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Vitajte!
Predstavujeme Vám novú edíciu katalógu našich vý-
robkov. Snažili sme sa, aby bol nový nielen dátumom 
vydania, ale aj obsahom a formou. 
Vychádzajúc z nových trendov a požiadaviek našich zá-
kazníkov, sme doplnili našu ponuku opäť o niekoľko no-
vých tvarov frézovaní a nových farebných dekorov fólií. 
S počtom 95 tvarov frézovaní a 95 farebných dekorov 
fólií sa radíme medzi špičku nielen na domácom, ale aj 
zahraničnom trhu. Širokú ponuku, nové vzory a vysokú 
kvalitu našich výrobkov dosahujeme vďaka maximálne-
mu úsiliu všetkých našich pracovníkov vo výrobnom 
procese, ako aj stálym investovaním do nových naj-
modernejších technológií tak, aby sme mohli uspokojiť 
všetky vaše požiadavky.
V duchu nášho hesla „NAJŠIRŠIA PONUKA, NAJLEP-
ŠIE CENY“ veríme, že Vám nový katalóg prinesie nielen 
konkrétne informácie, ale aj zaujímavú inšpiráciu.

Tešíme sa Vašu spoluprácu s nami.
LUNIT



Základnú ponuku firmy LUNIT tvoria ku-
chynské dvierka a nábytkárske čelné plo-
chy. Nosným materiálom sú MDF dosky 
profilované na CNC obrábacom centre a 
následným nalisovaním PVC, fólie, alebo 
prírodnej dyhy na vákuovom lise. Pred-
nosťou MDF dosky je jej tvarová stálosť. 
Je zvlášť vhodná k frézovaniu z plochy a z 
hrany. Kvalita tohoto materálu je E1. 
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Okrem dvierok Vám ponúkame aj iné výrob-
ky ako napríklad stolové pláty, posteľné čelá, 
barové rampy podľa nákresu zákazníka.
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vertikálny rez, spojené z 3 ks
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PVC fólia v rôznych farebných odtieňoch 
a dekoroch imituje drevo, mramor a iné 
materiály. Nalisovaná na profilovanú a na-
formátovanú MDF dosku sa ľahko udržuje, 
je umývateľná a oteruvzdorná. 
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Veľká výhoda MDF dosiek oproti masívu 
je v tom, že nepraská, nezosychá, má dl-
hodobú životnosť, je hygienicky nezávad-
ná. Tieto vlastnosti výrobky LUNIT predur-
čujú k širšiemu využitiu v praxi. Sú zvlášť 
vhodné pre výrobu kuchynského nábytku, 
kancelárií, zdravotníckeho, laboratórneho 
a predsieňového nábytku. Táto technoló-
gia umožňuje sériovú, ale aj zákazkovú 
výrobu.
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NOVINKA NOVINKA NOVINKA

NOVINKA NOVINKA

Doporučené kombinácie dvierok a zásuviek
Filozofiou firmy LUNIT je ma-
ximálna spokojnosť našich zá-
kazníkov. Preto sme ako jedna 
z prvých firiem odstránili 
príplatky za atypický rozmer 
dvierok. Pre ľahšiu orientáciu 
pri tvorbe Vašej zostavy dvierok 
Vám uvádzame príklad najviac 
používaných kombinácií dvie-
rok a šuplíkov.
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Možnosti sklenených výplní k jednotlivým 
typom kuchynských dvierok

Typy skiel do výplní

Typy drevených mriežkových výplní

martele

činčila
dymová

konfeta

činčila 
číra

Každý typ dvierok má svoje možnosti 
preskelnia, preto sú v katalógu označené 
týmito symbolmi.

plné sklo štvormriežka šesťmriežka plné sklo štvormriežka šesťmriežka

plné sklo štvormriežka šesťmriežka plné sklo štvormriežka šesťmriežka plné sklo mozaika po uhlopriečkach

plné plné sklo štvormriežka šesťmriežka

krepi

dubová kôra
číra

quatrix

dubová kôra
dymová

ceossfield

dubová kôra
žltá

delta

krizet

pave

master
kare

mozaika

pieskované

gross

flutus

Ďalšie možnosti 
farebnosti skiel zelená žltá červená modrá strieborná

Calvados Dub windy Dub svetlý Jelša Javor

Buk Čerešňa Modrá Zelená Vanilka
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Rímsy

Stolové dosky

Stôl je srdcom domácnosti. 
Oblúkový, hranatý, kruhový... na 
tvare nezáleží. Vďaka kompak-
nosti MDF dosky a našej špič-
kovej CNC technológii dokážeme 
vyrobiť akýkoľvek tvar na mieru 
aby s kuchyňou ladil, či naopak, 
osobitne kontrastoval.

Hrúbka MDF 18 - 25 mm.Dokonalosť spočíva v detailoch. Vďaka rímsam získa
kuchyňa ucelený a definitívny vzhľad

Rampy Hrúbka MDF 18 - 25 mm.Báječne dotvoria celkový vzhľad novej kuchyne

Rampa typu RA Rampa typu RD Rampa typu RF Rampa typu RG

Typ RA
rozmer:
2050 x 80 mm

Typ RB
rozmer:
1950 x 70 mm

Typ RC
rozmer:
1950 x 70 mm

Typ RD
rozmer:
2050 x 70 mm

Typ RE
rozmer:
2050 x 70 mm



Popis, technické parametre
a spôsob používania výrobkov

Odporúčaná
údržba a čistenie

Použité materiály:
- frézovaná MDF doska hrúbky 18 a 25 mm
- PVC fólia s tepelnou odolnosťou do 120° C, s vysokou odolnosťou proti vode
- vodeodolné lepidlo vytvrdené teplom - tepelná odolnosť 100° C

Rozmerová tolerancia výrobku proti udávaným hodnotám v dokumentácii môže byť ± 0,5 mm.
Vplyvom pnutia používaných materiálov môže dôjsť k miernemu prehnutiu výrobku - prípustná tolerancia je ± 4 
mm na 1 bežný meter.

Maximálne a minimálne rozmery výrobku sú ovplyvnené technickými možnosťami používaných strojov a zariadení, 
ako aj rozmermi používaných materiálov.
 Frézované diely môžu byť najviac 970 mm široké a 2400 mm dlhé
 Hotové výrobky zalisované fóliou môžu byť najviac 1170 mm široké a 2250 mm dlhé
 Rozmer, ktorý je kolmý na smer fólie, nemôže byť väčší než 1170 mm
 Minimálna šírka a výška je stanovená technickými podmienkami výroby jednotlivých výrobkov,

 v prípade opracovania len okrajov výrobku v CNC fréze je limit 90 x 140 mm, pri lise to nie je obmedzené

Vzhľadom k uvedej hranici tepelnej odolnosti lepidla odporúčame inštalovať pri vstavaných spotrebičoch, teplo-
vzdušných rúrach, griloch a pod. bočné a spodné ochranné lišty zabraňujúce pôsobeniu tepla priamo na dvierka v 
ich blízkosti. Vplyv tepla odporúčame zmierniť aj zväčšením vzdialenosti od tepelného zdroja na 18 - 20 mm zboku 
a v prípade dvierok pod vstavanou rúrou na 30 mm.

Čelnú a zadnú plochu dvierok je možné čistiť bežnými 
saponátovými prostriedkami, ktoré neobsahujú pevné 
prímesy (drobné pevné čiastočky by mohli plochu do-
škriabať). 

Dvierka nie je možné čistiť ani chemickými prostried-
kami (riedidlami a pod.), ktoré reagujú s PVC a naru-
šujú jeho štruktúru. 

Pri užívaní je nutné vyvarovať sa zatečeniu vody do 
miest, kde je odhalený materiál MDF (napr. otvory pre 
pánty alebo úchytky, otvory pre sklo atď.)

13



23

De
zé

ny
 za

dn
ýc

h 
pl

oc
h 

dv
ie

ro
k:

Fólie predných plôch

01 Biela 05 Žltá

09 Oliva

13 Bordová lesklá

17 Šedá

21 Hruška matná 25 Buk svetlý

02 Biela gravír

06 Marhuľa 10 Modrá

14 Tehlová

18 Javor matný

22 Jelša

26 Čerešňa

03 Biela lesklá

07 Oranžová 

11 Modrá svetlá 15 Strieborná

19 Javor

23 Jelša tmavá

27 Čerešňa matná

04 Vanilka

08 Zelená

12 Bordová

16 Strieborná gravír 20 Jaseň matný

24 Buk

28 Čerešňa lesklá 29 Čerešňa tmavá

35 Calvados mik

30 Dub bielený

31 Dub natural 32 Dub windy 33 Calvados krono 34 Calvados bučina
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pre dvierka, dekoračné panely a toaletné sedátka

NAJŠIRŠIA PONUKA NA TRHU.
VŠETKY FÓLIE

SKALDOM!



41 Borovica patina

48 Dub klasik

54 Makassar lesklá

61 Zelená lesklá

66 Laredo svetlé

36 Orech svetlý

42 Pomaranč

49 Lemon

55 Slivka

62 Červená

67 Laredo hnedé

37 Orech tmavý

43 Zebrano

50 Ivory

56 Mahagon

60 Orech bologna

68 Čerešňa morgen

38 Jabloň čoko

44 Jelša matná

51 Cherry

57 Dub antický

63 Makassar lesklý tm.

69 Oko

39 Wenge

45 Vanilka lesklá

52 Cyklamen

58 Staré drevo

64 Mahagón červený

71 Flower šedý

40 Borovica hrčatá

47 Bordová klasik

53 Zebrano lesklé

59 Makassar

65 Calvados tmavý

72 Laredo tmavé

46 Čierna

73 Spirit 74 Glass 75 Ametyst 76 Grace white 77 Grace gold 78 Jasmín
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lakovaná

foliovaná classic

foliovaná lunit

hliníková

posuvné systémy

naše ostatní produkty
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