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JAK VYBRAT TEN SPRÁVNÝ POVRCH 
PRO VAŠE DVEŘE?

AKO VYBRAŤ
TEN SPRÁVNY 
POVRCH PRE VAŠE DVERE?

Povrch Fólie:
• Základní ekonomické řešení vhodné zejména pro interiéry 

domácností
• Široká nabídka  dezénů v barvách dřeva
• Základní odolnost proti mechanickému poškození

Povrch CPL:
• Speciální laminátový povrch
•  Mimořádně odolný proti poškrábání, slunečnímu záření  

i vlhkosti
• Ideální pro rodiny s dětmi či domácími zvířaty
•  Vhodný také pro místa s velkou zátěží (kanceláře, výrobní  

prostory, nemocnice apod.) – zejména v provedení CPL  
tloušťky 0,8 mm

• Široká nabídka  dezénů v barvách dřeva 

Povrch SOLO 3D:
• Unikátní strukturovaný 3D povrch
•  Mimořádně odolný proti poškrábání, slunečnímu záření  

i vlhkosti 
• Povrch SOLO 3D disponuje z hlediska odolnosti 

všemi vlastnostmi jako povrch CPL
• Dokonale imituje skutečnou strukturu přírodního dřeva
•  Estetická špička pro zákazníka, který požaduje autentický  

přírodní vzhled povrchu při současném splnění vysokých  
požadavků na jeho odolnost při zvýšené zátěži 

Povrch Dýha:
• Autentický přírodní povrch
• Skutečné dřevo (slabá vrstva vyrobená z masivního dřeva)
• Reálná struktura dřeva
•  Povrch krytý tenkou vrstvou transparentního,  

vodou ředitelného laku
• Povrch vyžaduje citlivý a opatrný přístup při čištění dveří
• Estetická špička pro náročného zákazníka

Povrch Bílá POLAR:
• Speciální třívrstvý bílý lak 
• Ekologicky šetrná vodou ředitelná barva

Povrch RAINBOW:
• Speciální třívrstvý lak v daných odstínech
• Ekologicky šetrná vodou ředitelná barva

Povrch RAL:
• Stříkaná, vodou ředitelná barva
• Dokonalá přesnost odstínu
• Moderní designové řešení interiérů
• Velmi široká nabídka nejrůznějších barev dle vzorníku RAL

Povrch Fólia:
• Základné ekonomické riešenie vhodné najmä pre interiéry 

domácností
• Široká ponuka dezénov vo farbách dreva
• Základná odolnosť proti mechanickému poškodeniu

Povrch CPL:
• Špeciálný laminátový povrch
•  Mimoriadne odolný proti poškriabaniu, slnečnému žiareniu  

i vlhkosti
• Ideálne pre rodiny s deťmi či domácimi zvieratami
•  Vhodný aj pre miesta s veľkou záťažou (kancelárie, výrobné  

priestory, nemocnice apod) - najmä v prevedení CPL hrúbky  
0,8 mm

• Široká ponuka dezénov vo farbách dreva

Povrch SOLO 3D:
• Unikátny štruktúrovaný 3D povrch
•  Mimoriadne odolný proti poškriabaniu, slnečnému žiareniu  

i vlhkosti
• Povrch SOLO 3D disponuje z hľadiska odolnosti

všetkými vlastnosťami ako povrch CPL
• Dokonale imituje skutočnú štruktúru prírodného dreva
•  Estetická špička pre zákazníka, ktorý požaduje autentický  

prírodný vzhľad povrchu pri súčasnom splnení vysokých  
požiadaviek na jeho odolnosť pri zvýšenej záťaži

Povrch Dyha:
• Autentický prírodný povrch
• Skutočné drevo (slabá vrstva vyrobená z masívneho dreva)
• Reálna štruktúra dreva
• Povrch krytý tenkou vrstvou transparentného, 

vodou riediteľného laku
• Povrch vyžaduje citlivý a opatrný prístup pri čistení dverí
• Estetická špička pre náročného zákazníka

Povrch Biela POLAR:
• Špeciálny trojvrstvový biely lak
• Ekologicky šetrná vodou riediteľná farba

Povrch RAINBOW:
• Špeciálny trojvrstvový lak
• Ekologicky šetrná vodou riediteľná farba

Povrch RAL:
• Striekaná, vodou riediteľná farba
• Dokonalá presnosť odtieňa
• Moderné dizajnové riešenie interiérov
• Veľmi široká ponuka najrôznejších farieb podľa vzorkovníka RAL


