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L a k o v a n á Lakovaná nábytková dvířka jsou standardně lakována kvalitními polyuretanovými laky. Povrchová 
úprava je možná od matu až po vysoký lesk. Dokážeme realizovat povrchy i ve vysokém lesku 
pomocí polyesterových laků. Velmi namáhané plochy (stolové desky, pulty) je možno opatřit 
speciálním ochranným lakem s vysokou chemickou a mechanickou odolností.

Lakovaná dvířka jsou vyráběna z MDF, ale je možno lakovat i další materíály, jako je lamino, dýhy, 
foliovaná dvířka, sklo a plasty.Výrobcům nábytku nabízíme i lakovaní nejen nábytkových dílců 
dodaných zákazníkem. 

B a r v a Lakování nabízíme v odstínech stupnic NCS, RAL, SAY a odstín lze načíst i ze vzorku dodaného 
zákazníkem. Novinkou jsou metalické barvy. To znamená, že barvená škála odstínů je téměř neome-
zená

více jak 2500 barev

T v a r Lakovaná nábytková dvířka standardně vyrábíme ve tvaru LAK 01. Dále je možné vyrobit dvířka 
hladká, pouze se strženou hranou (LAK 02), nebo v jakémkoliv plošně frézovaném tvaru z nabídky 
foliovaných dvířek série Classic.

LAK 01 / obvod radius 3 mm
               rohy stržená hrana

LAK 02 / obvod stržená hrana
               rohy stržená hrana

EXTRA / jakýkoliv tvar z nabídky 
foliovaných dvířek série Classic.
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T e c h n i c k ý  l i s t  /  L a k o v a n á  n á b y t k o v á  d v í ř k a

Dodací lhůta lakovaných dvířek je 4-5 týdnů. Po domluvě možno zakázku vyrobit přednostně.
Nabízíme také lakování (nejen) nábytkových dílů dodaných zákazníkem. 
Objednávky: topdvirka@topdvirka.cz     Infolinka: 775 321 099     Fax: 495 214 883

Doprava

Vzhledem k povaze zboží rozvážíme většinu zakázek 
vlastní dopravou. Stálým zákazníkům v dosahu našich 
obchodních zástupců či dopravců je účtován 
manipulační poplatek 120 Kč bez DPH. Ostatní je řešena 
individuálně. Také je možné si zakázku osobně vyzvednout 
v Hradci Králové, příp. poslat poštou.

Podpora prodeje

Vzorkovník RAL a SAYERLACK 2v1 / 350 
Kč bez DPH. Vzorky lakovaných dvířek 
je možno vyrobit dle domluvy.

Cena

Do plochy dvířek se počítají i hrany! 
Celkovou cenu zakázky Vám zdarma 
naceníme na topdvirka@topdvirka.cz, 
dotazy a informace tel. 775 321 099

T v a r

L a k

Standardně hladký s rádiusem 3mm na hranách (LAK 01).  V základní nabídce je také tvar LAK 02 – hladký povrch 
se strženou hranou, tento tvar je vhodný například při použití lakovaného dílce jako bok korpusu skříňky. Lakovat 
lze také téměř jakýkoliv nábytkový dílec dodaný zákazníkem a také všechny tvary dvířek ze série Classic.

B a r v a Při výběru barevného odstínu se vychází ze vzorkovnic NCS. RAL a SAY, které nabízejí několik tisíc odstínů. Barevná 
škála je ale téměř neomezená. Odstín lze totiž načíst i ze vzorku dodaného zákazníkem.

Ú d r ž b a Při čištění lakovaných dílců vždy používejte dokonale čisté a kvalitní mikroutěrky. Před samotným odstraněním 
mastnoty a nečistot, doporučujeme očistit z dílců prach a to jemným a suchým hadříkem (100% bavlna) nebo 
kvalitní mikroutěrkou.

K odstranění mastnoty a nečistot použijte mikroutěrku navlhčenou ve slabém roztoku vody a neagresivního 
saponátu. Pozor povrch lakovaného dílce je možno poškodit nevhodnou údržbou!

Nikdy nepoužívejte k čistění prostředky s abhrazivem (čistící písky a práčky), agresivní čistící prostředky 
(rozpouštědla atd.). 

Lakovaná dvířka jsou standardně lakována jednostranně kvalitním polyuretanovým lakem, zadní strana je bílé 
lamino. Nábytkové dílce lze samozřejmě lakovat i oboustranně (lesk/lesk, lesk/mat, mat/mat…) Povrchová 
úprava může být u nábytkových dílců lakovaných polyuretanovým lakem od vysokého lesku, přes polomat až po 
hluboký mat.

Namáhané lakované dílce, jako jsou např. stolové desky, bary, pulty, lze opatřit speciálním ochranným povrchem 
Duritan, který nabízí vysokou chemickou a mechanickou odoslnost.
Pro náročné zákazníky nabízíme i možnost lakování technologií leštěného polyesteru. Použité polesterové laky ICA 
vynikají nejen svou vysokou kvalitou a tvrdostí, ale jsou také šetrnější k životnímu prostředí. Jejich další výhodou je 
možnost lokálních oprav a oživení lesku i po delší době.

Nábytková dvířka lakovaná polyesterovým lakem jsou standardně lakovaná oboustranně. Přední strana je ve 
vysokém lesku a zadní strana v provedení mat.
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