Spoľahlivý špecialista na kvalitné interiérové dvierka

DYHOVANÉ
dvierka hladké

DYHOVANÉ
dvierka skladané

PATINOVANÉ
dvierka Provensal

PATINOVANÉ
dvierka Vintage

Dvierka podľa vašej chuti
www.svetdvierok.sk

Vstúpte do sveta Dyhovaných dvierok
Pre milovníkov prírodných materiálov a najnáročnejších gurmánov sme pripravili lahôdku
v podobe dvierok a nábytkových dielcov
z prírodnej dyhy.
Kombinácia hladkých plôch akrylátových dvierok SENOSAN s vysokým stupňom lesku a prírodnej dyhy vytvára moderný, luxusný a originálny
vzhľad.
l

Dyhované kuchyne a nábytok obľubujú zákazníci, ktorí hľadajú exkluzívny, moderný dizajn.
l

V podobe skladaných dyhovaných dvierok
sa dá vytvoriť čoraz viac žiadaný vidiecky, rustikálny štýl. Trend súčasného nábytkového dizajnu
vedie k prírodným materiálom.
l

l

Dyha je jedinečný a hlavne prírodný materiál.

Charakteristickou črtou sú trhliny, očká, hrče,
farebné a štrukturálne rozdiely, ktoré vytvorila
sama príroda.
l

Prírodná dyha je vyrobená krájaním kmeňa
stromu a preto jej kresba je taká výnimočná a originálna.
l
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Uvedené fotky slúžia ako ilustračné foto!

Vstúpte do sveta Dyhovaných dvierok
Pre labužníkov sme pripravili
dyhované dvierka a nábytkové dielce z prírodnej dyhy:
l
l

hladké dvierka, exkluzívny, moderný dizajn.
skladané dvierka,vidiecky, rustikálny štýl.

Nosný materiál: DTD drevotriesková doska, hrúbka bez dýhy 18 mm
Možnosti dyhovania nosného materiálu DTD v hrúbkach : 25 , 36 mm bez dyhy
Max. dĺžka dyhovaného dielca: 2500 mm
Max. šírka  dyhovaného dielca: 1300 mm
Min. šírka   dyhovaného dielca:     70 mm
Hrúbka dyhy:   0,6 mm
Hrúbka dyhovanej hrany: 0,6 mm
Hrana sa môže farebne líšiť od plochy z dôvodu, že nie je z toho istého kmeňa.

Triedenie dýh:
Fláder - dyha s výraznou kresbou dreva
Radiál - dyha s kresbou dreva v podobe pásika. Kresba dreva je rozoznateľná podľa
rovnobežne orientovaných vlákien dreviny a využívaná je najmä
pre dosiahnutie moderného štýlu.  

Kvalita dyhy
Kvalita A:
l čistá dyha, vhodná na predné plochy
l prípustné môžu byť drobné vady ako pri dube môže byť napr. malé očko,
Triedenie dyhy na fláder a radiál je iba u dyhy Dub európsky.
jemné zrkadielka v kresbe
Povrchová úprava:
l vady, ktoré nenarušujú celkovú kresbu, textúru a nie sú výrazné
Kvalita C:
l lak akryl 10° matný
l dyha s chybami vhodná ako protiťah, zadná plocha
l bez povrchovej úpravy (plocha brúsená 120-150 brúsnym zrnom, pred povrchovou
V prípade, že zadná strana je v kvalite C, protiťah sa strieka  iba základným lakom a môže úpravou treba prebrúsiť zrnom 180)
byť drsnejšia.
Následkom fotochemických a oxidačných reakcií sa farba dreva časom mení.
Dyhované dvierka a nábytkové dielce sú vyrábané v kvalite: A/A, A/C
Z uvedeného dôvodu je potrebné dyhované dvierka a nábytkové dielce objedDo dĺžky 2800 mm je možnosť nadviazania kresby dyhy!
návať v jednej objednávke !
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Vstúpte do sveta Dyhovaných dvierok
Pripravili sme pre vás najžiadanejšiu ponuku prírodných dýh.
Prírodná dyha je vyrobená krájaním kmeňa stromu a preto je jej kresba a farba taká výnimočná a originálna

Dub európsky radiál

Dub európsky ﬂáder

Dub hrčatý

Dub vintage

Orech americký

Jaseň biely

Jaseň jadrový

Javor európsky

Dub európsky C

Buk C
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Uvedené fotky slúžia ako ilustračné foto!

Vstúpte do sveta Patinovaných dvierok
PATINA PROVENSÁL - jemná tónovaná patina v sivom
alebo hnedom prevedení jemne zdôrazňuje frézovanie
dvierok
PATINA VINTAGE - výrazná tónovaná patina v sivom alebo
hnedom prevedení dodáva dvierkam vzhľad rokmi prevereného starého nábytku
Tvary dvierok vhodné pre ručné patinovanie:
D08, D14, D16, D18, D19, D27, D28, D39, D45, D46, D47,
D51, D68, D71, D72, D73, D78, D79, D81, D82, D83, D86
Fólie vhodné na ručné patinovanie:
l sivá patina: biela, biela snehová, biela supermat,
biela platinová supermat
l hnedá patina: smotanová supermat, maslová,
béžová, vanilka, jasmín
Dôležitým doplnkom v štýle Provensál a Vintage sú ozdobRučné patinovanie je dodatočná povrchová úprava hotových výrobkov. Dvierka, ozdobné lišty, rímsy dostávajú originálny né lišty a rímsy.
vzhľad staršieho, rokmi používaného a tým zaujímavého nábytku. Každé dvierka a doplnky sa pri ručnom patinovaní
stávajú originálom! Vzhľadom k tomu odporúčame objednať dvierka a doplnky pre celú zákazku súčasne a to z dôvodu, Ozdobné lišty vhodné na patinovanie:
0L1, 0L2, 0L3
aby boli čo najpodobnejšie.
Pripravili sme pre vás ďalšiu lahôdku a to dvierka s dodatočnou povrchovou úpravou v štýle PROVENSÁL a VINTAGE, Rímsy vhodné na ručné patinovanie:
04, 05, 06, 10, 13
ktoré sa v súčasnom nábytkovom dizajne stávajú obľúbenými.
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Uvedené fotky slúžia ako ilustračné foto!



Vstúpte do sveta Patinovaných dvierok
PATINA PROVENSÁL - dodatočná povrchová úprava, SP: sivá provensál, HP: hnedá provensál

Ozdobná lišta SP
Biela OL2

D16 biela SP

D71 biela SP

D19 biela SP

D78 biela SP
Ozdobná lišta HP
Smotanová supermat
OL02

Rímsa SP
Biela 05

D16 smotanová
supermat HP
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D71 smotanová
supermat HP
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D19 smotanová
supermat HP

D78 smotanová
supermat HP

Rímsa HP
Smotanová
supermat 05
Uvedené fotky slúžia ako ilustračné foto!

Vstúpte do sveta Patinovaných dvierok
PATINA VINTAGE - dodatočná povrchová úprava, SV: sivá vintage, HV: hnedá vintage

Ozdobná lišta SV
Biela OL2

D16 biela SV

D71 biela SV

D19 biela SV

D78 biela SV
Ozdobná lišta HV
Smotanová supermat
OL02

Rímsa SV
Biela 05

D16 smotanová
supermat HV
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D71 smotanová
supermat HV

D19 smotanová
supermat HV

D78 smotanová
supermat HV

Rímsa HV
Smotanová
supermat 05

Uvedené fotky slúžia ako ilustračné foto!
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VEĽMI RADI VÁS PRIVÍTAME V PRIESTOROCH NAŠEJ FIRMY !

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”
Kancelária:
Obchodný manažér:
Tel.: 045 538 22 29
Mobil: 0917 628 447
Fax: 045 281 20 30
obchod@svetdvierok.sk
Mobil: 0918 965 267
0908 791 596
svetdvierok@svetdvierok.sk
www.svetdvierok.sk
e-shop: www.svetdvierok.eu
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Váš regionálny dodávateľ:

