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To nejlepší
ze Slovinska!

Nábytkové úchytky a věšáky
Kuchyňské stolové nohy

www.rujzdesign.com

Jídelní a kancelářské stoly
Zakázková výroba kovových prvků

www.voga.si

Umyvadla, vany, sprchové kouty
a vaničky

www.kolpasan.si

www.inteashop.cz

Kuchyňské dřezy, koupelnová
umyvadla a vany, umělý kámen

www.kerrock.si/cz
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akrylátová dvířka
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PARAMETRY ÚDRŽBAakrylátová dvířka
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Mimořádně silná čelní akrylátová vrstva propůjčuje dvířkům 

dokonale hladký povrch, vysoký lesk či sametový mat, 

stálobarevnost a také vysokou odolnost 

proti poškození.

ATRAKTIVNÍ DEKORY

LESK

MAT 

SUPERMAT

UNIKÁTNÍ VLASTNOSTI

SILNÁ ČELNÍ  
VRSTVA

MIMOŘÁDNÁ UV 
STÁLOST

PRODLOUŽENÁ 
ZÁRUKA 

OPRAVNÁ SADA 

KOVOVÉ ÚCHYTKY

KVALITNÍ ZPRACOVÁNÍ

RŮZNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

DÉLKA NA MÍRU

JEDNOTNÁ BAREVNOST

SHODNÝ ODSTÍN ZADNÍ STRANY

IDENTICKÁ ABS HRANA

VÝJIMEČNOST V KAŽDÉM DETAILU
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A35 čokoláda

Přehled dekorů lesk

A01 bílá lesk A02 slonová kost lesk A08 černá metalíza A11 bordeaux

A12 černá

A21 písková šedá A25 šedá metalíza

A14 cappuccino A20 zelená oliva

A27 perleť lesk

A13 caffe



137

Přehled dekorů lesk

A41 cappuccino metalíza A45 šedé hedvábí A60 šedá

A67 královská šedá

AA6 šedý londýn

Poznámka:
Dekory označené touto 
ikonou jsou pouze na 
objednávku.

A115 popelavě šedá

A55 sahara lesk

A75 světlý nugát lesk A119 šedá Singapur lesk
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Přehled dekorů mat

A01M bílá mat A02M jasmín mat

AA6M šedý Londýn mat

A12M černá mat A21M písková šedá mat

A60M šedá mat A115M popelavě šedá mat

A121M tmavě šedá mat A122M světle šedá mat

A055M sahara mat A119M šedá Singapur mat

A14M cappuccino mat

A89M laguna mat

Poznámka:
Dekory označené touto 
ikonou jsou pouze  
na objednávku.
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Přehled dekorů supermat

AF701 bílá supermat AF703 alabastr supermat AF706 grafit supermat

AF709 černá supermat

AF705 sahara supermat

Poznámka:
Přehled skleněných výplní a kovových úchytek dvířek T.acrylic najdete na konci katalogu (od strany 178).
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Tloušťka 38 mm

Variantou, která je nabízena 
pouze v provedení dekoru bílá 
lesk, je T.acrylic v tloušťce 
38 mm. Tento materiál najde 
uplatnění zejména při výrobě 
moderních korpusů, polic, ramp 
a podobně. 

T.acrylic 38 mm bílá lesk/2

Tloušťka: 38 mm
Dekory: A01 bílá lesk
Zadní strana: bílá lesk
Rozměr formátu: 3,760 x 1,220
Značení: A01D/3838 mm

T.acrylic & sklo 

RÁM 5
rám | 19 výplň | sklo hrana 

A01 K597 Imagin Krizet HRA01
RÁM 3

rám | 19 výplň | sklo hrana 

AA6M P001-K planibel clear HRA15

Oboustranné provedení

Dekor A01 bílá lesk je k dispozici také v oboustranném provedení, 
kdy je čelní i zadní strana dvířek shodně tvořena vrstvou vysoce 
kvalitního akrylátu.
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