
NÁBYTKOVÁ DVÍŘKA NOVÉ GENERACE



Akrylátová dvířka patří k trendům ve výrobě 
moderního nábytku. Hladký povrch, vysoký lesk 
a stálobarevnost jsou vlastnosti, které lákají stále 
více zákazníků… 

Konstrukce dvířek je jednoduchá: nosná deska 
(zpravidla dřevotřísková) je opatřena akrylátovou 
vrstvou z jedné nebo obou stran a doplněna 
hranami. Vedle stálobarevnosti patří k výhodám 
také vysoká odolnost proti vlhkosti a účinkům UV 
záření. Materiál je navíc značně odolný mechanicky. 
Pokud přesto dojde k poškození (poškrábání), 
lze jej snadno eliminovat opravnou sadou.

Oproti ostatním mají dvířka T.acrylic něco navíc. 
Jako největší český výrobce garantujeme použití 
prvotřídních materiálů a technologií zpracování. 
Akrylátová vrstva našich dvířek má tloušťku 1,4 mm 
a díky tomu má T.acrylic nádherně hlubokou 
barevnost a nezaměnitelný lesk. Také škála dekorů 
je nejširší v České republice.
Z uživatelského hlediska je ovšem důležité, 
že i zadní strana dvířek T.acrylic je tvořena 
„akrylátem“ – v matném provedení a tloušťce 1,2 mm. 
Pouze taková konstrukce je stabilní a odolná 
vůči průhybu. Souhrn těchto předností odlišuje 
T.acrylic nejen od ostatních akrylátových dvířek, 
ale i od dvířek z jiných, podobných druhů materiálů 
existujících na našem trhu.

Podobně jako ostatní druhy dvířek Trachea® 
(fóliovaná, laminovaná či hliníková se sklem) 
mohou být i dvířka řady T.acrylic doplněna aplikací 
dekorativního tisku Overface®. Technologie 
Overface®, jediná svého druhu v České republice, 
umožňuje aplikovat na dvířka Trachea® libovolný 
grafický motiv – buď z galerie Trachea, nebo dle 
přání zákazníka

T.acrylic: nejtěžší je vybrat odstín.



A01 bílá lesk

A06 červená

A02 slonová kost lesk

A08 černá metalíza

A03 zlatá růže

A09 vanilka lesk

PŘEHLED ŠKÁLY BAREV

A11 bordeaux A13 caffe A14 cappuccino



A15 hliník

A41 cappuccino metalíza

A20 zelená oliva

A42 caffe metalíza

A25 šedá metalíza

A45 šedé hedvábí

PŘEHLED ŠKÁLY BAREV

A57 tkanina champagne A58 bronzová tkanina A60 šedá



AA6 šedý londýn AMK eben AVS norek lesk

PŘEHLED ŠKÁLY BAREV

AAR zrcadlo
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Aktuální informace o kompletním sortimentu
včetně novinek najdete na našem webu.

www.trachea.cz


