Technický list / Foliovaná dvířka Classic

Materiály

Frézovaná MDF deska tloušťky 18 a 28 mm.
Vodovzdorné PVC folie s tepelnou odolností do 130° C, se sníženou odolností proti oděru.
Voduvzdorné, teplem vytvrzující lepidlo – tepelná odolnost v rozmezí 80 - 90° C.

Tvarová
stálost

Přípustná rozměrová tolerance výrobku je ± 0,5 mm. Vlivem pnutí používaných materiálů, může dojít
k mírnému prohnutí výrobku. Přípustná tolerance je ± 4 mm na běžný metr.

Tolerance
výroby

Maximální a minimální rozměry výrobku jsou dány technickými možnostmi používaných strojů
a zařízení a také rozměry používaných materiálů.

Tvary a
fólie

Směr let je standardně svisle, u folie Woodline podélně. Hluboké frézování od výšky 286 mm. Foliovaná dvířka
v lesklé fólii lze vyrábět ve tvarech: R01, R15, R16, R19, R37, R38.

Výplně

Jako výplně do rámů jsme schopni dodat všechny druhy skel dostupných v ČR. Skla lze dodat i samostatně.
Dále je možné jako výplně do rámů použít dřevěné mřížky, které se vyrábějí v dřevodekorech: smrk, borovice,
bříza, buk, olše, jasan, javor, dub, třešeň a hruška.

Údržba

Přední a zadní plochu dvířek je možné čistit vlhkým hadříkem běžnými saponátovými prostředky (Jar), které
neobsahují pevné příměsy (tekuté prášky). Dvířka nelze čistit chemickými prostředky (ředidla apod.), které
reagují s PVC a narušují jeho strukturu.

Vzhledem k uvedené hranici tepelné odolnosti lepidla doporučujeme při umístění dvířek v těsné blízkosti
vestavěných spotřebičů, horkovzdušných trub, grilů apod. použít boční a spodní ochranné lišty zabraňující
působení tepla přímo na dvířka. Vliv tepla doporučujeme zmírnit i zvětšením vzdálenosti od zdroje tepla
na 18 - 20 mm z boku a 30 mm zespodu.

frézované díly mohou být max. 1000 mm široké a 2400 mm dlouhé
hotové zalisované výrobky folií mohou být max. 1050 mm široké a 2200 mm dlouhé
rozměr, který je kolmý na směr let fólie, nemůže být větší než 1250 mm
minimální šířka a výška frézovaného dílce je 100 x 100 mm

Zadní strana dvířek je standardně bílé lamino. Další dekory zadní strany: olše, buk, dub natural, bříza, vanilka,
portofino, hruška, wenge, dub windy, třešeň, calvados.

Dvířka v lesklé folii jsou opatřeny průhlednou ochrannou folií. Povrch dvířek by neměl být čištěn dříve
než 4 týdny po odstranění ochranné folie.

Cena

Doprava

Termín dodání

Celkovou cenu zakázky Vám zdarma
naceníme na topdvirka@topdvirka.cz,
dotazy a informace tel. 775 321 099

Vzhledem k povaze zboží, rozvážíme většinu zakázek vlastní
dopravou. Cena dopravného do vzdálenosti 30 km od Hradce
Králové je stanovena na 160 Kč bez DPH, u zakázek do 5.000 Kč
bez DPH činí dopravné 250 Kč bez DPH. Cena dopravy pro
ostatní zákazníky je řešena individuálně. Zboží lze také
vyzvednout osobně v Hradci Králové nebo zaslat přepravní
službou Toptrans.

Zakázky jsou z výroby expedovány do 14 dnů a nejbližším
závozem jsou doručeny k
zákazníkům. Termín dodání lze
po domluvě zkrátit.
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