Technický list / Lakovaná nábytková dvířka

Tvar

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.

Lak

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 odolnost.
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.

Barva

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.

Údržba

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 mikroútěrku 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 prášky), agresivní čistící prostředky
(rozpouštědla atd.).

Cena

Doprava

Termín dodání

Do plochy dvířek se počítají i hrany!
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.

Dodací lhůta lakovaných dílců je
4-5 týdnů. Termín dodání lze po
domluvě zkrátit.
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