
Drevotrieskové dosky, HDF dosky, Pracovné dosky, MDF dosky, OSB dosky

Materiály prE Výrobu nábytku



porez a olepovanie

Ponúkame porez materiálu na veľkoplošnej CNC píle. Celková koncepcia 
píly presvedčuje svojou robustnou konštrukciou, perfektným spracovaním 
a kvalitou. Jednoduchú obsluhu jedným pracovníkom umožňujú stoly so 
vzduchovým fi lmom pre osadenie materiálu, posuvníky materiálu a softvér 
pre optimalizáciu rezu od fi rmy Ardis.

V rámci drevoobrábacích strojov na spájanie a lepenie využívame olepovačku 
hrán HOMAG 2474 s technológiou airTec, ktorá umožňuje olepovanie hrán 
bez viditeľného spoja a bez použitia lepidla. Tenká vrstva hrany je natavená 
jednotkou airTec a následne je pritlačená k doske, čim sa hrana pevne prilepí. 
Medzi hlavné výhody patrí napríklad trvalá a nulová medzera, dokonalý vzhľad 
bez efektu matných hrán a zvýšená odolnosť voči vlhkosti a teplu. 

Porovnanie olepovania technológiou airTec (vľavo) a klasického olepovania 
s použitím lepidla  (vpravo). 



Výroba kuchynských  DVIEROK A INTER. DVerí

Výkonný stroj Profi t 3.s pre prácu s masívnym drevom pri realizácii 
štandardných i neštandardných zákaziek prináša zvýšenie zisku pri výrobe 
dverí, schodov a nábytku. Výhodou je vysoká produktivita - CNC optimalizuje 
štandardné postupy aj náročnú dizajnovo orientovanú neštandardnú výrobu.

Na membránovom lise je možné vyrábať PVC dvierka

CNC vŕtacie centrum EKO 902 je vertikálne vŕtacie a frézovacie centrum . 
Tento stroj je velmi kompaktný a je vhodný aj do sériovej prevádzky, kde sú 
série od 1 do 200 kusov. Kapacita stroja EKO je do cca 600 kusov dielcov 
za smenu. Výhodou tohto stroja je, že má možnosť nastrelovať kolíky ako aj 
iné typy kovania. 

Jednoetážové lisy NPC sa vyznačujú variabilitiou rozmeru platní a taktiež aj 
tlakom. 



LAMinovaná dtd
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D1881_BS Wenge Korzika D2840_MX Dub kráľovský D3267_MX Nelson D3273 Dub Kaňon D3349_MX Dub San Marino

D0169_MX Dub škandinávsky D1880_MX Brest Bergamo D1889_BS Orech Trento

D1890_BS Orech Modena D1892_BS Dub Palena D3264_MX Dub Brunico

D5105_BS Ryster tmavý D5112_BS Ryster

D0184_MX Céder severný D0186_MX Céder Blanc

SKLADOM SKLADOM SKLADOM SKLADOM SKLADOM

SKLADOMSKLADOMSKLADOMSKLADOMSKLADOM

SKLADOM SKLADOM SKLADOM SKLADOM SKLADOM



LAMinovaná dtd
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D0137_PE Evori D0077_PE Bizmut U8681_SM,MX Nymfa Alba K101_SM,PR,PE Biela U1301_PE Vanilka

U119_PE Svetlá béžová U3053_BS Capuccino U112_PE Sivá D881_PE Aluminium U2899_PE Titan

U2656_PE Bordová U190_PE,PR Čierna D2361_PR Čerešňa D344_PR Čerešňa D1937_BS Calvados

SKLADOM SKLADOM SKLADOM SKLADOM SKLADOM

SKLADOMSKLADOMSKLADOMSKLADOMSKLADOM

SKLADOM SKLADOM SKLADOM SKLADOM SKLADOM



LAMinovaná dtd
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D088_PR Čerešňa Oxford D775_PR Červené drevo D466_PR Červené drevo Togo D2607_SM Royal D2298_BS Morská tráva

D1972_PR Jabloň Locarno D440_PR Javor Vancouver D375_PR Javor Tanzay D9310_PR JelšaD9475_PR Jabloň Locarno sv.

D8137_MT Brest Vermut D381_PR Buk D2260_PR Breza Mainay D9450_PR Orech tmavý D2251_PR Orech Ecco

SKLADOMSKLADOMSKLADOM SKLADOM SKLADOM

SKLADOM SKLADOM SKLADOM SKLADOM SKLADOM

SKLADOM SKLADOM SKLADOMSKLADOM SKLADOM



LAMinovaná dtd
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D9614_PR Orech Lyon D722_PR Orech D2197_PR Orech Wichita D8880_BS Slivka D8150_MT Brest Írsky

D8141_MT Brest Champagne D7648_WG Wenge Arusha D7651_WG Wenge Arusha sv. D2226_PR Wenge Magia D665_PR Rustikal

D8568_PR Dub Boras tmavý D2419_PR Dub antický D740_PR Dub horský svetlý D071_PR Dub sedan D2195_PR Dub santana

SKLADOMSKLADOMSKLADOMSKLADOMSKLADOM

SKLADOM SKLADOM SKLADOM SKLADOM SKLADOM

SKLADOMSKLADOMSKLADOMSKLADOMSKLADOM



LAMinovaná dtd
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D8119_MX Dub morený D9103_PR Dub svetlý D8622_PR Dub mliečny D8567_PR Dub Boras svetlý D5194_MX Dub Sonoma Trufel

D8653_WG Coimbra D2194_PR Jaseň Shimo D2193_PR Jaseň Shimo sv. D2196_WG Dub Limberg D3025_MX Dub Sonoma

D8130_MX Angelique D8117_MX Dakar D0169_MX Buk škandinávsky D1880_MX Brest Bergamo D1889_BS Orech Trento

SKLADOM SKLADOM

SKLADOM SKLADOM

SKLADOM

SKLADOM

SKLADOM

SKLADOM

SKLADOM

SKLADOM

SKLADOM SKLADOM SKLADOM SKLADOM SKLADOM



LAMinovaná dtd
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D1890_BS Orech Modena D1892_BS Dub Palena D1888_MX Gianni D1886_MT Dub Kentucky D1884_MT Akácia Bianco

D1885_MT Brest Nordic D1891_MW Versailles H1137 ST11 Dub čiernohorský H1277 ST Akácia H1334 ST9 Dub Ferrara

H1424 ST22 Wood Creme H1428 ST22 Woodl. moka H1476 ST22 Avola pínia H1599 ST15 Buk čoko H1709 ST15 Orech

SKLADOM

SKLADOM

SKLADOM SKLADOM

SKLADOM SKLADOM SKLADOM

SKLADOM SKLADOM

SKLADOM

SKLADOM SKLADOM SKLADOM SKLADOM SKLADOM



LAMinovaná dtd
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H1951 ST15 Kalvados H3078 ST22 Hacienda H3128 ST Merano Prírodné H3129 ST9 Merano hnedé H3370 ST22 Dub bahenný

H3389 ST11 Dub svetlý H3704 ST15 Orech aida H3734 ST9 Orech dijon

W954 SM,ST2 Biela W980 SM,ST2 Biela

SKLADOM

SKLADOM

SKLADOM SKLADOM

SKLADOM SKLADOM

SKLADOM SKLADOM

SKLADOM SKLADOM

H3005 ST22 Zebrano H3006 ST22 Zebrano pieskové H3025 ST15 Makassar

SKLADOM SKLADOM SKLADOM



PRACovné dosky
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9038_PE Granit 2061_QR Negro C265_DC White Ceramics 5983_PE Torino Marble 2096_PE Teos

3025_WL Sonoma Oak 2105_ST Travertino 2055_PE Wenge 6523_PA Alhambra 8937_BS Antarktida

7045_RS Champagne 8995_WO Coco Bolo 288_PE Granit Antracit 8413_SQ Imeneo 8503_WO Jaseň Taomina

SKLADOM SKLADOM SKLADOM SKLADOM SKLADOM

SKLADOMSKLADOMSKLADOMSKLADOMSKLADOM

SKLADOM SKLADOM SKLADOM SKLADOM SKLADOM



PRACovné dosky
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1947_PE Mramor Losos 6522_PA Pieskovec 9829_CR Pino 6291_SQ Stardust Biely 853_PE Titan

8326_RS Travertín svetlý 7437_RS Travertín tmavý 9763_BS Wenge Louisiana

SKLADOM

SKLADOM

SKLADOM

SKLADOM

SKLADOM

SKLADOM

SKLADOM SKLADOM

F275 ST9 Beton modrý F274 ST9 Beton svetlý W980 ST2 Biela F633 ST15 Metall F202 ST15 Mramor čierny

SKLADOM SKLADOM SKLADOM SKLADOM SKLADOM

H3704 ST15 Orech Aida H3734 ST9 Orech Dijon

SKLADOM SKLADOM



13

vysokolesklé akrylátové Dosky

Čierna Biela Béžová
Rozmer dosky: 2800 x 1300 mm
Jadro: MDF doska hrúbky 16 alebo 18 mm
Možnosti zadnej strany: biela PP fólia / Senosan® akryl obojstranne 
Identické akrylatové hrany 1,3/23 alebo 1,3/45
Povrchová akrylátová fólia Senosan® AM1800 TopX od rakúskeho výrobcu Senoplast® 
Vyššia odolnosť proti poškrabaniu (Scratch-resistance market acc. DIN 68861/T4 1,1N )
Výšená UV stabilita a farebná stálosť, zvýšená odolnosť proti chemikáliám 
Možnosť povrchovej úpravy hrán dolakovaním 
Horizontálne použitie (neodporúčame však použivať na kuchynské pracovné  dosky)
Po odstránení ochrannej fólie okamžitá fi nálna tvrdosť

Ďalšie dekory na objednávku:

Antracit metalíza Biela teplá Bežová metalíza

Tmavošedá Čierna metalíza Biela žiarivá Cappuccino

ČervenáŠedá metalíza

SKLADOM SKLADOM SKLADOM

Fialová



NÁBYTKOVÉ dVIERKA - typy frézovaní
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E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6 E 7

E 8 E 9 E 10 E 11 E 12 E 13 E 14



NÁBYTKOVÉ dVIERKA - typy frézovaní
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E 15 E 16 E 17 E 18 E 19 E 20 E 21

E 22 E 23 E 24 E 25 E 26



PVC FÓLIE Pre nábytkové dvierka
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Jelša tmavá Jelša Buk parený Čerešňa tmavá Calvados Crono Calvados Javor Taliansky Javor

Javor Urbano prírodné Orech bologna Wenge Avola hnedá Artwood krémový Jaseň patina Dub windy

Makassar 2 Jaseň matný Dub country Dub ferrara Brest horský Lemon Ivory Smrek tatranský

Laredo hnedé Orech tmavý Orech noche Mahagón Slivka merano prírodná Slivka merano tmavá Strieborná aluminium Biela

Biela Grace white Grace gold Hodváb Hnedá brush Šedá brush Crep white Crep brown

Merino Ametyst Čierna Cappuccino Vanilka Antracit Cyklamen matný Antracit matný

Azur matný Pomaranč Limetka Lilla matný Bordo klasik Blankyt Jablko Limetka matná



PVC FÓLIE Pre nábytkové dvierka
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Violet matný Mirage purple Mirage white Biely gravír Jaseň crosscut Dub nebraska Jaseň coimbra Dub jantár

Laredo tmavé Laredo svetlé Wenge mliečne Tíkové drevo Dub antik Staré drevo Orech dion Dub sonoma

Dub truffla Krémová super mat Makasar tmavý lesklý Makasar lesklý Zelená lesklá Fialová lesklá Červená lesklá Jablko lesklé

Gold line Silver line Cappuccino lesklé Čierna lesklá Sépia lesklá Jasmín lesklý Vanilka lesklá Bordo lesklé

Biela lesklá Coffee pattern Latte pattern Violet pattern

713

140

284

284

140

284

140

140

355

355

140

570

176

176

176

176

896
713

355

355

567

140

Doporučené kombinácie spodných dvierok a zásuviek Doporučené kombinácie vrchných dvierok



NÁBYTKOVÉ dVIERKA - rámikové
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Dub storočný klasik Dub svetlý klasik Jelša klasik Orech klasik Višňa portofino klasik Dub sonoma klasik Dub truffel klasik

Dub storočný patina Dub svetlý patina Jelša patina Orech patina Višňa portofino patina Dub sonoma patina Dub truffel patina

SR

O
O



InterierovÉ dVere
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Ponúkame Vám kolekciu moderných a tradičných dverí od slovenského výrobcu, ktoré 
sú vyrábané s použitím kvalitných materiálov s množstvom farebných kombinácii 
a povrchových úprav. Dokážeme Vám vyrobiť dvere na základe Vašej individuálnej 
požiadavky na mieru podľa Vami zadaných stavebných rozmerov. Povrchová úprava 
z PVC fólie je dokonalou imitáciou prírodných materiálov ako je dýha a drevený masív. 
Dvere sú stálofarebné, ľahko udržiavateľné a dajú sa jednoducho čistiť. Identická PVC 
fólia je použitá aj na zárubniach a dekoračných lištách, čím celok pôsobi zjednocujúco.

Rozmerová 
skupina

Dverné krídlo 
vnút. rozmery
v mm

Dverné krídlo 
vonk. roz-
mery
v mm

Stavebný 
otvor
v mm

Min. svetlosť 
zárubne
v mm

Vonkajší roz-
mer zárubne
v mm
(vrátane 
obložiek)

Š Š1 x V1 Š2 x V2 Š3 x V3 Š4 x V4 Š5 x V5

600    1-krídlo 621 x 1982 647 x 1995 680-  700 x 2010-
2040

605 x 1970 788 x 2072

700    1-krídlo 721 x 1982 747 x 1995 780-  800 x 2010-
2040

705 x 1970 888 x 2072

800    1-krídlo 821 x 1982 847 x 1995 880-  900 x 2010-
2040 

805 x 1970 988 x 2072

900    1-krídlo 921 x 1982 947 x 1995 980-1000 x 2010-
2040

905 x 1970 1088 x 2072

1100    1-krídlo 1121 x 1982 1147 x 1995 1180-1200 x 2010-
2040 

1105 x 1970 1288 x 2072

1250    2-krídla  1268 x 1982 1283 x 1995 1330-1350 x 2010-
2040 

1255 x 1970 1440 x 2072

1450    2-krídla 1468 x 1982 1483 x 1995 1530-1550 x 2010-
2040

1455 x 1970 1640 x 2072

1650    2-krídla 1668 x 1982 1683 x 1995 1730-1750 x 2010-
2040

1655 x 1970 1840 x 2072

1850    2-krídla 1868 x 1982 1883 x 1995 1930-1950 x 2010-
2040

1855 x 1970 2040 x 2072

InterierovÉ dVere
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Aruba 1 Aruba 2 Aruba 3 Fonseca 1 Fonseca 2 Fonseca 3

Hamilton 1 Hamilton 2 Hamilton 3 Kingston Tobago

Zámok, závesy: štandardné vybavenie dverí
Výplň štandard: voština, dutinová drevotrieska za príplatok 20€
Všetky dvere uvedené na tejto strane je možné vyrobiť za príplatok aj s protipožiarnou odolnosťou EI1 15-C3 D3, EI2 30-C3 D3, EI2 45-C3 D3, EW 30-
C3 D3.

Voština

Dutinová drevotrieska



InterierovÉ dVere
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TITAN (nerez, mosadz) GAJA (chróm, mosadz, nerez) HYDRA (nerez, mosadz) MENSA (matný chróm, nerez) IMPERA (mosadz, matný chróm, nerez)

VITALIS (matný chróm, nerez) VERSA (matný chróm, nerez) VERSA (nerez) ARCUS (nerez) VERDOR (chróm, nerez)

VERDOR (chróm/nerez, nerez) VOLATIS (nerez) DISCRETO (nerez) CLASSICO (nerez) ARCO (nerez)

ALTIVA (nerez) CARINO (chróm/nerez, nerez) CARINO (chróm/nerez) ROZETA BASIC (chróm/nerez, nerez) ROZETA BASIC (chróm/nerez, nerez)

ROZETA BASIC WC (chróm/nerez, nerez) ROZETA BASIC (chróm, nerez) ROZETA BASIC (chróm, nerez) ROZETA BASIC WC (chróm, nerez) ROZETA (nerez, mosadz)

ROZETA (nerez, mosadz) ROZETA WC (nerez, mosadz) ROZETA HR. (mosadz, matný chr., nerez) ROZETA HR. (mosadz, matný chr., nerez) ROZETA HR. (mosadz, matný chr., nerez)



veľkoplošný materiál
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Eurohranoly                    72x86x6000, 72x115x6000, 72x125x6000, 
72x145x6000
EUROHRANOL je základný polotovar pre výrobu EUROOKIEN. Jedná sa o 
trojvrstvovo lepený hranol, u ktorého sú krycie lamely vyrobené z vysoko 
kvalitného materiálu v radiálnom reze. Vykazujú vysokú pevnosť, tvarovú 
stálosť a odolnosť voči krúteniu. Najpoužívanejšou drevinou pre výrobu je 
smrek ako veľmi vhodný materiál pod rôzne odtiene glazúr. Fixné hranoly 
majú vrchnú aj spodnú lamelu bez zjavných vád nenadpájanú a cinkovaný 
hranol je vyrobený z lamiel spájaných klinovým zazubovým spojom.

Lepené pláty (smrek)
Lepené drevo z priebežných lamiel v rôznych kvalitách má široké 
použitie – ako poličky na stenu, polotovar na výrobu korpusov skriniek, 
podklad pod vešiakové steny, stupnice na interiérové schodište, police 
do skríň a pod. V nižšej kvalite sa dá využiť aj ako konštrukčná doska 
v stavebníctve. Výhodou je možnosť opracovania na požadovaný tvar 
a povrch. Následným lakovaním dosiahneme jedinečný vzhľad dreva. 
Lepením lamiel nedochádza k pnutiu, čím materiál po správnom ošetrení 
dosahuje trvalý tvar a rovnosť.

Laťovka dýhovaná (dub, buk)
Laťovky sú vrstvené dosky, skladajúce sa z laťovkového stredu, ktorý je z 
oboch strán odýhovaný jednou alebo dvoma konštrukčnými (lúpanými) 
dyhami. Stredová vrstva je vyrábaná z ihličnatého reziva. Ako konečná 
úprava sa odporúča morenie, voskovanie, farbenie alebo lakovanie. 
Používa sa hlavne na výrobu nábytku a dverí. Nehodí sa do vlhkého 
a mokrého prostredia a pre nosné a nenosné stavebné prvky a styk s 
potravinami.

DVD surová
DVD doska (sololit) je velkoplošný materiál, ktorý sa vyrába splstnením 
špeciálnej rozvláknenej lignocelulózovej hmoty mokrou cestou. Zloženie 
materiálu zaručuje absolútnu zdravotnú neškodnosť. Tvrdá drevovláknitá 
doska sa používa v nábytkárstve hlavne ako materiál na chrbát nábytku, 
ale aj pre čalúnený nábytok, resp. pri výrobe dverí. Je vhodná aj na obalový 
materiál. Má výborné mechanické vlastnosti a je povrchovo upravená tak, 
aby ju bolo možné ďalej upravovať dyhovaním, laminovaním a lakovaním.
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veľkoplošný materiál

OSB - perodrážka
Trojvrstvové konštrukčné dosky na báze dreva z 
lisovaných plochých štiepok (prevažne borovice) v 
prevedení perodrážka (na jednej dlhej + jednej krátkej 
strane je tzv. pero a na jednej dlhej + jednej krátkej strane 
je tzv. drážka). Dosky je možné používať v suchom 
a vlhkom prostredí ako nosné a dekoratívne prvky 
drevostavieb. Sú použiteľné najmä v stavebníctve (steny, 
podhľady, podlahy, obloženie budov, záklopy striech, 
šalovacie bednenie, konštrukcie lešenia, palety, obaly, 
dopravné kontajnery, záhradné stavby).

Škárovka - priebežná (smrek)
Smreková škárovka je drevo z priebežných lamiel šírky 
40–70 mm v rôznych kvalitách. Tieto dosky majú široké 
použitie ako poličky na stenu, polotovar na výrobu 
korpusov skriniek, prekrytie výklenkov stien, podklad 
pod vešiakové steny, stupnice na interiérové schodište, 
police do skríň, atď. V nižšej kvalite sa dá využiť aj ako 
konštrukčná doska v stavebníctve. Výhodou je možnosť 
opracovania na požadovaný tvar. Lepením lamiel 
nedochádza k pnutiu, čím materiál po správnom
ošetrení dosahuje trvalý tvar a rovnosť.

Škárovka - cinkovaná (buk)
Masívne lepené jednovrstvé dosky sú vyrobené z 
prírodného dreva. Lamely z listnatých drevín sú šírkovo 
a dĺžkovo zlepené do veľkorozmerových blokov. Pri 
výrobe vrstveného dreva sú už pred lepením technicky 
vysušené na vlhkosť 8 až 10 %, ktorá zodpovedá približne 
rovnovážnej vlhkosti v zabudovanom stave. Škárovku 
využívajú stolárske, nábytkárske aj stavebné firmy. 
Polotovar vo forme veľkoplošných tabúľ je vhodný ako 
prekrytie radiátorov, parapetné dosky, stolové pláty, 
obloženie atypických schodísk, dosky na krájanie, atď.
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Preglejka stolárska (buk)
Preglejky stolárske sú ploché dosky, zhotovené zlepením 
väčšinou nepárneho počtu na seba navrstvených 
lúpaných dýh, ktorých drevné vlákna sú na seba kolmé. 
Sú vyrábané z listnatých a ihličnatých drevín alebo 
kombinované s vnútornými vrstvami z mäkkých drevín. 
Používa sa na výrobu nábytku, stolársku výrobu a 
zariaďovanie interiérov. Nehodí sa do vlhkého a mokrého 
prostredia a pre nosné a nenosné stavebné prvky a styk 
s potravinami.

Preglejka vodovzdorná (bintangor)
Vodovzdorná preglejka z exotického stredne ťažkého 
dreva s dobrými mechanickými vlastnosťami je doska 
vyrobená zlepením troch alebo viacerých dýhových 
listov. Smer vlákien susedných vrstiev je spravidla na 
seba kolmý. Lepený spoj odoláva vlhkosti a priamemu 
pôsobeniu vody. Preglejky sú vhodné pre všeobecné 
účely – na výrobu obalov, v stavebníctve, ale aj na 
bilboardy, poľnohospodárske stavby a iné konštrukcie.

Preglejka vodovzdorná - fóliovaná s protišmykovou 
úpravou
Doska lepená vodovzdorným lepidlom sa skladá z 
troch alebo viac dýh, zlepených k sebe kolmo na smer 
vlákien. Vyrába sa z listnatých a ihličnatých drevín alebo 
podľa potreby ich kombináciou. Používa sa na výrobu 
obalov, v stavebníctve, v stavebno-stolárskej výrobe, v 
automobilovom priemysle atď.
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veľkoplošný materiál

MDF surová je stredne lisovaná drevovláknitá doska s takmer homogénnou štruk-
túrou. Používa sa predovšetkým tam, kde majú byť hrany alebo plochy profi lované. 
Povrch sa obvykle dokončuje laminovaním, kašírovaním alebo lakovaním. Vyrába-
jú sa prevažne z odkorenených ihličnatých stromov. Povrch je brúsený na oboch 
stranách. V porovnaní s inými drevenými materiálmi vykazujú vyššie hodnoty 
odolnosti v ohybe a priečnom ťahu. Mechanická a fyzikálna odolnosť MDF dosiek je 
vyššia ako u bežnej DTD.

MDF dýhovaná - MDF sú vhodné pre povrchovú úpravu lamináciou, dýhováním, 
lakováním, frézováním v ploche aj hrane. Vyrábajú sa predovšetkým zo smrekových 
vlákien spojených syntetickým lepidlom s použitím teploty a tlaku. Sú určené na 
použitie pre nenosné účely v nábytkárstve, stolárstve, frézarských dielňach a dalšie 
použitie v interiéri.

HDF  
HDF je vysoko zhustená drevovláknitá doska vhodná pre dýhovanie, lamináciu, 
kašírovanie a lakovanie. Plošne lisovaný materiál z drevných vlákien o hrúbke už 
od 2,5 mm sa použiva hlavne v nábytkárskom priemysle ako zadná stena nábytku, 
výplň rámových konštrukcií, dno zásuviek alebo dno postelí. Na viditeľné plochy sa 
používa lakovaná HDF vo farbe alebo odtieni použitej dreviny.

Biela Buk Bavaria

Jelša Orech Milano

Calvados Čerešňa Dub horský Javor

Slivka Valis

Buk Dub európsky Orech americký
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OSB rovná hrana
OSB dosky sú drevoštiepkové dosky z orientovaných triesok, ktoré sú vyrábané prevažne z borovicového dreva v tomto prípade s ostrou hranou. Tieto 
štiepky sú ukladané v troch vrstvách navzájom kolmých, ktoré sú následne zlisované. Týmto spôsobom je možné dosiahnuť aglomerovanú drevenú 
dosku s fyzikálno-mechanickými vlastnosťami preglejovaných dosiek za výrazne nižšiu cenu. Táto doska bola vyvinutá hlavne pre stavebný priemysel, 
ale následnou úpravou je možné vyrobiť materiály pre použitie napríklad aj v nábytkárstve.

OSB perodrážka
Trojvrstvové konštrukčné dosky na báze dreva z lisovaných plochých štiepok (prevažne borovice) v prevedení perodrážka (na jednej dlhej + jednej 
krátkej strane je tzv. pero a na jednej dlhej + jednej krátkej strane je tzv.drážka). Dosky je možné používať v suchom a vlhkom prostredí ako nosné a 
dekoratívne prvky drevostavieb. Sú použiteľné najmä v stavebníctve (steny, podhľady, podlahy, obloženie budov, záklopy striech, šalovacie bednenie, 
konštrukcie lešenia, palety, obaly,
dopravné kontajnery, záhradné stavby).
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E - KOMPOZIT SYSTÉM GEMINI 10

FOX

PROTIPRACHOVÁ /ZÁSUVNÁ DORAZOVÁ /ZÁSUVNÁ

HORNÁ GEMINI

10 Ka II FARBY /GEMINI 10, 18

VODIACE LIŠTY / GEMINI 10 a GEMINI 18 ŠTETINY /GEMINI 10

ÚCHYTKY /GEMINI 10

POZICIONÉR /GEMINI 10 /HORNÁ GEMINI POZICIONÉR /GEMINI 10 /DOLNÁ ELEGANT

Pre stolárov a domácich majstrov sme pripravili 
sofistikovaný šatníkový systém. Ponúkame Vám 
návod na Vašu vlastnú kompozíciu. Riaďte sa 
širokým výberom profilov, našim cenníkom  
a vyskladajte si sami svoj nový priestor a jeho  
jedinečnú cenu len na Vašu mieru. 

Rozhodnite sa pre hrúbku drevenej výplne  
v hrúbke 10 mm /GEMINI 10 alebo  
18 mm /GEMINI 18 a postupujte vo výbere 
 ďalších komponentov podľa našej obrazovej 
a cenovej ponuky.

Vyberajte zo širokej škály drevodekorov 
a unifarieb od popredných výrobcov:

Stavte na hliníkové profily renomovanej značky 

Hliník je najlepším riešením pri výrobe vstavaných 
skríň. Materiál s pevnejšou konštrukciou než oceľ 
má aj širšie možnosti využitia za lepšiu cenu! 

V ponuke máme viacero tvarových vyhotovení 
hliníkových profilov vo farebných prevedeniach 
striebro, sv. bronz, sv. bronz kartáčovaný. 
Všetky potrebné komponenty sú už zahrnuté  
v cene, konečná suma sa vyvíja len v závislosti  
od Vášho vkusu, potrieb a výberu.

Dvere Vám dodáme v kompletnej montáži  
s obsahom bočných rámov, výplne, horného 
a dolného rámu a horných i dolných koliesok. 
Naviac si môžte doobjednať napr. tlmič dorazu 
SEVROMATIC, protiprachové a dorazové  
štetiny a ďalšie kovanie a doplnky.  

Nebojte sa investovať do kvalitného príslušenstva 
a doplňte si aj sklo, zrkadlo, lacobel či fotobel.  
Odmenou Vám bude neobmedzený priestor  
so systémom E - KOMPOZIT.

DOLNÁ ELEGANT

DOLNÁ GEMINI

POZICIONÉR INI 10 /HORNÁ GINI 10 /HORNÁ G POZICIONÉR LNÁ LNÁ 

4.8

13

14.5

4

76.5

40

21.7

22

.

1 32

Dolnú vodiacu lištu upevníme 
skrutkou alebo obojstrannou 

lepiacou páskou.

Hornú vodiacu lištu 
upevníme skrutkou 
(+ hmoždinka)

Umiestnenie horného 
pozicionéra do hornej 
GEMINI vodiacej lišty

Pri použití dolnej 
vodiacej lišty GEMINI 
využijeme horný 
pozicionér DUO 
umiestnením do hornej 
lišty GEMINI…

Dolný HI -TEC pozicionér pre dolnú lištu ELEGANT

Montáž lišty ELEGANT

4
,0

14,5

13
,0

4,8

Montáž lišty GEMINI

Dôležité rozmery!
Umiestnenie vodiacich líšt 

GEMINI a ELEGANT

26

23

JULIA II

STRIEBRO

SV. BRONZ

SV. BRONZ  
KARTÁČOVANÝ
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Prevedenie plné dvere: 
Výplň DTDL, sklo, zrkadlo v troch cenových 
skupinách.

Prevedenie delené na tri časti:  
Rovnaká alebo rôzna výplň. Za rovnakú výplň sa 
považuje taká, ktorá je v rovnakej cenovej skupine 
(viď. cenník), rôzny dekor v jednej cenovej skupine 
sa rovná tej istej cene. Za rôznu výplň sa považuje 
kombinácia rôznych výplní z rôznych druhov alebo 
rôznych cenových skupín, napr. 2/3 DTDL
v cenovej skupine I. s 1/3 sklo v cenovej skupine III. 

  Za tretinovú výplň sa považuje 1/3 výplne  
 z celkovej výšky dverí + maximálne navýšenie                 
  20% z tejto tretinovej výplne! 

Prevedenie delené na viac ako tri časti:  
Postup ako u delených na 3 časti. Rovnaká alebo 
rôzna výplň. K cene dverí sa pripočítajú bm 
spojovacieho H profilu (viď. cenník) podľa Vášho 
želania, čo do počtu predelov.

E - KOMPOZIT SYSTÉM GEMINI 18

PROTIPRACHOVÁ /LEPIACA DORAZOVÁ /ZÁSUVNÁ /LEPIACA 

HORNÁ GEMINI

VODIACE LIŠTY / GEMINI 10 a GEMINI 18 ŠTETINY /GEMINI 18

ÚCHYTKY /GEMINI 18

DOLNÁ ELEGANT

DOLNÁ GEMINI

4.8

13

4.8

13

76.5

40

21.7

22

.

1

1

3

3 4

2

2

Dolnú vodiacu lištu upevníme 
skrutkou alebo obojstrannou 

lepiacou páskou.

Umiestnenie horného 
pozicionéra do hornej 
GEMINI vodiacej lišty

Montáž dverí  
do spodnej vodiacej 
lišty GEMINI

Montáž dverí  
do spodnej vodiacej 
lišty ELEGANT

Pri použití dolnej 
vodiacej lišty GEMINI 
využijeme horný 
pozicionér DUO 
umiestnením do hornej 
lišty GEMINI…

Dolný HI -TEC pozicionér pre dolnú lištu ELEGANT

VICTORIA II UNIVERZÁL 18

FOCUS FACTOR II

FIESTA 18 ALFA

13

6,7

4

4,8

POZICIONÉR /GEMINI 18 /HORNÁ GEMINI POZICIONÉR /GEMINI 18 /DOLNÁ ELEGANT

Dôležité rozmery!
Umiestnenie vodiacich líšt 

GEMINI a ELEGANT

26

do 7 mm

23

Montáž lišty ELEGANT

Montáž lišty GEMINI

Regulácia koliesok

Regulácia koliesok

20

18do 18 mm

20

VARIANTY VÝPLNE

Hornú vodiacu lištu 
upevníme skrutkou 
(+ hmoždinka)
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E - KOMPOZIT VOLITEĽNÝ VNÚTORNÝ PRIESTOR

UNIVERZÁLNE DIELCE

UKD

PU

DD

DK

MX

VÝSUVNÉ KOŠE NOMET + WIRELI

UKD – UNIVERZÁLNY KORPUSOVÝ DIELEC

Materiál DTDL hrúbky 18 mm. Podľa hĺbky 
univerzálneho dielca a úmerne aj hĺbky krycej  
dosky s presahom 100 mm sme typizovali skrine  
do 4 skupín (V= hĺbka UKD/S= hĺbka DK): 
V400/S500, V450/S550, V500/S600, V550/S650 
vo výškach UKD 2050, 2250 a 2450 mm. 

Dielce (UKD, PU, DD, DK) sú ohranované vo farbe 
dekoru hranou ABS 2 mm, aby sme dosiahli komfort 
príjemného dotyku s materiálom.

PU – POLIČKA UNIVERZÁLNA

Materiál DTDL hrúbky 18 mm. Hĺbka typizovanej PU
je úmerná (- 5 mm) hĺbke UKD. Polička je dostupná 
v šírke od 270 mm do 600 mm každých 30 mm  
a od 600 mm do 850mm každých 50 mm.

DD – DOSKA DORAZOVÁ

Materiál DTDL hrúbky 18 mm vo výške 2738 mm.  
Na stenu sa upevňuje pomocou montážneho lepidla 
alebo skrutkou s hmoždinkou.

DK – DOSKA KRYCIA

Materiál DTDL hrúbky 18 mm vo výške 2738 mm. 
Hĺbka DK priamo určuje celkovú hĺbku vstavanej 
skrine. K UKD sa krycia doska upevňuje pomocou 
skrutky 4x30 cez predvŕtané otvory na UKD.

MX – METABOX

Dĺžka MX je úmerná (-50 mm) hĺbke UKD. Metabox 
je dostupný v šírke od 270 do 850 mm úmerne  
s použitím PU s hĺbkou zásuvky 86 a 150 mm.

MONTÁŽ METABOXU

1. METABOX
2. UPEVNENIE ČELA

hĺbka vnútra, t.j. UKD 
400, 450, 500, 550

150 mm

hĺbka vnútra +100 mm 
t.j. DK, a teda celková 
hĺbka skrine 500, 550, 
600, 650

hĺbka vnútra -5 mm, 
t.j. UKD -5 mm = PUhĺbka vnútra -5 mm, 

t.j. UKD -5 mm = PU

1. dĺžka MX je úmerná (-50 mm) 
hĺbke UKD

2. šírka MX (270 až 850 mm)

3. hĺbka MX = výška bočnice

90 mm

2738 mm

2738 mm

Šatníkové výsuvné koše dodávame len pri type  
V500/S600. Ponúkame koše NOMET  
v regulovateľnej šírke roľničkového výsuvu.

Povrchová úprava: imitácia chrómu

Inou možnosťou sú výsuvné koše WIRELI  
s komfortnejšou reguláciou šírky rolničkového 
výsuvu vo viacerých rozmerových variantoch.

Povrchová úprava: strieborný epoxid

VÝSUVNÉ KOŠE WIRELI 

Dostupná šírka koša pre korpusy s vnútornou 
šírkou od 355 mm do 1015 mm.

Plynulá regulácia šířky: max. 60 mm 
(na každej strane koša max. 30 mm)

Dĺžka výsuvu: 450 mm

Rozmery samotného koša bez výsuvu:  
dĺžka: 490 mm, šírka: 350, 450, 550, 650, 
750, 850, 1050 mm, hĺbka: 100, 150,  
200 mm 

Maximálne zaťaženie: 10 kg

DISTANČNÁ PODLOŽKA

Podložku možno použiť k odsadeniu koľajníc  
od steny korpusu v prípade, že dvierka zasahujú 
do vnútornej šírky korpusu.

Rozmer výrobku: ø15 mm, výška 10 mm

Povrchová úprava: šedý plast  

VÝSUVNÉ KOŠE NOMET

Dostupná šírka koša pre korpusy s vnútornou 
šírkou od 250mm do 610 mm.

Plynulá regulácia šířky: 300 mm (250-310), 
400 mm (355-410), 500 mm (455-515), 
600 mm (550-610)... bližšie info v cenníku!

Dĺžka výsuvu: 450 mm

Rozmery samotného koša bez výsuvu:  
dĺžka: 475 mm šírka 235, 335, 435, 535 mm, 
hĺbka: 100, 150, 200 mm

Maximálne zaťaženie: 10 kg

SKRUTKA 3.5/16

otvory na objímku

300 mm

rozteč 64 mm

regulácia

regulácia

ABS

ABS

2

3

1

ABS

ABS

ABS

ABS
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E - KOMPOZIT

E-KOMPOZIT | CELOK V MONTÁŽI

SPOJOVACIE A MONTÁŽNE KOVANIE

KOLIK DU 260  
PRE VB 35 A 135

KOVANIE PRE POLICE VB 135 
BIELE/HNEDE/ČIERNE

REKTIFIKAČNÁ NOHA VEŠIAKOVÁ TYČ – OVÁLNA 
CHRÓM (3M)

OBJIMKA NA VEŠIAKOVÚ  
TYČ – OVÁLNA

SKRUTKA 4/16 | 4/30 | 
5/70 – ZH KRÍŽ ZŽ

EXCENTRICKÉ KOVANIE VB 35 
M/19 BIELE/HNEDE/ČIERNE

UHOLNÍK BEZPEČNOSTNÝ

VEŠIAKOVÁ TYČ – OVÁLNA 
BIELA (1M)

EUROSKRUTKA 6,3 X 11 Z HMOŽDINKA ∅10 SOKLOVÁ REKTIFIKAČNÁ 
PVC NOHA + ÚCHYT

VLASTNÁ RÉŽIA SKLADBY

PODĽA VLASTNEJ VOĽBY
umiestnené METABOXY

PODĽA VLASTNEJ VOĽBY
umiestnené POLICE

Dolná vodiaca lišta
Excentrické  
kovanie + kolík

Horná vodiaca lišta

Objímka na vešiakovú tyč

Bezpečnostný uholník

Kryciu dosku 
upevňujeme 

pomocou 
skrutky 

4x30 cez 
predvŕtané 

otvory  
na UKD.

HORNÁ a DOLNÁ vodiaca lišta systému GEMINI 10 a 18 – viac na str. 2 až 5!

PODĽA VLASTNEJ VOĽBY
umiestnené KOŠE

KÔŠ

UKD UKD UKD

UKD

UKD

UKD

UKD

UKD

DD

PU

PU

PU

PU

DK

MX

PRÍKLAD E-KOMPOZÍCIE | NÁHĽAD ZHORA

PRÍKLAD E-KOMPOZÍCIE | 3D NÁHĽAD

DK

MX

DD
PU

Policové  
kovanie + kolík

Rozteč 64 mm

Prvá „pevná“ polica  
max. 80 cm zdola 
(odporúčame použiť 
excentrické kovanie)

Regulovateľné 
rektifikačné nohy

Koľajnice 
výsuvných košov

Prvá „pevná“ polica  
ideálne 0 mm zhora 
(odporúčame použiť 
excentrické kovanie)
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E - KOMPOZIT

UKD fixujeme  
k stene pomocou 
bezpečnostného 
uholníka v tvare L.

Policové kovanie 
odporúčame použiť 
pri PU okrem pevnej 
vrchnej a spodnej. 
Ideálne kvôli variabilite 
vlastnej kompozície!

Police fixujeme  
k UKD pomocou 
policového  
alebo pevného 
excentrického 
kovania.

Dorazovú dosku  
upevňujeme na 
stenu aj pomocou 
montážneho lepidla.

Šatníkové výsuvné 
koše NOMET a 
WIRELI dodávame 
s dômyselne 
regulovateľnou šírkou 
výsuvu.

Koľajnice pre výsuvné 
koše fixujeme k UKD 
euroskrutkou 6,3x11

Spodnú vodiacu lištu 
upevňujeme  
pomocou skrutiek 
alebo obojstrannej 
lepiacej pásky.

Pozicionér pre 
dolnú vodiacu lištu 
ELEGANT je potrebné 
zasunúť pred jej 
upevnením! Posunom 
potom nastavíme jeho 
správne umiestnenie. 

Na spodnej 
hrane UKD sú 

predpripravené 
otvory pre montáž 
rektifikačných nôh.

Prvú policu zdola 
odporúčame 

umiestniť vo výške 
max. 80 cm a upevniť 

ju excentrickým 
kovaním.

Skrutky a kolíky 
do UKD fixujeme 
podľa potreby do 

predvŕtaných otvorov 
v rozteči 64 mm.

Prvú policu zhora 
odporúčame 

umiestniť vo výške 
UKD a upevniť ju  

excentrickým 
kovaním.

Čielka metaboxov sú 
navrhnuté tak, aby 

medzi zasuvkami  
vznikla dostatočne 

široká medzera  
pre uchytenie bez 
použitia úchytov...

Dĺžka MX je úmerná 
(-50 mm) hĺbke UKD. 

Objímku na vešiakovú 
tyč fixujeme k UKD 
skrutkou 3,5 x16.

K UKD sa krycia 
doska upevňuje 

pomocou skrutky 
4x30 cez predvŕtané 

otvory na UKD.

JEDINEČNÁ KOMPOZÍCIA

V prípade nerovnosti podlahy vieme vytvoriť soklový systém.  Vodorovne umiestnenú DD k zvislej upevníme pomocou bezp. 
uholnika, soklovú DD k rektif. pvc nohe pomocou pvc úchytu.   Vznikne tak ideálny povrch na fixáciu dolnej vodiacej lišty. Takto  
sa nám podarí dosiahnúť rovnovážnu polohu dverí z hľadiska   funkčnosti a estetiky! Pri objednávke dverí odrátajte 110 mm  
z celkovej výšky otvoru!

spodná vodiaca lišta spodná vodiaca lišta spodná vodiaca lišta spodná vodiaca lišta

Výšku vnútra si zvoľte tak, aby ste mohli využiť   veľký úložný priestor na šírku celej zostavy



EUROSPAN, s.r.o.
Priemyselná 11
071 01 Michalovce

Predaj nábytku
E-mail: nabytok@eurospan.sk
E-mail: predajna@eurospan.sk
Telefón: +421 56 628 06 51
Telefón: +421 56 628 06 06
Mobil: +421 917 877 445

Predaj stolárskeho sortimentu
E-mail: fachcentrum@eurospan.sk
E-mail: info.fachcentrum@eurospan.sk
Telefón: +421 56 628 06 52
Telefón: +421 56 628 06 10
Mobil: +421 905 714 722
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