální odstup 
 od dvířek 20mm)

• Rozměrová tolerance:
 ±0,5 mm, tolerance na průhyb 
 materiálu:  ±4 mm na 1 metr

• Maximální rozměry:
 1200 mm šířka, 
 2400 mm délka

• Údržba a čištění:
 běžné saponátové prostředky 
 bez pevných přísad. Nikdy nepoužívat 
 čistící prostředky nebo ředidla, 
 která reagují s PVC

• Výhody lisovaných dvířek: 
 nepraskají, nesesychají, mají 
 dlouhou životnost a barevnou
 stálost, jsou hygienicky 
 nezávadné, snadno se čistí

2�

Výběr folií předních 
stran dvířek

Javor Buk Dub Ořech černá

folie zadních 
stran 
dvířek

Chamony

Jasmin lesklý Cappuccino lesklé Písková lesklá Světle šedá leskláVanilka lesklá

hnědošedá lesklá Šedá lesklá Antracit lesklý Bílá patina Béžová Zelená kapradina

červený granát Borovice Andersen Borovice bílá Borovice šedohnědá Borovice venkovská Bříza švédská Dub jantarový Javor matný Portuna bílá

Jasan severský Jilm bělený Jilm jižanský Jilm tmavý Dub Bardolino Dub Nebraska přírodný

Dub Truffel

Modřín Patina

Staré dřevo Dub antický Ořech Dijon Portuna černá

Bílá káva leskláV ponuke 160 fólií

 Dvířka podle vaší chuti Dvířka podle vaší chuti UPOZORNěNí: Barevné možnosti folií a zad MDF jsou v katalogu a také na www.svetdvierok.sk pouze ilustrační. Při objednávce dvířek je nutné barevnost vždy ověřit ve vzorkovníku folií.

Bílá lesklá Kašmírová lesklá

Magnolie hladká mat. Lasturovo šedá mat. Zelenošedá mat. hnědošedá mat.

Pino aurelio

Pino vintage

Dub sanremo send Dub sanremo rustic Dub hamilton

Jasan lyon

Dub tabákDriftwood šedý

Driftwood hnědý

Bílá



�0 Dvířka podle vaší chuti Dvířka podle vaší chuti Dvířka podle vaší chuti Dvířka podle vaší chuti

Vstupte do světa Stříkaných dvířek

Maximální možný rozměr stříkaných dvířek: výška 2 500 mm, šířka 800 mm; minimální možný rozměr: výška 100mm, šířka 100mm

• Barvy podle RAL a NCS vzorníků 

 bez příplatku

• Dvířka s vyfrézovanou 

 úchytkou
• Barvy odolné vůči 

 UV záření,
• Barvy odolné vůči 

 UV záření,

Největším gurmánům nabízíme stříkaná dvířka a stříkaná 
bezúchytková dvířka v lesklém i matném provedení.

Bezúchytková dvířka mají přímo do materiálu dvířek vyfrézo-
vanou úchytku a proto po nastříkání

tvoří jeden elegantní celek. Jsou vhodné do moderních a lu-
xusních kuchyní.

Speciální polyuretanové barvy, odolné vůči UV záření. 2500 
barev podle RAL a NCS vzorníků.

Přední strana:
HLADKÁ DVířKA
l vysoký lesk
l vysoký lesk s vyfrézovanou úchytkou
l matný lak
l matný lak s vyfrézovanou úchytkou
FRéZOVANÁ DVířKA
l matný lak - výfrez D16, D17, D18, D47, 
 D75,  D76 (strany 12, 13)

Zadní strana:
l bílé lamino
l vysoký lesk
l matný lak

tloušťka dvířek:
18 mm, 28 mm, 38 mm
Maximální rozměry stříkaných dvířek:
2500 x 800 mm
Minimální rozměry stříkaných dvířek:
100 x 100 mm



 Dvířka podle vaší chuti Dvířka podle vaší chuti �1 Dvířka podle vaší chuti Dvířka podle vaší chuti

S02
roh: R2
hrana: R2
možnosti prosklení

S02
roh: R2
hrana: R2
možnosti prosklení

VYSOKý LESK MATNý LAK

Barevné možnosti dvířek  jsou v katalogu a také na www.svetdvierok.sk pouze ilustrační. Při objednávce dvířek je nutné barevnost vždy ověřit ve vzorkovníku RAL, NCS

Dvířka s vyfrézovanou úchytkou

Vyfrézovaná úchytka 01 Vyfrézovaná úchytka 02

Stříkaná dvířka 

označení obvod roh
možnost 

vyfrézované 
úchytky

S2 R2 R2 01, 02, 03, 04
S8 R8 R2

D16, D17, D18, D47, D75, D76  (str. 12, 13) 
- pouze v matném provedení

Barevné odstíny RAL vzorníku se mohou mírně lišit 
od reálně nastříkaného povrchu. Stříkané lesklé

(odstíny) barvy se mohou opticky lišit 
od matných (odstínů) barev.

Vyfrézovaná úchytka 03 (pohled zezadu) Vyfrézovaná úchytka 04

D75
roh: R3
hrana: R3
možnosti prosklení

FRÉZOVANÁ DVířKA



�2 Dvířka podle vaší chuti Dvířka podle vaší chuti Dvířka podle vaší chuti Dvířka podle vaší chuti

Vstupte do světa Akrylátových dvířek - SENOSAN • Zrcadlová plocha

• Plocha odolná vůči poškrábání

 - SCR-TOPX

• Barevně stálé – odolné 

 vůči UV záření

• Laserová hrana (neviditelný spoj)

• Po odstranění ochranné folie 

 okamžitá konečná tvrdost

• 19 barevných odstínů

Maximální možný rozměr akrylátových dvířek SENOSAN: výška 2 750 mm, šířka 1 250 mm; minimální možný rozměr: výška 100mm, šířka 150mm

Připravili jsme pro vás novou trendovou Kolekci dvířek do 
moderního luxusního nábytku – Dvířka SENOSAN, které se 
vyznačují nádherným zrcadlovým leskem.
Předností dvířek SENOSAN je:
l zrcadlová plocha s vysokým stupněm lesku
l LASEROVÁ hRANA  - „neviditelný spoj mezi deskou 
 a hranou bez použití lepidla
l povrch odolnější vůči poškrábání ve verzi SENOSAN 

 SCR AM 1800 TOPX, TOPMATT
l barevná stálost – odolné vůči UV záření

Novinka  „LASEROVÁ HRANA“ zajistí:
l dokonalý spoj bez spáry
l zvýšenou odolnost vůči vlhkosti 
l zvýšenou tepelnou odolnost
l laserové hrany jsou ve stejných barvách jako plocha

Akrylátová dvířka SENOSAN se vyrábí z materiálu „senosan“ 
ohranováním pomocí laserové hrany.

Při jednostranném provedení dvířek jsou záda dvířek bílá 
matná a pouze v případě černých dvířek jsou záda černá 
matná. Při oboustranném provedení dvířek jsou přední i 
zadní strana dvířek barevně stejná.

U akrylátových dvířek SENOSAN se prosklená dvířka nedo-
dávají. V případě požadavku na prosklená dvířka vám mů-
žeme nabídnout „hliníková dvířka“ (viz strana 34)

Maximální rozměr dvířek SENOSAN:
2750 x 1250 mm

Minimální rozměr dvířek SENOSAN:
110 x 150 mm



 Dvířka podle vaší chuti Dvířka podle vaší chuti �� Dvířka podle vaší chuti Dvířka podle vaší chuti Barevné možnosti dvířek jsou v katalogu a také na www.svetdvierok.sk pouze ilustrační. Při objednávce dvířek je nutné barevnost vždy ověřit ve vzorkovníku folií.

Běžná ABS hrana
(viditelný spoj)

Laserová hrana 
(neviditelný spoj)

Klasické ohranování AIRTEC ohranování

Dvířka lesklá Dvířka metalíza Dvířka matná 

V nabídce máme 19 barevných odstínů SENOSAN

Barevné možnosti:
Lesklé SENOSAN SCR
AM 1800 tOPX číslo
- Bílá zářivá TopX 1982 
- Béžová TopX 7496 
- Cappuccino TopX 7498
- červená TopX 3362
- Fialová TopX 4548
- Šedá světlá TopX 85384 
- Šedá tmavá TopX 85382
- černá TopX 8421 
Metalické tOPX
- Bílá metalíza TopX 11035
- Šedá metalíza TopX 85385
- Béžová metalíza TopX 7499
- Antracit metalíza TopX 85387
- černá metalíza TopX 8427
Matné SENOSAN SCR
AM 1800 tOPMAtt
- Bíla matná TopMatt 1982
- černá matná TopMatt 8421
- Béžová matná TopMatt 7496
- Cappuccino matná TopMatt 7498
- Šedá světlá matná TopMatt 85468
- Šedá tmavá matná TopMatt 85383



Vstupte do světa Hliníkových dvířek

AL 101

Elox
Nerez světlý
Nerez tmavý

AL 106

Elox
Nerez světlý
Nerez tmavý

Do naší gurmánské nabídky:“ Dvířka podle vaší chuti“
neodmyslitelně patří i hliníková dvířka, která doplňují trendovou kolekci 
dvířek pro výrobu moderního luxusního nábytku. Jedná se hlavně o kom-
binaci s dvířky BRILIANT stejně jako foliovými dvířky.
 - Umíme vám nabídnout  „hliníková dvířka“ v 13 profi lech
 - lahůdkou je nový profi l AL 114 tloušťka 18 mm, 
  který má stejnou tloušťku jako foliová dvířka
 - AL profi ly jsou v barevném provedení: Elox – hliník,  Chrom,  
  Nerez světlý, Nerez tmavý,  černá

Hliníková AL dvířka:
 - výborná cena, samozřejmě bez příplatků
 - precizní výroba a zpracování
 - možnost dodávky kompletních dvířek se sklem
 - nabízíme vám širokou škálu skel, kterou tvoří 32 druhů !!! (strana 9) 

AL 114

Elox
Nerez světlý
Nerez tmavý

• Rám AL 114 – tloušťka 18 mm

• Speciální závitové vložky

• 32 druhů skel

 Dvířka podle vaší chuti Dvířka podle vaší chuti�4 Maximální možný rozměr hliníkových dvířek: výška 2 550 mm, šířka 1 600 mm; minimální možný rozměr: výška 150mm, šířka 150mm

Chrom - broušený



Vstupte do světa Hliníkových dvířek

AL 107

Elox
Nerez světlý
Nerez tmavý

AL 102

Elox
Nerez světlý

Nerez tmavý

AL dvířka samozřejmě 
„bez příplatků“!!!

v ceně dvířek je:
• speciální závitové vložky!!!
• vyfrézování otvorů pro závěsy
• standardní závěsy
• vyvrtání otvorů pro úchytku (Al, sklo)
• vyvrtání otvorů pro Aventos

AL 113

Elox
Chrom broušený

ELOX

NEREZ SVěTLý

NEREZ TMAVý

Barevnost

ChROM BROUŠENý

čERNÁ

AL 103

Elox
Nerez světlý
Nerez tmavý

 Dvířka podle vaší chuti Dvířka podle vaší chuti �5

AL 105

Elox
Nerez světlý

Barevné možnosti AL dvířek a skel jsou v katalogu a také na www.svetdvierok.sk pouze ilustrační. Při objednávce dvířek je nutné barevnost vždy ověřit dle reální vzorky



AL 111

Elox
Nerez světlý
Nerez tmavý

AL 112 AL 109

Elox
Nerez světlý
Nerez tmavý

Speciální závitové vložky 
(nestrhněte závit!!!)

Detail uchycení

AL 104

Elox
Nerez světlý
Nerez tmavý

 Dvířka podle vaší chuti Dvířka podle vaší chuti�6

AL 108

Elox
Nerez světlý
Nerez tmavý

Elox
Nerez světlý

Nerez tmavý
Chrom - broušený

Maximální možný rozměr hliníkových dvířek: výška 2 550 mm, šířka 1 600 mm; minimální možný rozměr: výška 150mm, šířka 150mm



�7Barevné možnosti folií a zad MDF jsou v katalogu a také na www.svetdvierok.sk pouze ilustrační. Při objednávce dvířek je nutné barevnost vždy ověřit ve vzorkovníku folií. �7

HLINíKOVé SVětELNé POLIčKY A DNA

Připravili jsme specialitu pro šéfa kuchyně.
Světelné police a dna vám pomohou ve vaší kuchyni vykouzlit specialitky od výmyslu světa a připraví vám nezapomenutelný zážitek při
přípravě jídel. Nejmodernější design vaší kuchyně vám budou závidět „šéfkuchaři“ v širokém okolí. Vyráběné jsou z eloxovaných Al profilů 
s použitím mléčných skel.

V nabídce máme tyto police a dna

Varianta A Varianta B

Se světelnými dny LED MINI (tloušťka 21 mm) ušetříte elek-
trickou energii při svícení a získáte větší životnost LED žárovek. 
Nabízíme vám je v bezúchytkové verzi dvířek (varianta A) i v kla-
sické variantě s rovným čelem (varianta B)

LED 5x5 mm, 
3200K, 

tříčipové LED diody

LED v předním 
profilu a do 

skla

LED v předním 
profilu, do skla 

a vzadu

označení LED šířka / hloubka Typ I. odběr W Typ II. odběr W

LED MINI 564 / 296 12 20

LED MINI 664 / 296 15 24

LED MINI 764 / 296 17 28

LED MINI 864 / 296 19 31

LED MINI 964 / 296 22 35

LED MINI 1064 / 296 24 39

LED MINI 1164 / 296 26 43

označení šířka / hloubka příkon 

600 / 220 12 W

800 / 220 20 W

900 / 220 2 x 8 W

1000 / 220 2 x 12 W

1200 / 220 2 x 16 W

600 / 300 12 W

800 / 300 20 W

900 / 300 2 x 8 W

1000 / 300 2 x 12 W

1200 / 300 2 x 16 W

označení šířka / hloubka příkon 

564 / 296 12 W

764 / 296 20 W

864 / 296 2 x 8 W

964 / 296 2 x 12 W

1164 / 296 2 x 16 W Světelné DNO

Světelná POLICE

Světelná DNA

Světelné POLICE

tloušťka světelný zdroj příkon
40 mm neonová trubka 220V
40 mm LED 220 V
21 mm LED MINI 12V (nutný transformátor)

• Nejžádanější

 světelné dno 

 LED MINI
• Bezúchytkové

 verze dvířek

Luxusní doplněk a designová
lahůdka moderní kuchyně

 Dvířka podle vaší chuti Dvířka podle vaší chuti Barevné možnosti AL dvířek a skel jsou v katalogu a také na www.svetdvierok.sk pouze ilustrační. Při objednávce dvířek je nutné barevnost vždy ověřit dle reální vzorky
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1. Zadejte: www.svetdvierok.eu nebo 
 www.svetdvierok.sk/objednávka on line
2. Zaregistrujte svojí fi rmu (vstup pro 
 neregistrovaných). Po registraci obdržíte 
 na Vámi zadanou e-mailovou adresu přístupové 
 jméno a heslo.
3. Přihlaste se po svým jménem a heslem na 
 www.svetdvierok.eu 
 (vstup pro registrovaných)
4. Zadejte vaší objednávku 
5. Zkontrolujte vaší objednávku
6. Když je vaše objednávka v pořádku, 
 potvrďte vaší objednávku
7. Po zpracování vaší objednávky vám e-mailem 
 pošleme výslednou cenu v potvrzení
 objednávky s termínem výroby vaší objednávky.
8. Dodáme vám zboží podle vaší objednávky

VÝHODY PRO VÁS
1. Přesnost zpracování vaší objednávky

2. Okamžitě vidíte cenu objednaných dvířek (upozornění: cena 
 nebude obsahovat cenu říms, skla ozdobných lišt, doplňků)

3. Máte přehled o vašich objednávkách v seznamu objednávek
4. Možnost vytvoření cenové nabídky

5. Systém vás okamžitě upozorní na:
 - dvířka, která nebudou mít vnitřní vyfrézování
 - dvířka, která neumíme vyrobit (mimo minimálních 
  a maximálních hodnot)
 - dvířka, které vyfrézujeme pouze ze tří stran
  (menší než 100mm)

POStUP
PřI OBJEDNÁVÁNí

ON-LINE OBJEDNÁVKY PŘES INTERNET 
www.svetdvierok.eu

NEPŘEHLÉDNĚTE!!! 
pravidla objednávání

V objednávce nikdy nezaměňujte
výšku se šířkou 

(Uděláme to za vás, jen označte směr vláken: 
po výšce nebo po šířce)

Výška:
720 mm

šířka:
396 mm

směr vláken
PO VÝŠCE

Výška:
720 mm

šířka:
396 mm

směr vláken
PO ŠířCE
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Rozměry určují tvar zásuvky a dvířek

Příklad:
když si objednáte výrobky o rozměrech výška x šířka:
110 x 250 vyrobíme vám zásuvku v provedení D
104 x 300 vyrobíme vám zásuvku v provedení A
600 x 103  vyrobíme vám dvířka v provedení A
250 x 200  vyrobíme vám dvířka v provedení F
120 x 200  vyrobíme vám zásuvku v provedení E
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Dvířka
výška šířka provedení

od 196 do 139 A
od 196 140 - 195 B
od 196 od 196 C

Zásuvka
výška šířka provedení

do 104 od 196 A
105 - 139 od 196 D
140 - 195 od 196 E

od 196 od 196 FRozměry určují

tvar zásuvky a dvířek

Upozornění:
Při jakémkoliv rozměru menším 

než 105 mm vám vyrobíme dvířka 

resp. Zásuvku bez vyfrézování, jen s 

frézováním po obvodě ze tří stran

A B

Vysoká úzká dvířka jsou vždy bez vnitřního vyfrézování do rozměru 140 mm
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Ošetřování a čištění dvířek

 Pro dosažení požadované zrcadlové plochy s vysokým leskem je potřeba ochrannou folii po
kompletním ukončení montáže velmi opatrně odstranit!!!
 Po odstranění ochranné folie je povrch dvířek citlivý na poškrábání.
 Po odstranění ochranné folie doporučujeme 21 dní u lesklých folií nečistit. Je to potřeba z toho
důvodu, aby povrch folie vyzrál a dosáhl tak odolnějšího povrchu.

 Vysoce leštěný povrch stejně jako matný nikdy nečistíme nasucho!!!

Na čistění dvířek je možné použít:
 - běžné saponátové prostředky jako mýdlový roztok
 - čistou jemnou utěrku
 - opláchnout vlažnou vodou
 - jemně, bez výraznějšího tlaku, vytřít dosucha

Na čištění dvířek nepoužívejte:
 - čistící prostředky s obsahem písku, prášku, tekutého prášku a jiných drobných pevných částic
 - přípravky na bázi alkoholu, bělící/oxidační přípravky
 - organická rozpouštědla (benzín, toluen, aceton)

 Při čištění dvířek dbejte nato, aby se čistící prostředky nedostaly na nechráněná místa (otvory na
závěsy, otvory na úchytky, otvory na sklo)

 Nevhodné jsou též vysokotlaké vodní a parní čističe!!!

 Vyvarujte se kontaktu dvířek s tvrdými, ostrými, případně horkými předměty!!!

 Ochranné lišty doporučujeme instalovat u vestavěných spotřebičů, teplovzdušných troubách, grilech
apod. Ochranné lišty brání působení tepla přímo na dvířka a v jejich blízkosti. Ochranné lišty máme
v naší nabídce.

Více informací na: www.svetdvierok. sk Vybrali jste si?
Já ano, už mám navařeno podle mojí chuti
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Niva Expo, s. r. o.
divízia Svet dvierok
Slávikova 906, 962 61 Dobrá Niva
Slovenská republika
Súradnice: N: 48° 28’  946”   E: 019° 06’  211”

Kancelář: Obchodní manažer:
tel. CZ: +420 602 803 147 GSM: +421 917 628 447
Tel.: +421 45 538 22 29 obchod@svetdvierok.cz
Fax: +421 45 281 20 30
GSM: +421 908 791 596
svetdvierok@svetdvierok.cz
www.svetdvierok.cz
e-shop: www.svetdvierok.com

Váš regionální dodavatel:

VELMI RÁDI VÁS PřIVíTÁME V PROSTORÁCh NAŠí FIRMY!


