
 Interiérové dvere
Kvalita na najvyššej úrovni

MAXIMÁLNA ODOLNOSŤ VOČI NÁRAZU
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Interiérové dvere
Konštrukcia dverí a zárubne pre vysoké namáhanie

Pekný vzhľad vďaka presnému 
lícovaniu rohového spoja 
s jednoduchou montážou

Doska zárubne
• skrutkované rohové spoje so spojom zárubne

• dodatočne ľahko nastaviteľné

• vysoká schopnosť silového spoja

Obloženie
• celokovová skrutková spojka

• vynikajúci silový styk

• priame rozloženie tlaku na spojovacie plochy

• žiadne viditeľné vŕtané otvory v obložení

Vysoká tvarová stálosť vďaka 
robustnej konštrukcii zárubne

• doska zárubne hrúbka 25 mm

• doska zárubne s povrchom Duradecor

• protikus s melamínovou povrchovou úpravou

• obloženie z MDF

Trvalo tiché zatváranie vďaka 
kvalitnému tesneniu

• dvojkomorový systém

• čisté priliehanie ku krídlu dverí

• dobré tlmiace vlastnosti

Väčšia bezpečnosť vďaka 
odolnému štandardnému 
zatváraciemu plechu

• pohyblivá zadná krytka

• šesťnásobne priskrutkovaný

• zamykanie na dva západy

• možné dodať súpravy na prestavenie
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Made in Germany

Žiadne klesnutie dverí vďaka 
stabilnému uloženiu závesu

• nosnosť 80 kg

• polyamid zosilnený skleným vláknom

• štvornásobne zaskrutované do dosky zárubne

• vodiace puzdrá po prednú hranu obloženia

• pre drevené a celopresklené dvere

Vysoká stabilita vďaka krídlu 
dverí so zosilnením rámu

• vnútorné dvere so zosilnením rámu 80 mm

• na strane závesu a zámku

Oblá hrana pekného  
tvaru vďaka kvalitnému 
základnému materiálu

Robustná hranatá hrana vďaka 
ochrane hrán 4Protect

• vysoká odolnosť voči nárazom

• vysoká odolnosť voči oderu

• vysoká odolnosť voči poškriabaniu

• perfektný vzhľad s nulovou škárou, to znamená, 

že na rozdiel od bežných dverí neruší viditeľná 

škára  vysokohodnotný vzhľad dverí

• sériovo pri dverách s falcom s hranatými 

hranami alebo dverách bez falcu 

s povrchovou úpravou Duradecor biely lak, 

svetlo sivá, antracitová

Moderná farba

• v štandardnej farbe biely lak RAL 9016

Odolná povrchová úprava

• extrémne odolná voči nárazom,  

odolná voči poškriabaniu

• svetlostála, tepelne stála

• vďaka povrchovej úprave Duradecor

MAXIMÁLNA ODOLNOSŤ VOČI NÁRAZU
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Povrchová úprava Duradecor
48 % lepšia odolnosť voči nárazom

Duradecor presviedča 
podmanivými vlastnosťami

Kvalitná povrchová úprava Duradecor okúzli 

najvyššou odolnosťou voči nárazom, ktorá je  

o 48 % lepšia ako priemer skúšaných CPL povrchov 

od iných výrobcov. Z pohľadu jednoduchého 

ošetrovania a odolnosti neprekonateľná a takmer 

taká robustná ako kuchynská pracovná doska: 

tieto vlastnosti zabezpečujú trvale pekný  

a udržiavaný vzhľad dverí.

• odolná voči nárazom

• odolná voči poškriabaniu

• svetlostála

• tepelne stála

• odolnejšia než povrchy CPL*

• porovnateľná s povrchmi HPL* neoddeliteľne 

zlisovaná s krycou doskou dverí

Výnimočnosť povrchovej úpravy Duradecor je vo výrobnom  

postupe. Dekor napustený melamínovou živicou, nosný materiál  

a krycia doska sa v jednom pracovnom kroku zlisujú pod vysokým 

tlakom a vysokou teplotou. Duradecor tak dosiahne vyššiu odolnosť 

voči nárazom.

Dekor + 

melamínová 

živica

Nosný materiál

Krycia doska

* Zdroj: IHD Dresden gGmbH. Preskúšaný bol Duradecor biely lak, oblá hrana

4 povrchové štruktúry

Farba hladká Drevený dekor štruktúrovaný Drevený dekor leštený Bridlica


