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Čtvrt století činnosti 

slavíme prací a přinášíme 

vám katalog novinek, 

z nichž mnohé jsou 

opravdu jedinečné.

Doufáme, že si vyberete

a pokud budete potřebovat 

více informací, najdete je 

na našem novém webu...
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 | NOVÉ DEKORY

A027 perleť lesk A055 sahara lesk

A075 světlý nugát lesk A055M sahara mat

Nabídku akrylátových dekorů rozšiřují čtyři lesklé a dva matné. Jejich barevnost respektuje současné trendy – pohybuje 

se ve spektru béžových a šedavých tónů, s výjimkou oslnivě luxusní perleti.

A119M šedá Singapur mat 

A119 šedá Singapur lesk



 

 | NOVÉ DEKORY

2-40 perlově šedá supermat2-23 kaschmir supermat

Sytě krémový dekor fólie dýchá klidem, 
pod nímž dřímá utajená síla. A super-
matný povrch tento dojem ještě pro-
hlubuje. Ideální dekor pro vyznavače 
stylové čistoty.

Při pohybu světla zahlédneme na po-
vrchu fólie opalizující odlesky, které 
bychom u supermatného povrchu ne-
čekali. Tento dekor je skutečně perlou.

2-50 kamenná šedá supermat

Odstín, který má sílu. Na první pohled 
upoutá výjimečnou barevností a vnitřní 
dynamikou. A tento dojem nezevšední. 
Bude jej reprezentovat navždy.

2-90 černá supermat2-60 kubanit šedý supermat

Šedá je barva studená, ale kubanit 
studený není. Hnědý nádech jej oživuje 
a změkčuje. Dekor vynikne jako soliter, 
ale hodí se i pro kombinace.

Supermatná černá je dokonalá. Hustá 
a neproniknutelná jako tropická noc. 
Neobyčejně silný dekor skvěle vynikne 
se světlým kontrapunktem.

SUPERMATNÉ DEKORY

Po loňském úspěchu jsme  

se rozhodli významně rozšířit 

kolekci supermatů. 

Barevné spektrum nyní 

zahrnuje všechny světově 

nejprodávanější odstíny.



 

NOVÉ DEKORY | 

691 kaštan světlý221 dub jantar světlý

Bělavé dekory dubů patří k nejoblíbe-
nějším. Výrazná struktura, plastický 
povrch a jemná barevnost z nich činí 
evergreeny. Jantar je toho důkazem.

Fólie dokonale vystihuje svou předlo-
hu. Dokonce i na omak máte dojem, 
že jde o přírodní dřevo.
Zazáří nejen v rustikálních interiérech.

6-9 beton grafit ULTRA

Dekor fólie není jednolitě barevný, stří-
dají se v něm lehounce světlejší a tma-
vší plochy a plošky. Výsledek je neopa-
kovatelný a velice autentický.

9-91 černá ULTRA9-11 perleť ULTRA

Spojení stříbřitě perleťového povrchu 
a vysoké mechanické odolnosti přináší 
nabídku pro projekty nejvyšší kvality 
a náročnosti.

Sytě černá, jemně strukturovaná, mi-
mořádně odolná. Dokonalá fólie pro 
perfekcionalisty a vyznavače střízlivé-
ho designu. 

DEKORY DŘEVIN & ULTRA

Skupinu ULTRA reprezentují 

odolné fólie s povrchem 

působícím jako pískovaný. 

Výrobek získal prestižní ocenění 

za design                .

• povrch je odolný vůči poškrábání
• nezůstávají na něm otisky prstů
• vyznačuje se extrémním matem  



 | LAKOVANÁ LAMINOVANÁ DVÍŘKA

Kombinace barevného dekoračního papíru a matného laku dala vzniknout dvířkům, která vypadají báječně, a přitom stojí 
méně, než byste asi čekali. Navíc mají antibakteriální vlastnosti potvrzené několika zkušebními ústavy. Nabízíme je v pěti 
atraktivních matných dekorech.

•  líc a rub jsou stejnobarevné, dvířka působí luxusním dojmem

• čelní strana dvířek je nalakovaná matným UV lakem  

•  povrch je vysoce odolný, nezůstávají na něm otisky prstů

•  dvířka mají antibakteriální vlastnosti potvrzené zkušebním ústavem

LPS W1100 
Alpská bílá

LPS U702
Kašmírově šedá

LPS U732
Prachově šedá

LPS U961
Grafitově šedá

LPS U999
Černá

Poznámka: výchozím materiálem pro výrobu dvířek T.effect jsou lakované desky PerfectSense od společnosti Egger.



LTD DVÍŘKA | 

T.basic jsou nejjednodušším provedením našich dvířek. Použité materiály a technologie ovšem i zde zaručují vysoký standard 
kvality, dobré funkční vlastnosti i atraktivní design.

•  jednoduchý design: moderní hladká dvířka ve více než třiceti dekorech kvalitní laminované dřevotřísky

• kvalitní provedení: ABS hrana je lepená PUR lepidlem, dvířka mohou být doplněna kovovými úchytkami

•  příznivá cena: nejjednodušší dvířka v naší nabídce jsou současně také nejlevnější

H1145 / ST10
dub bardolino 

přírodní

H1180 / ST37
dub halifax 

přírodní

H1181 / ST37
dub halifax 
tabákový

H1250 / ST36
jasan navarra

H1277 / ST9
lakeland akacie 

světlá

H1381 / ST15
dub winchester

H1486 / ST36
borovice jackson

H1502 / ST15 
olše

1715 BS 
bříza sněžná

H1951 / ST15
kalvados 
červený

H3058 / ST22
wenge mali

H3081 / ST22
hacienda černá

H3303 / ST10
dub hamilton

H3306 / ST9
dub antracit

H3309 / ST28
dub gladstone 

pískový

H3325 / ST28
dub gladstone 

tabák

H3326 / ST28
dub gladstone 
šedobéžový

H3331 / ST10
dub nebraska 

přírodní

H3332 / ST10
dub nebraska 

šedý

H3704 / ST15
ořech aida 

tabák

H3734 / ST9
ořech dijon

U104 / ST9
alabastr

U108 / ST9
vanilka

U113 / ST9
bavlna

U156 / ST9
písková

U311 / ST9
burgundská

U708 / ST9
světle šedá

U732 / ST9
prachově šedá

U999 / ST2
černá

112 PE
šedá

113 / ST15
bílá

8100 SM
perlově bílá

W980 / SM
platinově bílá

W980 / ST2
platinově bílá

W1000 / ST9
bílá prémium

W1100 / ST9
prémiově bílá



 | NOVINKY SMRK

V segmentu masivních smrkových dvířek máme dva nové tvary frézování, další odstín matného laku G5 a dvojitou možnost volby 

úpravy povrchu.

tvar M-T96
lak transparentní G5

tvar M-T96
lak bílý G5

tvar M-T96
lak šedobílý G5

tvar M-T96
lak šedý G5

tvar M-TI2 lak antracit G5 Provedení

tvar M-T96
lak antracit G5

Tvar odzbrojuje svou přímočarostí. 
Jeho jedinou „ozdobou“ je obvodové 
frézování R2. Vše ostatní je věcí pří-
rodního dřeva.

Dvířka v tomto dekoru působí velmi ne-
obvykle v důsledku kontrastu přírodní 
struktury materiálu a „nepřírodního“ 
zbarvení.

Povrch dvířek může být drásaný či ne-
drásaný. Navíc lze dvířka objednat i ne-
lakovaná s možností vlastní povrchové 
úpravy. 

Dvířka M-T96 s frézovanou úchopovou hranou jsou elegantní a praktická zároveň. Po rozšíření nabídky odstínů laku je nyní nabízíme 

v pěti barevných odstínech. Totéž spektrum pochopitelně platí i pro původní tvar M-T15.



K původnímu tvaru dubových dvířek M-E01 přibyly hned čtyři nové. A stejně jako u smrkových variant platí, že všechny mohou být 

drásané i nedrásané či bez povrchové úpravy.

NOVINKY DUB | 

tvar M-E03

Tradiční kazetový tvar, který 
dubovým dvířkům svědčí na-
prosto dokonale.

tvar M-E02

Tvar vycházející z původního 
provedení M-E01, zde ovšem 
bez zafrézovaného úchopu.

tvar M-E96

Tvar s úchopovou hranou 
je analogií smrkových dvířek 
M-T96.

tvar M-EI2

Masivní dubové provedení bez 
příkras, pouze s obvodovým 
frézováním R2.

Poznámka: u tvarů M-T96 a M-E96 může být úchytná hrana vyfrézována pouze kolmo na směr let dřeva.
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 | ÚCHYTKA EUK11

Úchytka EUK 11 je vzhledově blízká modelu E20, ale tím podobnost s dosavadním sortimentem končí. 

EUK11 je totiž v mnoha ohledech výjimečná a má několik unikátních vlastností:

•  barevné lakování do 11 standardních odstínů RAL v matném provedení

• výroba na míru - minimální rozměr 147 mm | termín dodání 4 týdny

• proměnlivá délka úchopu dle velikosti úchytky

Úchytka je použitelná pro skupiny výrobků T.classic, T.acrylic, T.effect, T.basic, T.lacq a Softixx.
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Nový tvar E5K5 vychází z tvaru E5K, u něhož je kovová úchytka 

na obou stranách odsazena 29 mm od kraje dvířek.

U některých sestav, zejména u šuplíků s nejpoužívanějšími výsuvy 

BLUM Antaro, se úchytka dostávala do kolize s bočnicí výsuvu. 

Proto jsme navrhli tvar E5K5 tak, aby odsazení úchytky od kraje bylo 

50 mm a nedocházelo ke kolizi s bočnicí, ani jiným kováním.

Ostatní parametry hliníkové úchytky zůstávají nezměněny.

ÚCHYTKA E5K5 | 

ÚPRAVA TVARU Q96 | 

Upravili jsme oblíbený bezúchytkový tvar lakovaných dvířek Q96.  

Dosud byl vyráběn v tloušťce 22 mm, nyní jsme jej zeštíhlili na ob-

vyklých 18 mm.

Tvar Q96 je moderní, elegantní a praktický. Úchopová hrana vyfré-

zovaná do těla dvířek je trefou do černého. Tvar lze lakovat do matu 

i lesku. 

Oproti tvaru fóliovaných dvířek 96H má hlubší úchopovou hranu, 

a manipulace s dvířky je proto mnohem lehčí.

Schéma umístění úchytky E5K5 mimo kolizní prostor 
(na fotografii zobrazena úchytka E5K)
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