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Ponúkame kvalitné interiérové dvierka - spoľahlivé riešenie 
pre výrobu kuchýň, nábytku aj renováciu staršieho nábytku.

„SME ŠPECIALISTI“ - špecializujeme sa „len“ na výrobu 
interiérových dvierok, pre stolárov, výrobcov nábytku, ale aj 
koncových zákazníkov.

Dvierka vyrábajú vysoko kvalifi kovaní  odborníci s dlhoročnými 
skúsenosťami s využitím najmodernejšej technológie na 
strojoch od renomovaných výrobcov (strana 47). 

Ak sme Vás zaujali, 
urobte si voňavú kávičku 
alebo lahodný čaj a

Vstúpte do „SVETA DVIEROK“,

vyberte si dvierka podľa Vašej chuti. Máme 
širokú ponuku typov, tvarov a farieb dvierok 
- nechajte sa inšpirovať a vytvorte si útulný 
domov podľa Vašich predstáv.
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1. Fóliované dvierka - dvierka so špeciálne 
nanesenou vrchnou fóliou, ktorá dáva dvierkam 
požadovaný dekor a farbu. Ponúkame 102 tvarov 
dvierok s viac ako 140 farbami predných fólii.

2. Patinové dvierka „NOVINKA“ - fóliované dvierka 
s dodatočnou ručnou povrchovou úpravou - patinova-
ním. Každé dvierka získajú jedinečný, neopakovateľný 
dizajn.

3. Akrylátové dvierka „SENOSAN“ - dvierka s veľ-
mi odolnou povrchovou vrstvou v matnom aj v lesklom 
prevedení. Zrkadlová plocha, s vysokým stupňom lesku 
a laserovou hranou, bez viditeľnej škáry.

4. Striekané dvierka - povrchová vrstva dvierok je 
tvorená nástrekmi farby a ochranného laku - najväčší 
výber UNI farieb - viac ako 2500 farebných odtieňov 
podľa vzorkovníkov.
5. Hliníkové dvierka - dvierka vyrobené z rôznych 
tvarov a farieb hliníkových profi lov a skiel

6. Doplnky k dvierkam:  rímsy, ozdobné lišty, 
sklenené výplne, tesnenie na sklo, zafrézovateľné 
úchytky…
7. Podlahové striekané soklové lišty:  dodávame 
v rôznych moderných tvaroch a farbách. Sú odolné voči 
vlhkosti. 

 Dvierka podľa vašej chuti Dvierka podľa vašej chuti

Dvierka podľa vašej chutiKvalitné interiérové dvierka od spoľahlivého dodávateľa
Prečo dvierka zo Sveta dvierok ?
l V našej ponuke nájdete najširší sortiment typov, 
tvarov, farieb dvierok a doplnkov. 
l Vďaka našej najmodernejše technológii sme 
schopní a ochotní vyrobiť tvar dvierok podľa Vášho 
želania. 
l Môžete sa spoľahnúť, že Vám dvierka dodáme v 
maximálnej kvalite a načas!
l Dvierka vyrábame bez prirážok - v našom cen-
níku sa veľmi jednoducho zorientujete
l Dvierka si môžete ľahko naceniť aj objednať na 
www.svetdvierok.eu za veľmi prijateľné ceny
l Dvierka testujeme, aby ste boli spokojní s našimi 
výrobkami aj po rokoch.
l Naši odborní pracovníci Vám budú k dispozícii 
pri riešení prípadných problémov - nikdy Vás 
nenecháme bez pomoci.
l Dvierka Vám dodáme našim rozvozom priamo k 
Vám.
 

VSTÚPTE DO SVETA DVIEROK, DO SVETA 
PLNÉHO CHUTÍ , TVAROV A  FARIEB...

NECHAJTE SA INŠPIROVAŤ...



4 Dvierka podľa vašej chuti Dvierka podľa vašej chutiMaximálny možný rozmer fóliovaných dvierok: výška: 2 400 mm, šírka: 1 200 mm, minimálny možný rozmer: výška: 100 mm, šírka: 140 mm

Vstúpte do sveta Fóliovaných dvierok

• Všetky tvary dvierok za rovnakú cenu

• Biela lesklá LG víťaz testov UV stability

• 140 fólií
• Nové tvary dvierok s vyfrézovanou úchytkou

• Presklené dvierka s tesnením

Široká ponuka tvarov a fólií umožňuje rôznorodé použitie, 
a tak prispieva k zútulneniu Vášho domova, k oživeniu 
kuchynskej linky, k spríjemneniu a spestreniu prostredia 
Vašich detí, pracovne, spálne...  Ak máte chuť použiť naše 
výrobky niekde inde, ako napr. horné pláty stolov, barové 
rampy, alebo potrebujete vyrobiť špeciálny tvar podľa 
Vašich nákresov – nech sa páči!
Pokúsime sa naplniť Vaše predstavy.

„Dvierka určujú štýl kuchyne, aj celého interiéru“. Kuchyňa 
je srdcom domova, prostredím, kde sa stretáva celá rodina. 
„Vyberte si dvierka podľa Vašej chuti“. 
Nechajte sa inšpirovať širokou paletou tvarov, fólií a 
doplnkov. 

 Prečo si vybrať práve fóliované dvierka? :

	 l najväčší priestor pre Vaše predstavy - vyrobíme 
  pre Vás dvierka podľa Vaších návrhov
	 l široká ponuka tvarov dvierok 
  – viac ako 100 možností
	 l veľký výber fólií – viac ako 140 druhov
	 l najširšia možnosť imitácie dreva
	 l široký výber povrchov
	 l 6 farebných dezénov zadných plôch dvierok
	 l obrovská možnosť kombinovania tvarov 
  dvierok a fólií
	 l možnosť vytvorenia rôznych štýlov – moderný, 
  rustikálny, chalupársky, provensálsky...
	 l veľmi prijateľná cena
	 l široká ponuka doplnkov
	 l rôznorodé možnosti použitia v interiéry

Dvierka vyrábame z kvalitných materiálov na 
najmodernejších strojoch, s použitím špeciálnej 
technológie - vysoká kvalita, náš štandard.



5 Dvierka podľa vašej chuti Dvierka podľa vašej chuti Farebné možnosti fólií a chrbtov  MDF sú v katalógu a aj na www.svetdvierok.sk len ilustračné. Pri objednávaní dvierok je nutné si farbu vždy overiť vo vzorkovníku fólií.

Hladké dvierka
D10 (D10 UKW) 
roh: R3
hrana: R3
možnosti presklenia

Prierez plných dvierok Prierez presklenia dvierok

R3 60

D101 (D101 UKW)
roh: R1
hrana: R2
možnosti presklenia

Prierez plných dvierok Prierez presklenia dvierok

R2 60

D56
roh: R3
hrana: R6
možnosti presklenia

Prierez plných dvierok Prierez presklenia dvierok

R6 60

D11
roh: R3 
hrana: R15
možnosti presklenia

Prierez plných dvierok Prierez presklenia dvierok

R15
60

D21
roh: R3

možnosti presklenia

Prierez plných dvierok Prierez presklenia dvierok

60

D34
roh: R5

možnosti presklenia

Prierez plných dvierok Prierez presklenia dvierok

609

D74 (D74 UKW) 
roh:  R2
hrana: R2
možnosti presklenia UKW:

Označenie UKW pri 
dvierkach D101UKW, 
D74UKW, D10UKW 
znamená, že jedna hrana 
dvierok má rádius R1 
(viď. obrázok) 
- dvierka sú určené 
na montáž narážacích 
úchytiek UKW, SHZ 
(viď. strana 40)

Prierez plných dvierok Prierez presklenia dvierok

R3 60

Prierez plných dvierok Prierez presklenia dvierok

R2 60

R3 (R2)

R3 (R2) R3
 (R

2)

R1

R3 (R2)

R1

R3 (R2) R3
 (R

2)
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biela RAL 9003 lesklá

šedá RAL 9006 lesklá
čierna RAL 9005 lesklá

čierna RAL 9005 lesklá

nerez

Fóliované dvierka s vyfrézovanou úchytkou - hrúbka dvierok 22 mm

Ochranná lišta k elektrospotrebičom
Na zvýšenie odolnosti fóliovaných dvierok pri 
elektrických spotrebičoch doporučujeme používať 
ochranné lišty z našej ponuky - dĺžka lišty 600 mm. 
Dvierka, ktoré ochranná lišta chráni pred sálavým 
teplom z rúry sa nemôžu s ochrannou lištou dotýkať. 
Vzdialenosť medzi ochrannou lištou a dvierkami musí 
byť minimálne 4 mm.

pri používaní rúr na pečenie, digestorov, 
umývačiek riadu a rýchlovarných kanvíc pri 
fóliovaných dvierkach nájdete na http://www.
svetdvierok.sk/info/dolezite-informacie/

Ochranná lišta k umývačkám riadu Dôležité informácie

ZRUŠILI SME 
„VŠETKY”  PRIRÁŽKY!

Snažíme sa Vám maximálne uľahčiť orientáciu 
nielen pri výbere dvierok, ale aj pri výpočte ich 
ceny.
 
Ceny bez prirážok na všetky ponúkané 
fóliované dvierka 
 prirážka
Atypický rozmer dvierok 0% 
Otvor na sklo 0% 
Otvor na sklo - súmerná štvormriežka (4M) 0% 
Otvor na sklo - súmerná šesťmriežka (6M) 0%
Smer vlákien po výške alebo po šírke 0% 
Výber fólie zadných plôch (6 typov) 0% 
Dvierka menšie ako 0,16m2 0%

znie to neuveriteľne
ale je to tak...

Ochranná lišta chráni dvierka na 
umývačke riadu pred vlhkosťou a 

zvýšenou teplotou

nerez

elox
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Dvierka so zafrézovanou úchytkou nie je možné 
použiť v kombinácii s fóliami:
• „Hladké“ supermat fólie

• lesklé fólie
• Perfect Touch fólie

D96
roh: R3, hrana: R3
hrúbka: 22 mm
možnosti presklenia

Prierez plných dvierok Prierez presklenia dvierok

85

60

60

60

D98
roh: R3, hrana: R3
hrúbka: 22 mm
možnosti presklenia

D99
roh: R3, hrana: R3
hrúbka: 22 mm
možnosti presklenia

D100
roh: R3, hrana: R3
hrúbka: 22 mm
možnosti presklenia

50 50 20

od 120 od 50

180 100

Minimálna dĺžka úchytky 80 mm Minimálna dĺžka úchytky 80 mm Štandardtná dĺžka úchytky 100, 180 mm

od 200

20

od 200 od 120 od 50 od 250 od 120 od 50

50 50 20 20

60

od
 11

0

od
 11

0

od
 11

0

85

33



8 Maximálny možný rozmer fóliovaných dvierok: výška: 2 400 mm, šírka: 1 200 mm, minimálny možný rozmer: výška: 100 mm, šírka: 140 mm

70

 Dvierka podľa vašej chuti Dvierka podľa vašej chuti

Imitácia drevených dvierok
D16  
roh: R3

hrana: R3

Prierez plných dvierok Prierez presklenia dvierok Možnosti presklenia

R3 60 57

od 196

od
 19

6
od

 14
0

od
 10

5

D75  
roh: R3

hrana: R3

Prierez plných dvierok Prierez presklenia dvierok Možnosti presklenia

R3 60 57

od 196

od
 19

6
od

 14
0

od
 10

5

od 196

od 196

od 140

od 140

D88  
roh: R3

Možnosti presklenia

od 200

od
 20

0
od

 14
0

od
 10

5

od 200 od 140

Prierez plných dvierok Prierez presklenia dvierok

R1
60 60

Rozmery určujú tvar šuplíka a dvierok (viac na strane 46)
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Prierez plných dvierok Prierez presklenia dvierok Možnosti presklenia

R3 80 72

D47  
roh: R3

hrana: R3

od 246

od
 24

6
od

 14
0

od
 10

5

Prierez plných dvierok Prierez presklenia dvierok Možnosti presklenia

R3 80 72

D76  
roh: R3

hrana: R3

od 246

od
 24

6
od

 14
0

od
 10

5

Prierez plných dvierok Prierez presklenia dvierok

5870

Možnosti presklenia

D45  
roh: R5

od 196

od
 19

6
od

 14
0

od
 10

5

Možnosti presklenia

D77  
roh: R5

Prierez plných dvierok Prierez presklenia dvierok

5870

od 196

od
 19

6
od

 14
0

od
 10

5

od 246

od 196

od 246

od 196

Rozmery určujú tvar šuplíka a dvierok (viac na strane 46)

od 140

od 140

od 140

od 140



10 Dvierka podľa vašej chuti Dvierka podľa vašej chuti10 Maximálny možný rozmer fóliovaných dvierok: výška: 2 400 mm, šírka: 1 200 mm, minimálny možný rozmer: výška: 100 mm, šírka: 140 mm

D53  
roh: R3

hrana: R3

Možnosti preskleniaPrierez plných dvierok

R3
60

Prierez presklenia dvierok

5354

od 196

od
 19

6
od

 14
0

od
 10

5D51  
roh: R5

Možnosti preskleniaPrierez plných dvierok Prierez presklenia dvierok

65 585

od 166

od
 19

6
od

 14
0

od
 10

5

D17  
roh: R3

hrana: R3

Možnosti preskleniaPrierez plných dvierok Prierez presklenia dvierok

R3 67 635

Prierez plných dvierok Prierez presklenia dvierok

R3 67 635

D18  
roh: R3

hrana: R3

Možnosti presklenia

od 176

od
 17

6
od

 10
5

od
 10

5

od 176

od
 17

6
od

 10
5

od
 10

5

od 166 od 196

od 176 od 176

Rozmery určujú tvar šuplíka a dvierok (viac na strane 46)

od 140

od 140

od 140

od 140

50

50
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D19  
roh: R3

hrana: R3

Možnosti presklenia

D79 
roh: R3

hrana: R3

Možnosti preskleniaPrierez plných dvierok Prierez presklenia dvierok

R3 5359

od 196

od
 19

6
od

 14
0

od
 10

5

od 196

od
 19

6
od

 14
0

od
 10

5

D48  
roh: R5

hrana: R3

Možnosti preskleniaPrierez plných dvierok Prierez presklenia dvierok

R3 5855 5

D08  
roh: R5

Možnosti preskleniaPrierez plných dvierok Prierez presklenia dvierok

5360 15

od 140

od
 19

6
od

 14
0

od
 10

5

od 217

od
 24

6
od

 14
0

od
 10

5

od 196 od 196

Prierez plných dvierok Prierez presklenia dvierok

R3 5359

od 140 od 217

Rozmery určujú tvar šuplíka a dvierok (viac na strane 46)

od 140 od 140

od 140od 140

55 55

50



Maximálny možný rozmer fóliovaných dvierok: výška: 2 400 mm, šírka: 1 200 mm, minimálny možný rozmer: výška: 100 mm, šírka: 140 mm12 Dvierka podľa vašej chuti Dvierka podľa vašej chuti

D28  
roh: R5

Možnosti preskleniaPrierez plných dvierok Prierez presklenia dvierok

9 6045 65

od 246

od
 24

6
od

 14
0

od
 10

5

D71  
roh: R5

Možnosti presklenia

D72  
roh: R5

Možnosti presklenia

od 235

od
 24

6
od

 14
0

od
 10

5

od
 24

6
od

 14
0

od
 10

5

Prierez plných dvierok Prierez presklenia dvierok

9 6045 50

Prierez plných dvierok Prierez presklenia dvierok

9 6045 50

od 235 od 235 od 235

od 246

Rozmery určujú tvar šuplíka a dvierok (viac na strane 46)

od 50

od 50 od 50

Rustikálne dvierka
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D78  
roh: R5

Možnosti preskleniaPrierez plných dvierok Prierez presklenia dvierok

9 6045 65

od 246

od
 24

6
od

 14
0

od
 10

5

od 246

Rozmery určujú tvar šuplíka a dvierok (viac na strane 46)

od 50

D68  
roh: R5

Možnosti presklenia

od 220

od
 22

0
od

 14
0

od
 10

5

Prierez plných dvierok Prierez presklenia dvierok

9 6052 40

od 220 od 50

D83  
roh: R1

Možnosti presklenia

od 246

od
 24

6
od

 14
0

od
 10

5

od 246 od 50

Prierez plných dvierok Prierez presklenia dvierok

33 605012

D89
roh: R1

Možnosti presklenia

od 246

od
 24

6
od

 17
0

od
 10

5

od 246 od 50

Prierez plných dvierok Prierez presklenia dvierok

60 6055



Maximálny možný rozmer fóliovaných dvierok: výška: 2 400 mm, šírka: 1 200 mm, minimálny možný rozmer: výška: 100 mm, šírka: 140 mm14 Dvierka podľa vašej chuti Dvierka podľa vašej chuti

D85  
roh: R3

hrana: R3

Možnosti presklenia

od 220

od
 22

0
od

 14
0

od
 10

5

od 220 od 50

Prierez plných dvierok Prierez presklenia dvierok

R3 65 7030

D86 
roh: R3

hrana: R3

Možnosti presklenia

od 220

od
 22

0
od

 14
0

od
 10

5

od 220 od 50

Prierez plných dvierok Prierez presklenia dvierok

R3 60 7038

Rozmery určujú tvar šuplíka a dvierok (viac na strane 46)

D102  
roh: R3

D87 
roh: R3

hrana: R3

Možnosti presklenia

od 246

od
 24

6
od

 14
0

od
 10

5

od 246 od 80

Prierez plných dvierok Prierez presklenia dvierok

R3 45 6050

Prierez plných dvierok Prierez presklenia dvierok

6858

Možnosti presklenia

40

od 230

od
 25

0
od

 14
0

od
 10

5

od 230 od 50

Výfrez určený len na patinovanie



15Farebné možnosti fólií a chrbtov  MDF sú v katalógu a aj na www.svetdvierok.sk len ilustračné. Pri objednávaní dvierok je nutné si farbu vždy overiť vo vzorkovníku fólií. Dvierka podľa vašej chuti Dvierka podľa vašej chuti

Rozmery určujú tvar šuplíka a dvierok (viac na strane 46)

Prierez plných dvierok Prierez presklenia dvierok

50 4740

D14  
roh: R5

Možnosti presklenia

od 246

od
 24

6
od

 14
0

od
 10

5

od 246 od 50

D27  
roh: R5

Možnosti preskleniaPrierez plných dvierok Prierez presklenia dvierok

9 5352 42

od 260

od
 26

0
od

 14
0

od
 10

5

od 260 od 50

D82 
roh: R5

Možnosti presklenia

od 246

od
 24

6
od

 14
0

od
 10

5

Prierez plných dvierok Prierez presklenia dvierok

9 5352 42

od 246 od 50

Prierez plných dvierok Prierez presklenia dvierok

70 5238

D46  
roh: R5

Možnosti presklenia

od 246

od
 24

6
od

 14
0

od
 10

5

od 246 od 50



16 Dvierka podľa vašej chuti Dvierka podľa vašej chutiMaximálny možný rozmer fóliovaných dvierok: výška: 2 400 mm, šírka: 1 200 mm, minimálny možný rozmer: výška: 100 mm, šírka: 140 mm Dvierka podľa vašej chuti Dvierka podľa vašej chutiMaximálny možný rozmer fóliovaných dvierok: výška: 2 400 mm, šírka: 1 200 mm, minimálny možný rozmer: výška: 100 mm, šírka: 140 mm16

Rozmery určujú tvar šuplíka a dvierok (viac na strane 46)

D90  
roh: R3

hrana: R3

Možnosti presklenia

od 105

od
 19

6
od

 10
5

od
 10

5

od 105 od 105

D95  
roh: R3

hrana: R3

Možnosti presklenia

od 160

od
 19

6
od

 10
5

od
 10

5

od 160 od 105

D91, D92  
roh: R3
hrana: R3
možnosti presklenia

D94, D93
roh: R3
hrana: R3
možnosti presklenia

od 105

od 160

Prierez plných dvierok Prierez presklenia dvierok

R3 55

Prierez plných dvierok Prierez presklenia dvierok

R3 5

Prierez plných dvierok Prierez presklenia dvierok

R3 55

Prierez plných dvierok Prierez presklenia dvierok

R3 55

Rám na sklo od 300

Rám na sklo od 300

D91 D92

D94 D93

60

60 60

60



17 Dvierka podľa vašej chuti Dvierka podľa vašej chuti Farebné možnosti fólií a chrbtov  MDF sú v katalógu a aj na www.svetdvierok.sk len ilustračné. Pri objednávaní dvierok je nutné si farbu vždy overiť vo vzorkovníku fólií. Dvierka podľa vašej chuti Dvierka podľa vašej chuti Farebné možnosti fólií a chrbtov  MDF sú v katalógu a aj na www.svetdvierok.sk len ilustračné. Pri objednávaní dvierok je nutné si farbu vždy overiť vo vzorkovníku fólií. 17

D71_OL2  
roh: R3

Možnosti presklenia

od 285od 285 od 105

D28_OL2 
roh: R3

Možnosti presklenia

od 296od 296 od 105

od
 24

6
od

 14
0

od
 10

5
od

 24
6

od
 14

0
od

 10
5

D71_OL1
roh: R3

Možnosti presklenia

od 285od 285 od 105

D28_OL1
roh: R3

Možnosti presklenia

od 296od 296 od 105

od
 24

6
od

 14
0

od
 10

5
od

 24
6

od
 14

0
od

 10
5

Rozmery určujú tvar šuplíka a dvierok (viac na strane 46)

Prierez plných dvierok Prierez presklenia dvierok

11045 5060

Prierez plných dvierok Prierez presklenia dvierok

11045 5060

Prierez plných dvierok Prierez presklenia dvierok

11045 6560

Prierez plných dvierok Prierez presklenia dvierok

11045 6560



18 Dvierka podľa vašej chuti Dvierka podľa vašej chutiMaximálny možný rozmer fóliovaných dvierok: výška: 2 400 mm, šírka: 1 200 mm, minimálny možný rozmer: výška: 100 mm, šírka: 140 mm18 Maximálny možný rozmer fóliovaných dvierok: výška: 2 400 mm, šírka: 1 200 mm, minimálny možný rozmer: výška: 100 mm, šírka: 140 mm

Rímsy a ozdobné lišty

OL 1 OL 2 OL 3 OL 4 OL 5 OL 6 OL 7 OL 8

Rímsa 01
(výška: 18mm)

Rímsa 02
(výška: 18mm)

Rímsa 03
(výška: 18mm)

Rímsa 04
(výška: 18mm)

Rímsa 05
(výška: 18mm)

Rímsa 06
(výška: 18mm)

Rímsa 07
(výška: 18mm)

Rímsa 08
(výška: 18mm)

Rímsa 09
(výška: 18mm)

OZDOBNÉ LIŠTY rozmer: hrúbka 18 mm, šírka 50 mm, dĺžka do 2400 mm

RÍMSY: HRÚBKA 18 mm, šírka 80 mm, dĺžka od 300 do 2400 mm

Rímsa 10 Rímsa 13 Rímsa 15 Rímsa 18 

RÍMSY 1-9 je možné objednať v ľubovoľnej dĺžke v rozsahu od 300 do 2400 mm

RÍMSY: HRÚBKA 22 mm rozmer: hrúbka 22mm, dĺžka 1800 mm
47

95 105

105 95

49 52 45

 Dvierka podľa vašej chuti Dvierka podľa vašej chuti

Rímsa 19

95

45



19 Dvierka podľa vašej chuti Dvierka podľa vašej chuti Farebné možnosti fólií a chrbtov  MDF sú v katalógu a aj na www.svetdvierok.sk len ilustračné. Pri objednávaní dvierok je nutné si farbu vždy overiť vo vzorkovníku fólií.Farebné možnosti fólií a chrbtov  MDF sú v katalógu a aj na www.svetdvierok.sk len ilustračné. Pri objednávaní dvierok je nutné si farbu vždy overiť vo vzorkovníku fólií. 19

Dvierka „mydielko”
D09
roh: R3

možnosti presklenia

Prierez plných dvierok Prierez presklenia dvierok

R10

Zabrúsená hrana

D57
roh: R3

možnosti presklenia

Prierez plných dvierok Prierez presklenia dvierok

Viditeľná hrana

R10

D38
roh: R3

možnosti presklenia

Prierez plných dvierok Prierez presklenia dvierok

R3

Zabrúsená hrana

Prierez plných dvierok Prierez presklenia dvierok

Viditeľná hrana

R3

Viditeľná hrana

D43
roh: R1

možnosti presklenia

Prierez plných dvierok

R10

D26
roh: R1

možnosti presklenia

Prierez plných dvierok Prierez presklenia dvierok

R3

60 60

60 60 60

od 105 od 105 od 105

od 105 od 105 od 105

Úchytka 43
Povrch: Elox
Rozmer: 120 x 64 mm (š x v)
Ďalšie rozmery: 150, 190 mm

 Dvierka podľa vašej chuti Dvierka podľa vašej chuti

D58
roh: R3

možnosti presklenia



20 Maximálny možný rozmer fóliovaných dvierok: výška: 2 400 mm, šírka: 1 200 mm, minimálny možný rozmer: výška: 100 mm, šírka: 140 mm

D20
roh: R3

Možnosti presklenia

od 191

od
 19

1
od

 10
5

od
 10

5

od 191 od 105

Prierez plných dvierok Prierez presklenia dvierok

R1
5460

D49
roh: R3

Možnosti presklenia

od 191

od
 19

1
od

 10
5

od
 10

5

od 191 od 105

Prierez plných dvierok Prierez presklenia dvierok

R1
5460

D30
roh: R3

Možnosti presklenia

od 191

od
 19

1
od

 10
5

od
 10

5

od 191 od 105

D23
roh: R3

Možnosti presklenia

od 105

od
 10

5
od

 10
5

od
 10

5

od 105 od 105

Prierez plných dvierok Prierez presklenia dvierok

R1
5460

Prierez plných dvierok Prierez presklenia dvierok

R1
35 60POZOR!!! 

- nutné použiť 
plytší pánt BLUM

 Dvierka podľa vašej chuti Dvierka podľa vašej chuti
Rozmery určujú tvar šuplíka a dvierok (viac na strane 46)



Farebné možnosti fólií a chrbtov  MDF sú v katalógu a aj na www.svetdvierok.sk len ilustračné. Pri objednávaní dvierok je nutné si farbu vždy overiť vo vzorkovníku fólií. 21 Dvierka podľa vašej chuti Dvierka podľa vašej chuti

D06  
roh: R5

60 5824

od 240

od
 24

0
od

 14
0

od
 10

5

od 240 od 50

D31  
roh: R5

Možnosti preskleniaPrierez plných dvierok Prierez presklenia dvierok

R1
35 6010

od 120

od
 14

0
od

 14
0

od
 11

0

od 120 od 120

D05  
roh: R5

Možnosti preskleniaPrierez plných dvierok

60 24

od 190

od
 19

0
od

 14
0

od
 10

5

od 190 od 50

D13  
roh: R5

Možnosti preskleniaPrierez plných dvierok

60 24

od 220

od
 24

6
od

 14
0

od
 10

5

od 220 od 50

Možnosti preskleniaPrierez plných dvierok Prierez presklenia dvierok

Rozmery určujú tvar šuplíka a dvierok (viac na strane 46)



Maximálny možný rozmer fóliovaných dvierok: výška: 2 400 mm, šírka: 1 200 mm, minimálny možný rozmer: výška: 100 mm, šírka: 140 mm22 Dvierka podľa vašej chuti Dvierka podľa vašej chuti Dvierka podľa vašej chuti Dvierka podľa vašej chuti

Prierez plných dvierok Prierez presklenia dvierok

R15
60 5825

D52  
roh: R3 

hrana: R15

Možnosti presklenia

od 196

od
 19

6
od

 14
0

od
 10

5

od 196 od 50

Podpora predaja

Maximálny možný rozmer fóliovaných dvierok: výška: 2 400 mm, šírka: 1 200 mm, minimálny možný rozmer:

Vzorka dvierok: 400 x 297 mm
Výška stojana: 2300 mm

D80  
roh: R3 

hrana: R15

Možnosti presklenia

od 176

od
 19

6
od

 14
0

od
 10

5

Prierez plných dvierok Prierez presklenia dvierok

60 5825
R15

od 176 od 50



 Dvierka podľa vašej chuti Dvierka podľa vašej chuti Dvierka podľa vašej chuti Dvierka podľa vašej chuti Farebné možnosti fólií a chrbtov  MDF sú v katalógu a aj na www.svetdvierok.sk len ilustračné. Pri objednávaní dvierok je nutné si farbu vždy overiť vo vzorkovníku fólií. 23

Prierez plných dvierok Prierez presklenia dvierok

60

D69
roh: R3
hrana: R3
možnosti presklenia

Prierez plných dvierok Prierez presklenia dvierok

60

D70
roh: R3
hrana: R3
možnosti presklenia

Rozmer úchytky: 140 x 40 mm Rozmer úchytky: 140 x 40 mm

Detské motívy Oživte deťom izbu detskými motívmi

A  

E 

B  

F  

C 

G  

D  

H I
Minimálny rozmer dvierok: 300x300mm. Obrázok je štandardne na dvierkach vpravo dole  (pohľad z predu). 
Výška motívu cca 200mm. 
Veľkosť detského motívu sa zväčšovaním dvierok nezväčšuje!
Dvierka s detským motívom je možné objednať len v matnej fólii.

R3 R3



10 12 10 12

Dvierka D01, D05, D07, D09, D10, 
D10 UKW, D11, D12, D15, D21, 
D22, D23, D26, D31, D34, D38, 
D43, D44, D51, D54, D56, D57, 
D58, D69, D70, D74, D80, D90, 
D91, D92, D93, D94, D95, D96, D97

Dvierka D96, D98, D99, D100 Dvierka D03, D06, D08, D14, D33, 
D39, D52 

Dvierka D13, D27, D46 Dvierka D16, D17, D18, D19, D45, 
D47, D53

Dvierka D20, D29, D30, D35, D49 Dvierka D28, D68, D71, D72, D73, 
D78, D81, D85, D86, D87, D83

Dvierka D102

ROZMER:  1250 x 625 mm, 1250 x 1250 mm
HRÚBKA:  8 mm
DREVINY: dub, buk, javor, smrek, borovica 

Dvierka D75, D76, D77, D79, D88

Rám na sklo - podľa tvaru dvierok

24

Technické údaje:

• Popis technológie: Na tvarovo 
 upravenú MDF dosku (s použitím 
 CNC obrábacieho centra) 
 je nalisovaná PVC fólia pomocou 
 membránového  vákuového lisu.

• Nosný materiál:  frézovaná MDF 
 doska hrúbky 18, 22 mm v rôznych 
 farebných modifi káciách.

• Horná fólia: PVC fólia – matná 
 alebo lesklá od popredných 
 európskych dodávateľov 
 v rôznych dekoroch.

• Teplotná odolnosť fólie: do 120 0C. 

• Teplotná odolnosť lepidla: 
 na špáre 100 0C 
 (pri elektrospotrebičoch 
 odporúčame použiť ochranné lišty 
 a dodržať minimálny 
 odstup  rúry od dvierok 10 mm).

• Rozmerová tolerancia: 
 ±0,5 mm, tolerancia 
 na priehyb materiálu: 
 ±4 mm na 1 meter.

• Maximálne rozmery: 
 1200 mm šírka, 2400 mm dĺžka.

• Údržba a čistenie: 
 bežné saponátové prípravky, ktoré 
 neobsahujú pevné prímesy. 
 Nikdy nepoužívať čistiace 
 prostriedky alebo riedidlá, 
 ktoré reagujú s PVC.

• Výhody lisovaných dvierok: 
 nepraskajú, nezosychajú, majú dlhú 
 životnosť a farebnú stálosť, 
 sú hygienicky nezávadné, 
 ľahko sa čistia.

Drevené mriežkové výplne 
(v surovom stave)

Piktogramy, Možnosti 
presklenia dvierok

PLNÉ RÁM NA SKLO 4 - MRIEŽKA (4M)

6 - MRIEŽKA (6M)

6 - MRIEŽKA (Atyp) 4 - MRIEŽKA (Atyp)6 - MRIEŽKA (Atyp)

vý
šk

a

6 - MRIEŽKA

šírka

POZOR PRI OBJEDNÁVANÍ 
(3 okná na výšku, 2 okná na šírku)

vý
šk

a o
d 4

00

vý
šk

a o
d 5

00

šírka od 300

šírka od 300

MOŽNOSŤ
LESKLEJ FÓLIE

NAJOBĽÚBENEJŠIE
DVIERKA

MOŽNOSŤ
PATINOVANIA

Farebné možnosti fólií a chrbtov  MDF sú v katalógu a aj na www.svetdvierok.sk len ilustračné. Pri objednávaní dvierok je nutné si farbu vždy overiť vo vzorkovníku fólií.

vý
šk

a o
d 3

50

šírka od 250

Fóliované 
dvierka:



25UPOZORNENIE: farebné možnosti fólií a chrbtov  MDF sú v katalógu a aj na www.svetdvierok.sk len ilustračné. Pri objednávaní dvierok je nutné si farbu vždy overiť vo vzorkovníku fólií.

Výber z fólií predných
plôch dvierok

B - Javor D - Buk E - Dub rustikal F - Čierna

Fólie zadných  
plôch 
dvierok

C - Chamony

030 - Jasmin lesklý 135 - Kapucino lesklé 256 - Piesková lesklá 258 - Svetlošedá lesklá 240 - Hnedošedá lesklá 223 - Šedá lesklá

216 - Biela patina 252 - Béžová 250 - Zelená papraď

267 - Dub Raw

291 - Dub Halifax prír.

166 - Jaseň severský

101 - Smrekovec Patina

100 - Staré drevo 037 - Dub antický 274 - Denim supermat

206 - Biela káva leskláV ponuke 140 fólií 226 - Biela lesklá LG

248 - Magnólia hladká 
super mat.

190 - Lastúrovo šedá 
super mat.

202 - Zelenošedá
super mat.

189 - Hnedošedá 
super mat.

263 - Dub sanremo sand

264 - Dub sanremo 
rustic

260 - Dub hamilton

281 - Dub Gold Craft

A - Biela

273 - Fjord supermat 209 - Dub nebraska prírodný 262 - Pino aurelio

292 - Dub Halifax tabak 293 - Dub Halifax biely

276 - Onyx šedá 
supermat

275 - Perleťová šedá 
supermat

295 - Smotanová 
perlička

296 - Grafi tová 
supermat

297 - Prachovo sivá 
supermat

278 - Kaolín šedá 
supermat 125 - Vanilka patina 303 - Zelená pastel



26

Vstúpte do sveta Patinovaných dvierok

Ručné patinovanie je dodatočná povrchová úprava fóliovaných dvierok. Dvierka, ozdobné lišty, rímsy dostávajú originálny vzhľad staršieho, 
rokmi používaného a tým zaujímavého nábytku. Každé dvierka a doplnky sa pri ručnom patinovaní stávajú originálom! Vzhľadom k tomu 
odporúčame objednať dvierka a doplnky pre celú zákazku súčasne a to z dôvodu, aby boli čo najpodobnejšie. (Farebný odtieň na vzorkách a 
dodaných dvierkach sa môže odlišovať).
Pripravili sme pre vás  dvierka s dodatočnou povrchovou úpravou v štýle PROVENSÁL a VINTAGE, ktoré sa v súčasnom nábytkovom dizajne 
stávajú obľúbenými.

PATINA PROVENSÁL - jemná tónovaná patina v sivom, bielom, 
modrom, zlatom, zelenom alebo hnedom prevedení jemne 
zdôrazňuje frézovanie dvierok
PATINA VINTAGE - výrazná tónovaná patina v sivom, bielom, 
modrom, zlatom, zelenom alebo hnedom prevedení dodáva 
dvierkam vzhľad rokmi prevereného starého nábytku
GRAVÍR - ručným patinovaním fólií gravír, sme dosiahli oživenie a 
zvýraznenie štruktúry dreva - v prevedení Vintage aj Provensal.
PATINA RUSTIKÁL - HNEDÁ - dokáže vytvoriť ilúziu starožitného 
nábytku v štýle šlachtického sídla ako aj horskej chaty

Tvary dvierok vhodné pre ručné patinovanie: 
D08, D14, D16, D18, D19, D27, D28, D28_OL1, D28_OL2, D39, D45, 
D46, D47, D51, D68, D71, D71_OL1,  D71_OL2, D72, D73, D77,D78, 
D79, D81, D82, D83, D86, D89, D102

Fólie vhodné na ručné patinovanie: 
l	 sivá patina: biela, biela supermat, biela platinová supermat, 
 biela porcelán gravír, slonová kosť gravír, lastúrová gravír, 
 kašmírová gravír, biela gravír, zelená pastel
l	 hnedá patina: maslová, béžová, vanilka, jasmín, smotanová 
 perlička, denim supermat, fjord supermat, malachitová 
 supermat, kaolin šedá supermat, zelená pastel
l	 patina rustikál - hnedá: Dub Windy, Jabloň tmavá, Calvados 
 jasný, Calvados bučina, Calvados prírodný, Jelša

Dôležitým doplnkom v štýle Provensál a Vintage sú ozdobné lišty a 
rímsy. 

Ozdobné lišty vhodné na patinovanie:  0L1, 0L2, 0L3
Rímsy vhodné na ručné patinovanie: 04, 05, 06, 10, 15, 19

 Dvierka podľa vašej chuti Dvierka podľa vašej chutiMaximálny možný rozmer patinovaných dvierok: výška: 2 400 mm, šírka: 1 200 mm, minimálny možný rozmer: výška: 100 mm, šírka: 140 mm



27Farebné možnosti dvierok  sú v katalógu a aj na www.svetdvierok.sk len ilustračné. Pri objednávaní dvierok je nutné si farbu vždy overiť podľa reálnej vzorky. Dvierka podľa vašej chuti Dvierka podľa vašej chuti

Patina rustikal 
hnedá - D39 Dub Windy

Patina rustikal 
hnedá - D46 Jabloň tmavá

PATINA RUSTIKAL - HNEDÁ PATINA GRAVÍR VINTAGE HNEDÁ

Patina hnedá vintage
- D68 Biela porcelan gravír

Patina hnedá vintage
- D86 Lastúrová gravír

Patina hnedá vintage    
- D85 Slonová kosť gravír

Patina hnedá vintage
- D78 Kamenno šedá gravír

Nechajte sa inšpirovať

Patina hnedá provensal 
- D72 Denim supermat

Patina zelená provensal 
- D102 Biela

Patina hnedá provensal
- D71 Fjord supermat

Patina šedá provensal 
- D102 Biela



 Dvierka podľa vašej chuti Dvierka podľa vašej chuti28

Vstúpte do sveta Patinovaných dvierok
PATINA PROVENSÁL - dodatočná povrchová úprava

Patina sivá provensál 
- D16 biela

Patina sivá provensál 
- D71 biela

Patina zelená Provensal
D89 - Béžová

Patina sivá provensál 
- Ozdobná lišta Biela OL2

Patina sivá 
provensál - Rímsa 
Biela 05 

Patina hnedá provensál 
- Ozdobná lišta 
smotanová perlička OL02

Patina hnedá 
provensál - Rímsa 
smotanová perlička  05

Patina hnedá provensál 
- D19 smotanová perlička

Patina hnedá provensál 
- D78 smotanová perlička

Maximálny možný rozmer patinovaných dvierok: výška: 2 400 mm, šírka: 1 200 mm, minimálny možný rozmer: výška: 100 mm, šírka: 140 mm

Patina hnedá Provensál
D89 - Zelená pastel

Patina biela vintage
D72 - Smrekovec patina

Patina zelená provensal 
- D89 Biela
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Patina modrá Vintage
D72 - Smrekovec patina

PATINA VINTAGE - dodatočná povrchová úprava

Patina sivá vintage 
- Ozdobná lišta Biela OL2

Patina sivá vintage 
- Rímsa Biela 05

Patina hnedá vintage 
- Ozdobná lišta Smotanová 
perlička  OL02

Patina hnedá 
vintage - Rímsa 
Smotanová perlička 05

Patina hnedá vintage 
- D19 smotanová perlička

Patina hnedá vintage 
- D78 smotanová perlička

Patina modrá Vintage
D71- Portuna čierna

Patina zlatá Vintage
D71- Portuna čierna

Patina modrá Vintage
D71 - Staré drevo

Patina sivá vintage 
- D16 biela

Patina sivá vintage 
- D71 biela
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Vstúpte do sveta  Striekaných dvierok • Farby podľa RAL a NCS

 vzorkovníka bez prirážky

• Nové tvary dvierok 

 s vyfrézovanou úchytkou

• Farby odolné voči

 UV žiareniu
• Farby odolné voči

 UV žiareniu

Najväčším „gurmánom“ ponúkame striekané dvierka a 
striekané dvierka s frézovanou úchytkou v lesklom i matnom 
prevedení. Dvierka s vyfrézovanou úchytkou majú priamo do 
materiálu dvierok vyfrézovanú úchytku, a preto po nastriekaní 

tvoria jeden elegantný celok. Sú vhodné do moderných a 
luxusných kuchýň.
Špeciálne polyuretánové farby, odolné voči UV žiareniu. 
2500 farieb podľa  RAL a NCS vzorkovníkov.

Predná strana:
HLADKÉ DVIERKA
l vysoký lesk
l vysoký lesk s vyfrézovanou úchytkou
l matný lak
l matný lak s vyfrézovanou úchytkou
FRÉZOVANÉ DVIERKA
l matný lak - výfrez D16, D17, D18, D47, 
 D75,  D76 , K11, K12, L3 (str. 32,33)
Zadná strana:
l biele lamino
l vysoký lesk
l matný lak
Hrúbka dvierok:
18 mm, 22 mm, 28 mm, 38 mm
Maximálny rozmer striekaných 
dvierok: 2500 x 900 mm
Minimálny rozmer striekaných 
dvierok: 100 x 140 mm 
Rám na sklo: 
poldrážka „bez“ tesnenia

Maximálny možný rozmer striekaných dvierok: výška: 2 500 mm, šírka: 900 mm, minimálny možný rozmer: výška: 100 mm, šírka: 140 mm
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S02
roh: R2
hrana: R2
možnosti presklenia

VYSOKÝ LESK Typy vyfrézovaných úchytiek

Farebné odtiene RAL a NCS vzorkovníka sa môžu mierne odlišovať od reálne 
nastriekaného povrchu. Striekané lesklé farby sa môžu opticky líšiť od matných farieb.

Hrany a úchytky lesklých striekaných dvierok sú lesklé, nie sú leštené

Vyfrézovaná úchytka 03
(pohľad od zadu)

Vyfrézovaná úchytka 04
Obojstranná možnosť frézovania

Vyfrézovaná úchytka 01
Obojstranná možnosť frézovania

Vyfrézovaná úchytka 02

Typ úchytky: 01, 02, 03, 04, 05, 06

S02
roh: R2
hrana: R2
možnosti presklenia

MATNÝ LAK

Vyfrézovaná úchytka 05 Vyfrézovaná úchytka 06

UPOZORNENIE:
Striekané dvierka určené na umývačky riadu a na kúpelňový nábytok 

je potrebné striekať obojstranneVy
fré

zo
va

ná
úc

hy
tk

a 0
1

Typ úchytky:
01, 02, 03, 04, 05, 06

ŠTANDARD: šírka úchytky 02 sa zmenou šírky dvierok mení ŠTANDARD: šírka úchytky 05 sa zmenou šírky dvierok nemení. 
Môžete si však objednať aj inú šírku úchytky

UPOZORNENIE: úchytka 06 sa zmenou šírky dvierok nemení

od 250 od 150 od 250 od 150od 190 od 110

od
 10

0

od
 30

0

od
 10

0

od
 30

0

od
 10

0

od
 30

0

 Dvierka podľa vašej chuti Dvierka podľa vašej chuti Farebné možnosti dvierok sú v katalógu a aj na www.svetdvierok.sk len ilustračné. Pri objednávaní dvierok je nutné si farbu vždy overiť vo vzorkovníku RAL, NCS

S02
roh: R2
hrana: R2
možnosti presklenia

Typ úchytky:Typ úchytky:

60 20 200 120 200 100
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L13
roh: R2

od 190

od
 22

0
od

 14
0

od
 11

0

od 220 od 110

od 230

od
 22

0
od

 14
0

od
 11

0

od 220 od 145K11
roh: R2

hrana: R2

od 190

od
 22

0
od

 13
0

od
 10

0

od 220 od 140K12
roh: R2

FRÉZOVANÉ DVIERKA VHODNÉ NA STRIEKANIE MATNOU FARBOU
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D75  
roh: R3

hrana: R3

Prierez plných dvierok Prierez presklenia dvierok Možnosti presklenia

R3 60 57

od 196

od
 19

6
od

 14
0

od
 10

5

od 196 od 140

D16  
roh: R3

hrana: R3

Prierez plných dvierok Prierez presklenia dvierok Možnosti presklenia

R3 60 57

od 196

od
 19

6
od

 14
0

od
 10

5

od 196 od 140

Prierez plných dvierok Prierez presklenia dvierok Možnosti presklenia

R3 80 72

D47  
roh: R3

hrana: R3

od 246

od
 24

6
od

 14
0

od
 10

5

Prierez plných dvierok Prierez presklenia dvierok Možnosti presklenia

R3 80 72

D76  
roh: R3

hrana: R3

od 246

od
 24

6
od

 14
0

od
 10

5

od 246od 246 od 140 od 140

Farebné možnosti dvierok sú v katalógu a aj na www.svetdvierok.sk len ilustračné. Pri objednávaní dvierok je nutné si farbu vždy overiť vo vzorkovníku RAL, NCS

UPOZORNENIE: Striekané dvierka nedodávame v tvaroch: D14, D19, D27,  D28, D28_OL1, D28_OL2, D33, D39, D53, D68, D71, D71_OL1,  D71_OL2, D72, D73, D78, D79 , D81, D82, D83, D87, D89, D102
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Vstúpte do sveta Akrylátových dvierkok - SENOSAN • Zrkadlová plocha

• Plocha odolná voči poškriabaniu,

 materiál - SCR-TOPX

• Plocha odolná voči odtlačkom prstov 

 - úprava AF v matnom prevedení

• Farebne stále - odolné voči  UV žiareniu

• Laserová hrana (neviditeľný spoj)

• Po odstránení ochrannej fólie

 okamžitá finálna tvrdosť

• 21 farebných odtieňov

Maximálny možný rozmer akrylátových dvierok SENOSAN: výška: 2 500 mm, šírka: 700 mm, minimálny možný rozmer: výška: 110 mm, šírka: 70 mm

Pripravili sme pre Vás novú trendovú kolekciu dvierok do 
moderného luxusného nábytku – Dvierka SENOSAN, ktoré 
sa vyznačujú nádherným zrkadlovým leskom, hlbokým 
matom s najvyššou odolnosťou povrchu
Prednosťou dvierok SENOSAN je:
l zrkadlová plocha s vysokým stupňom lesku, matu
l LASEROVÁ HRAHA - „neviditeľný“ spoj medzi 
 doskou a hranou bez použitia lepidla
l povrch odolnejší voči poškriabaniu vo verzii  SENOSAN 
 SCR AM 1800 TOPX, TOPMATT

l AF: ANTI FINGER - úprava povrchu odolná 
 voči odtlačkom prstov v matnom prevedení
l farebná stálosť – odolné voči UV žiareniu

  „LASEROVÁ  HRANA“ zabezpečí:
l dokonalý spoj bez škáry
l zvýšenú odolnosť voči vlhkosti
l zvýšenú tepelnú odolnosť
l laserové hrany sú v zhodných farbách k ploche

Akrylátové dvierka SENOSAN sa vyrábajú z MDF dosiek 
s nalisovanou akrylátovou fóliou od rakúskeho výrobcu 
Senoplast ohranením pomocou laserovej hrany.
Pri jednostrannom prevedení dvierok je chrbát dvierok 
biely matný a len v prípade čiernych dvierok je chrbát čierny 
matný. Pri obojstrannom prevedení dvierok je predná aj 
zadná strana dvierok farebne rovnaká.
Pri akrylátových dvierkach SENOSAN sa presklené dvierka 
nedodávajú. V prípade požiadavky presklených dvierok 
Vám vieme ponúknuť „Hliníkové dvierka“ (viac informácií 
na strane 36).

Hrúbka materiálu:
19 mm, 38 mm
Maximálny rozmer dvierok SENOSAN:
2500 x 700 mm
Minimálna šírka dielca SENOSAN:
70 mm



35 Dvierka podľa vašej chuti Dvierka podľa vašej chuti Farebné možnosti dvierok sú v katalógu a aj na www.svetdvierok.sk len ilustračné. Pri objednávaní dvierok je nutné si farbu vždy overiť vo vzorkovníku fólií.

Bežná ABS hrana
(viditeľný spoj)

Laserová hrana
(neviditeľný spoj)

Klasické hranenie AIRTEC hranenie

Dvierka lesklé Dvierka metalíza Dvierka matné

V ponuke máme 21 farebných odtieňov SENOSAN

Farebné možnosti:
Lesklé SENOSAN SCR
AM 1800 TOPX číslo
- Biela Arktik TopX 11046
- Biela žiarivá TopX 1982 
- Béžová TopX 7496 
- Capuchino TopX 7498
- Červená TopX 3362
- Fialová TopX 4548
- Šedá svetlá TopX 85384 
- Šedá tmavá TopX 85382
- Čierna TopX 8421 
Metalické TOPX
- Biela metalíza TopX 11035
- Šedá metalíza TopX 85385
- Béžová metalíza TopX 7499
- Antracit metalíza TopX 85387
- Čierna metalíza TopX 8427
Matné SENOSAN SCR AF
AM 1800 TOPMATT
- Biela matná TopMatt 1982
- Čierna matná TopMatt 8421
- Béžová matná TopMatt 7496
- Capuchino matná TopMatt 7498
- Šedá svetlá matná TopMatt 85468
- Šedá tmavá matná TopMatt 85383
Metalické TOPMATT
- Antracit metalíza TopMatt 85688



Vstúpte do sveta Hliníkových dvierok

AL 101

Elox
Nerez svetlý
Nerez tmavý

Chróm - brúsený
Čierna

AL 106

Elox
Nerez svetlý
Nerez tmavý

Do našej ponuky neodmysliteľne patria  aj hliníkové dvierka, ktoré dopĺňajú 
trendovú  kolekciu dvierok na výrobu moderného luxusného nábytku. 
Jedná sa hlavne o kombináciu s dvierkami SENOSAN ako aj s fóliovanými 
dvierkami.
 - vieme Vám ponúknuť „Hliníkové dvierka“ v 12  profi loch
 - „lahôdkou“ je profi l AL 114 hrúbka 18 mm, 
  ktorý má rovnakú hrúbku ako fóliované dvierka
 - AL profi ly sú vo farebnom prevedení: Elox – hliník,  Chróm,  
  Nerez svetlý, Nerez tmavý,  Čierna -  matná
 - AL je možné nastriekať matnou práškovou farbou podľa RAL vzorkovníka
Hliníkové AL dvierka : 
 - výborná cena, samozrejme bez prirážok !!!
 - precízne vyhotovenie a spracovanie
 - možnosť dodania kompletných dvierok so sklom
 - ponúkame  Vám širokú škálu skiel, ktorú tvorí 32 druhov !!! 

AL 114

Elox
Nerez svetlý
Nerez tmavý

• Rám AL 114 - hrúbka 18 mm

• Špeciálne závitové vložky

• 32 druhov skiel

• Možnosť farebného striekania AL rámov

Maximálny možný rozmer hliníkových dvierok: výška: 2 550 mm, šírka: 1 600 mm, minimálny možný rozmer: výška: 150 mm, šírka: 150 mm Dvierka podľa vašej chuti Dvierka podľa vašej chuti36



Vstúpte do sveta Hliníkových dvierok

AL 107

Elox
Nerez svetlý
Nerez tmavý

AL 102

Elox
Nerez svetlý

Nerez tmavý

AL DVIERKA 
„bez prirážok”!!!
v cene dvierok je:
• špeciálne závitové vložky!!! (str. 38)
• frézovanie otvorov pre závesy
• štandardné závesy
• vŕtanie otvorov na úchytku (Al, sklo)
• vŕtanie otvorov na Aventos

AL 113

Elox
Chróm brúsený

ELOX

NEREZ SVETLÝ

NEREZ TMAVÝ

Farebnosť

CHRÓM BRÚSENÝ

ČIERNA - MATNÁ

AL 103

Elox
Nerez svetlý
Nerez tmavý

 Dvierka podľa vašej chuti Dvierka podľa vašej chuti 37

AL 105
Vhodné len pre nepriehľadné 
typy skiel

Elox
Nerez svetlý

Farebné možnosti AL dvierok a skiel sú v katalógu a aj na www.svetdvierok.sk len ilustračné. Pri objednávaní dvierok je nutné si farbu vždy overiť podľa reálnej vzorky.



AL 112
Nevhodné pre:
Aventos HF, 
závesy Blum Tipon 
a Blumotion

AL 109

Elox
Nerez svetlý
Nerez tmavý

Špeciálne závitové vložky
(Výhoda: nestrhnete závit!!!)

Detail uchytenia

AL 104

Elox
Nerez svetlý
Nerez tmavý

Maximálny možný rozmer hliníkových dvierok: výška: 2 550 mm, šírka: 1 600 mm, minimálny možný rozmer: výška: 150 mm, šírka: 150 mm Dvierka podľa vašej chuti Dvierka podľa vašej chuti38

AL 108
Nevhodné pre:
Aventos HF, 
závesy Blum Tipon 
a Blumotion

Elox
Nerez svetlý
Nerez tmavý

Elox
Nerez svetlý

Nerez tmavý
Chróm - brúsený



39Farebné možnosti fólií a chrbtov  MDF sú v katalógu a aj na www.svetdvierok.sk len ilustračné. Pri objednávaní dvierok je nutné si farbu vždy overiť vo vzorkovníku fólií. 39 Dvierka podľa vašej chuti Dvierka podľa vašej chuti

Sklenené výplne

V ponuke máme ešte ďalšie vzory skiel - 
zavolajte nám a dozviete sa viac....

Číre Lacomat biely Satin White Činčila číra Činčila bronz 

Flutus Delta Krepi Krizet Master Care 

Planibel hnedý Konfeta Kôra číra Kôra bronz Lacobel 25 farieb 

Planibel šedý Satin hnedý Satin šedý 

Presklené dvierka s tesnením
(len pre fóliované dvierka)
Elegantné a pekné aj zo zadnej strany vďaka 
špeciálnemu tesneniu.
Výhody:
l elegantné ukončenie zafrézovaného otvoru na sklo 
l ľahká výmena skla v prípade potreby
Upozornenie:
l sklo musí mať v rohoch rádius R15mm
l hrúbka skla 4mm
l sklo musí byť presne odrezané do otvoru na sklo : -1mm
l presklenie s tesnením ponúkame pri fóliovaných
 a patinovaných dvierkach

SATIN WHITE  (MATELUX) LACOMAT BIELY LACOBEL BIELY LACOBEL EXTRA BIELY

Presklené dvierka s tesnením Presklené dvierka so silikónom

Sklenené výplne 



Vždy objednávajte fi nálny rozmer dvierok (bez odpočítania 
úchytky). Zadajte aj umiestnenie úchytky - po výške, po šírke 

Pokiaľ si želáte dvierka s narážacou alebo so zafrézovanou 
úchytkou, je to potrebné uviesť do objednávky. Cena Al 

úchytky, otvor na úchytku, montáž sú účtované samostatne

Narážacie AL úchytky

 Dvierka podľa vašej chuti Dvierka podľa vašej chuti40

SHZ 2192

Úchytka UKW 4
Povrch: elox (foto), imitácia nerez brúsený

Rozmer: ľubovoľný rozmer 
Tvar dvierok: D101 UKW, D10 UKW, 

D74 UKW (str. 5)

Úchytka UKW 5
Povrch: elox (foto), imitácia nerez brúsený

Rozmer: ľubovoľný rozmer
Tvar dvierok: D101 UKW, D10 UKW, 

D74 UKW (str. 5)

Úchytka UKW 7
Povrch: elox (foto), imitácia nerez brúsený

Rozmer: ľubovoľný rozmer
Tvar dvierok: D101 UKW, D10 UKW, 

D74 UKW (str. 5)

UKW 14
Povrch: elox (foto), champagne

Rozmer: ľubovoľný rozmer 
Tvar dvierok: D101 UKW, D10 UKW, 

D74 UKW (str. 5)

UKW 15
Povrch: elox , champagne (foto)

Rozmer: ľubovoľný rozmer
Tvar dvierok: D101 UKW, D10 UKW, 

D74 UKW (str. 5)

Úchytka SHZ
Povrch: elox brúsený (foto)

Rozmer: ľubovoľný rozmer od 147 do 1197 mm
x 2mm (š x v)

Tvar dvierok: D101 UKW, D10 UKW, D74 UKW

SHZ 2192
Povrch: nerez tmavý (foto), grafi t, biela

Rozmer (mm): 147, 197, 247, 297, 347, 397, 447, 
497, 547, 597, 697, 797, 897, 997, 1197

Tvar dvierok: D101 UKW, D10 UKW, D74 UKW

Pre fóliované, akrylátové, striekané dvierka

UKW 25
Povrch: champagne

Rozmer: ľubovoľný rozmer
Tvar dvierok: D101 UKW, D10 UKW, 

D74 UKW (str. 5)

UKW 24
Povrch: champagne

Rozmer: ľubovoľný rozmer
Tvar dvierok: D101 UKW, D10 UKW, 

D74 UKW (str. 5)

UKW 23
Povrch: champagne

Rozmer: ľubovoľný rozmer
Tvar dvierok: D101 UKW, D10 UKW, 

D74 UKW (str. 5)

Doporučujeme si dvierka s úchytkou objednať v našom rozšírenom objednávkovom formulári 
na www.svetdvierok.eu

UKW 14, 15, 23, 24, 25 nie je možné použiť pri striekaných dvierkach

Farebné možnosti úchytiek sú v katalógu a aj na www.svetdvierok.sk len ilustračné. Pri objednávaní úchytiek je nutné si farbu vždy overiť podľa reálnej vzorky.

UKW 14, 15, 23, 24, 25 nie je možné použiť pri striekaných dvierkach



Úchytka 4
Povrch: nikel brúsený (foto), 
chróm matný/lesklý
Rozmer:180x50mm (š x v)
Tvar dvierok: ľubovoľný

Úchytka 5
Povrch: chróm matný (foto)
Rozmer: 146x44mm (š x v)
Tvar dvierok: ľubovoľný

Úchytka 6
Povrch: elox (foto), imitácia nerez
Rozmer: 143x49mm (š x v),
(ďalšie šírky:175, 207, 271mm) 
Tvar dvierok: ľubovoľný

Úchytka 7
Povrch: imitácia nerez (foto)
Rozmer: ľubovoľný rozmer x 40mm (š x v)
Tvar dvierok: D101 UKW, D74 UKW, D10 UKW

 Dvierka podľa vašej chuti Dvierka podľa vašej chuti Farebné možnosti úchytiek sú v katalógu a aj na www.svetdvierok.sk len ilustračné. Pri objednávaní úchytiek je nutné si farbu vždy overiť podľa reálnej vzorky. 41

Úchytka UKW 6
Povrch: elox (foto)

Rozmer: ľubovoľný rozmer 
Tvar dvierok: D101 UKW, D10 UKW, D74 UKW

Úchytka 12
Povrch: elox (foto), imitácia nerez brúsený
Rozmer: ľubovoľný rozmer x 47mm (š x v)
Tvar dvierok: D101 UKW, D74 UKW, D10 UKW

Úchytka 10
Povrch: šedá RAL9006 (foto)
Rozmer: 180x25mm (š x v)
Tvar dvierok: D101 UKW, D74 UKW, D10 UKW
– úchytka je od zadu dvierok

Pohľad zo zadu

Pohľad z predu

Zafrézované úchytky - Pre fóliované, akrylátové dvierka

Dvierka so zafrézovanými 
úchytkami sa dodávajú s 

vyfrézovaným otvorom na 
úchytku. Zafrézované úchytky 

na dvierka nemontujeme 
(pri preprave by mohlo prísť 
k poškodeniu dvierok alebo 

úchytky)

Úchytka 9
Povrch: elox (foto)
Rozmer: ľubovoľný rozmer x 45mm (š x v)
Tvar dvierok: ľubovoľný
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Striekané podlahové soklové lišty

Striekané podlahové lišty dodajú vášmu interiéru a vašej podlahe luxusný, elegantný a moderný vzhľad. 
Podlaha so striekanými soklovými lištami pôsobí elegantne, celistvo a útulne. Podlahové, soklové 
lišty sú vyrábané z vysokokvalitných MDF dosiek, ktoré sú špeciálne upravené a odolné voči vlhkosti. 
Viacvrstvové nánosy špeciálnych polyuretánových podkladových a vrchných farieb zabezpečujú odolnosť 
proti mechanickému poškodeniu. Soklové lišty vyrábajú vysokokvalifikovaní odborníci na najmodernejšej 
technológii za účelom dosiahnutia čo najvyššej kvality. 

Rozmery:
Hrúbka: 16 mm
Výška: 80, 100, 120, 150 mm (v závislosti od typu)
Dĺžka: 2440 mm  (Soklová lišta Classic vo výške : 80 mm sa vyrába aj v dĺžke 2070mm)

Farebná škála:
Všetky soklové lišty ponúkame v základnom prevedení RAL 9003 biela v matnom prevedení. V ponuke 
však máme aj špeciálne polyuretánové farby, odolné voči UV žiareniu - 2500 farieb podľa RAL a NCS 
vzorkovníkov.
 Na základe štatistík predaja striekaných dvierok a nábytkových dielcov je biela farba najpredávanejším a 
najuniverzálnejším riešením. Jedná sa o veľmi žiadanú kombináciu aj s drevodekormi.
Farebné odtiene RAL a NCS vzorkovníka sa môžu mierne odlišovať od reálne nastriekaného povrchu. 

Soklové lišty je možné vyrobiť a dodať podľa požiadaviek zákazníka:
• soklové lišty frézované v surovom stave
• soklové lišty frézované s podkladovou vrstvou bez povrchovej úpravy
• soklové lišty vo farebnom prevedení na základe RAL a NCS vzorkovníkov.

Dĺžka: CLASSIC 80 mm - 2070 mm, 2440 mm
  CLASSIC 100 mm - 2440 mm

Dĺžka: 2440 mm

CLASSIC

CLASSIC 2

• Moderný design

• Široká škála farieb a tvarov

• Výška 80, 100, 120, 150 mm
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Dĺžka: 2440 mm

Dĺžka: 2440 mm

Dĺžka: 2440 mm

Dĺžka: 2440 mm

OREGON

SIMPLYROYAL

ROYAL 2
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Dĺžka: 2440 mm

Dĺžka: 2440 mm

Dĺžka: 2440 mm

Dĺžka: 2440 mm

BELLAGIO

LUXOR

PALAZZO

HAMPTON
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Dĺžka: 2440 mm

Dĺžka: 2440 mm

Ukončovacie hranoly

GRAND

GALAXY

Napájanie rohov

Vďaka frézovaniu na zadnej strane líšt je montáž na stenu extrémne 
jednoduchá a nevyžaduje špeciálne vybavenie.
Jednoducho soklové lišty prilepíte na stenu pomocou montážneho 
lepidla, pričom nepoškodíte stenu pod lištou navŕtavaním otvorov 
na upevňovacie skrutky.
V spodnej časti každej soklovej lišty je praktický kanál, v ktorom 
sa môžu viesť káble a vodiče.

Balenie:
Počet kusov soklových líšt v balíku :
Výšky 80 a 100 mm – 8 ks v balíku
Výšky 120 a 150 mm – 6 ks v balíku

Doplnky:
Ukončovací blok hrúbka 18 mm v požadovanej RAL, NCS farbe, 
v príslušnej výške : 82 , 102, 122, 152 mm
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1. Zadajte: www.svetdvierok.eu alebo 
 www.svetdvierok.sk/objednávka on line
2. Zaregistrujte svoju fi rmu (vstup 
 pre neregistrovaných). Po registrácii dostanete 
 na Vami zadanú mailovú adresu prístupové 
 meno a heslo.
3. Prihláste sa pod svojim menom a heslom 
 na  www.svetdvierok.eu 
 (vstup pre registrovaných)
4. Zadajte Vašu objednávku 
5. Skontrolujte svoju objednávku
6. Ak je objednávka v poriadku, 
 potvrďte Vašu objednávku
7. Po spracovaní objednávky Vám mailom pošleme 
 výslednú cenu v potvrdení objednávky 
 s termínom vyrobenia Vašej objednávky.
8. Dovezieme Vám tovar podľa Vašej objednávky

VÝHODY PRE VÁS
1. Presnosť spracovania Vašej objednávky
2. Okamžite vidíte cenu objednaných dvierok 
3. NOVINKA - rozšírený objednávkový formulár pre fóliované 
 dvierka: v objednávke si môžete navoliť úchytky, sklá, 
 ochranné lišty, rímsy, ozdobné lišty
4. Máte prehľad o Vašich objednávkach v zozname objednávok
5. Možnosť vytvorenia cenovej ponuky
6. Systém Vás okamžite upozorní na:
 - dvierka, ktoré nebudú mať vnútorný výfrez
 - dvierka, ktoré nevieme vyrobiť (mimo minimálnych 
  a maximálnych hodnôt)

POSTUP 
PRI OBJEDNÁVANÍ

ON-LINE OBJEDNÁVKY CEZ INTERNET  
www.svetdvierok.eu

NEPREHLIADNITE!!!  
pravidlá objednávania

V objednávke nikdy nevymieňajte
výšku so šírkou 

(urobíme to za vás, len označte smer 
vlákien: po výške alebo po šírke)

Výška:
720 mm

šírka:
396 mm

smer vlákien
PO VÝŠKE

Výška:
720 mm

šírka:
396 mm

smer vlákien
PO ŠÍRKE

396

72
0

396

72
0

Rozmery určujú tvar šuplíka a dvierok
- uvádzame príklad na vysvetlenie

4 mriežka:
min. výška 400 mm, min. šírka 300 mm
6 mriežka:
min. výška 500 mm, min. šírka 300 mm
Rám na sklo
min. výška 350 mm, min. šírka 250 mm

od 105

od
 19

6

od
 10

5
od

 10
5

od 140 od 196

od
 19

6

od
 19

6

od 196

od
 10

5
od

 14
0

od
 19

6
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E
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Rozmery určujú

tvar šuplíka a dvierok

UPOZORNENIE:
Pri ktoromkoľvek rozmere 

menšom ako 105 mm Vám 

vyrobíme dvierka resp. šuplík bez 

výfrezu, len s frézovaním 
po obvode 

Vysoké úzke dvierka od výšky 196 mm a do šírky 105 mm VYROBÍME BEZ VÝFREZUA
Vysoké úzke dvierka od výšky 196 mm a do šírky 140 mm VYROBÍME S VÝFREZOMB
Dvierka od výšky 196 mm a do šírky 196 mm VYROBÍME PODĽA OBRÁZKA  „C“C
Úzky šuplík od výšky 105 mm a do šírky 196 mm VYROBÍME V TVARE PODĽA OBRÁZKA  „D“D
Šuplík od výšky 140 mm a do šírky 196 mm VYROBÍME V TVARE PODĽA OBRÁZKA  „E“E
Šuplík od výšky 196 mm a do šírky 196 mm VYROBÍME V TVARE PODĽA OBRÁZKA  „F“F

Pre iné tvary dvierok platia rozmery
pri obrázkoch
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Najmodernejšia technológia výroby Dvierka podľa „vašej chuti“ vyrábame na najmodernejších strojných
zariadeniach z najkvalitnejších materiálov
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Niva Expo, s. r. o., divízia Svet dvierok
Slávikova 906, 962 61 Dobrá Niva, Slovenská republika
Súradnice formát DD°.MM.mm’ : N: 48° 28, 9460’   E: 19° 06, 2110’  

Kancelária: Obchodný manažér :
Tel.: 045 538 22 29 Západ: Mobil: 0917 628 447
Mobil: 0908 791 596 Východ: Mobil: 0918 037 515
svetdvierok@svetdvierok.sk obchod@svetdvierok.sk
www.svetdvierok.sk Fóliované dvierka, dvierka Senosan:
e-shop: www.svetdvierok.eu Mobil: 0908 791 596
 Striekané, patinované, hliníkové
 a dyhované dvierka
 Mobil: 0918 965 267

Váš regionálny dodávateľ:

VEĽMI RADI VÁS PRIVÍTAME V PRIESTOROCH NAŠEJ FIRMY ! 


