
& DEKORY 
ÚCHYTKY

2012





Každý rok před prázdninami představujeme 
nové dekory fólií, které jsme pečlivě vybírali 
na veletrzích po celé Evropě. Naším cílem 
je rozvíjet kolekci tak, aby odpovídala poža-
davkům zákazníků a odrážela dominantní 
trendy nábytkářského průmyslu.
Letošní spektrum obsahuje jedenáct fóli í 
a představuje průřez tím nejzajímavějším, 
co se v této oblasti objevilo. Téměř polovinu 
tvoří dekory dřeva, navíc tři z pěti dřevodekorů  
nesou v označení slovo dub. „Návrat ke klasice?“, 
řeknete si nevěřícně. Nenechte se mýlit. Dekory 
dubu jsou velmi moderní a nově pojaté, dřeviny 
pak zastupuje ještě něžná bříza a netradiční 
modřín. 
Druhou část novinkové kolekce tvoří - vedle 
dvou zajímavých unibarev (matná slonová 
kost a energický grapefruit) – čtveřice fólií 
se souhrnným označením „bronz“. Jejich spo- 
lečnou předností je nádherná metalická 
barevnost.
A protože nejen fólie dělají dvířka, rozhodli 
jsme se představit spolu s nimi také několik 
nových úchytek, resp. úchytkových tvarů.

 Trachea. Domov za každými dvířky.
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Bronzy

7-1 MĚDĚNÝ BRONz

7-2 OLIVOVÝ BRONz

Rezavě zlaté tóny metalické 
fólie dokonale vystihují podsta-
tu ušlechtilé slitiny mědi a cínu. 
Mění se s intenzitou a úhlem 
dopadajícího světla – od jásavě 
lesklých odstínů olympijských 
medailí po zadumanou a léty 
vyzrálou barevnost odlitků 
mistrovských plastik. Dví řka 
v tomto dekoru naplní prostor 
pocitem přirozené výjimečnosti 
a zdravého sebevědomí.
Nevšední dojem lze ještě pod-
trhnout aplikací ušlechtilého 
tisku Overface.

Zlatozelená metalická barevnost 
fólie v olivovém bronzu je majes-
tátní i rozverná zároveň. V jejím 
lesku je zakleto něco z časů 
faraona Tutanchamona, přesto 
nepůsobí nabubřele, spíše sympa-
ticky samozřejmě. Heslo osvícené 
šlechty zní: „Urozenost zavazuje“.
A přes svůj „urozený“ rodokmen 
je olivový bronz fólií určenou 
pro moderní dynamické interiéry. 
Nádherná barevnost olivového 
bronzu vybízí k aplikaci ušlech-
tilého tisku Overface.



7-3 OCELOVÝ BRONz

7-4 HNĚDÝ BRONz

Fólie hnědý bronz působí decentně 
a uměřeně. Tmavý metalický odstín 
vyvolává dojem solidnosti, ovšem 
nikoliv usedlosti. Ve chvíli, kdy na 
ni naplno dopadne sluneční světlo, 
rozzáří se odleskem hrotů kopí 
a čepelí mečů hrdých válečníků 
svádějících své bitvy tisíce let 
před Kristem. Hnědý bronz nevy-
stavuje svoji ušlechtilost na odiv, 
ale dá jí vyznít v pravou chvíli.
Fólie umožňuje aplikaci grafických 
motivů formou ušlechtilého tisku 
Overface.

Studeně metalický tón ocelového 
bronzu umí být sytý, ale při 
správném nasvícení evokuje 
pocit lehkosti a technické dokona-
losti. Spíše než dobu bronzovou 
připomíná éru, kdy se nad hla-
vami žasnoucích přihlížejících 
vznášeli odvážní „báječní muži 
na létajících strojích“. Střízlivá 
a přirozeně elegantní fólie dodá 
interiérům pocit technicky vytří-
bené lehkosti.
Fólii ocelový bronz lze opatřit 
aplikací ušlechtilého tisku Overface.



1-7 SLONOVÁ KOST

5-2 GRAPEFRUIT

Stoupající oblibu matných fólií 
potvrzuje i slonová kost. Čistota 
a střízlivost dekoru není jeho 
jedinou předností. Spíše by 
se dalo říci, že tato nenucená 
elegance otevírá nepřebernou 
škálu možností využití, zejména 
v kombinacích s dalšími fóliemi. 
Slonovou kost mat bychom ve 
sportu nazvali „tichým dříčem“. 
Neoslní, ale zkuste si představit 
tým bez ní… 
K přednostem fólie patří i to, 
že na ni lze aplikovat ušlechtilý 
potisk Overface.

Mladistvá fólie s razancí TNT. 
Př ímočarý energický dekor, 
který osloví toho, kdo miluje 
jasné a nekomplikované vyjádře-
ní pocitu radosti. Pod zdánlivou 
jednoduchostí se však ukrývá 
i velmi slušný potenciál kom-
binací s mnoha dalšími fóliemi 
ze standardní nabídky. Grapefruit 
se určitě nemusí líbit každému, 
ale spontánní dynamiku mu neupře 
nikdo.
Na fólii dekoru grapefruit lze 
bez obtíží aplikovat motivy ušlech-
tilého potisku Overface.

Mat a Trendy



213 DUB SVĚTLÝ SONOMA

232 DUB MIRAIN CROSSCUT

Dekory dubu patří do „zlatého 
fondu“ nábytkových fólií. Letošní 
novinky ale dokazují, že klasika 
nemusí být ani trochu nudná 
a dub sonoma je toho příkladem. 
Plasticky strukturovaný povrch 
a lehce zastřená barevnost 
s řadou kontrastních prvků z něj 
dělají moderní a atraktivní fólii. 
Sonoma patří do rodiny tzv. bě-
lených dubů a rozhodně se v ní 
neztratí. Spíš naopak.
Dekor dubu sonoma lze opatřit 
aplikací ušlechtilého tisku Overface.

Povrchová úprava dekorů fólií 
s přídomkem crosscut imituje 
povrch dřeva po průchodu 
katrem, kolmo k vláknům dřeva 
jdou plastické rýhy, které do-
dávají dekoru velice autentický 
a příjemně „syrový“ nádech. Dub 
mirain navíc umocňuje nevšední 
vzhled i nevtíravě tlumenou 
barevností. Není mnoho dekorů, 
které lze označit jako nadčasové, 
ale tento k nim určitě náleží.
Je sympatické, že i tento dekor 
fólie umožňuje aplikaci ušlech-
tilého potisku Overface.

Dřeviny



233 DUB LANÝŽ

661 BŘÍzA FINSKÁ

Říká se, že Benátky stojí na vodě. 
Ale spíše bychom měli říci, že stojí 
na bytelných dubových pilonech. 
Kdybychom některý z nich vyzved-
li a rozřízli, bude mít podobně 
nádhernou, sytě hnědošedou barvu 
a hustou strukturu let jako dub 
lanýž.
Fólie dub lanýž propojuje his-
torii s přítomností, modernost 
s klasikou. Skvělá volba.

Bříza je něžná kráska severu. 
Její půvab tkví v nevtíravosti 
a neokázalosti. Dekor fólie bříza 
finská je právě takový. Neoslňuje, 
neohromuje, ale poctivě a věrně 
slouží po dlouhé roky. Jeho je-
dinou ozdobou jsou precizně 
vyrýsovaná léta dřeva, které vy-
růstalo za polárních dní.
Krása má mnoho podob, ale ta 
jemná a tichá bývá nejvěrnější.

Dřeviny



831 MODŘÍN LATTÉ

Modřín je náročný a neobvyklý 
strom. A o jeho dřevu bychom 
mohli říci totéž. Dekor fólie 
modřín latté však představuje 
tuto výjimečnou dřevinu v po-
někud neobvyklém světle.
Odbarvená do mléčných tónů 
s lehkým kontrastem šedi jako by 
stavěla na odiv to nejzákladnější 
ze své krásy.
Pravá hodnota se pozná právě 
tehdy, je-li redukována na svou 
podstatu.

Úchytky - Tvar U

ÚCHYTKA U1

Zvláštní kapitolu v našem 
sortimentu tvoří dvířka s úchyt-
kovými tvary frézování. Tato 
dví řka jsou dodávána př ímo 
s konkrétní kovovou úchytkou. 
V případě tvarů U1, U2 a U3 
jsou úchytky zapuštěny do otvorů 
předem vyfrézovaných v těle 
dvířek. Největší z trojice úchytek 
– U1 – je určena především 
pro moderní velkokapacitní 
kontejnerové zásuvky. Vnější 
rozměry úchytky jsou 152 x 87 mm.



ÚCHYTKA U2

ÚCHYTKA U3

Kazetové úchytky řady U jsou 
zhotoveny z kvalitní broušené 
nerezi a nesou znaky moderního 
nábytkového designu, v němž je 
stejný důraz kladen na vzhled 
i funkci. Svou univerzální veli-
kostí je úchytka U2 vhodná pro 
použití na nábytkových dvířkách, 
stejně jako na zásuvkách včetně 
velko-kapacitních. Vnější rozměry 
úchytky jsou 111 x 87 mm.

Neobvyklý otevírací mechanismu 
úchytek řady U dává manipulaci 
s dvířky nový rozměr.
Stisknutím spodní části úchytky 
se z horní vyklopí úchopové 
madlo, které se automaticky sklo-
pí poté, co jej přestaneme držet. 
Nejmenší úchytka řady U najde 
uplatnění jak na dvířkách, tak 
– ve dvojici – na dlouhých zá-
suvkách. Vnější rozměry úchytky 
jsou 74 x 74 mm.

Úchytky - Tvar U



ÚCHYTKA E5K

Masivní kovová úchytka vy-
chází z tvarů E5N, resp. E6N. 
Na rozdíl do nich nemá pevně 
daný rozměr, ale přizpůsobuje 
se velikosti dvířek či zásuvek. 
Pevně dané je pouze odsazení  
od bočních hran, které činí 29 mm 
na každé straně.

Úchytky - Tvar E a I

ÚCHYTKY I

Pro úchytkové tvary řady „I“ 
do puntíku platí označení „staro-
nové“. Šestice úchytek (E12, 
E13, E14, E16, E18 a E20) 
je však tentokrát instalována 
na dvířka s minimálním polomě-
rem zaoblení hran -pouhé 2 mm! 
Tyto elegantní tvary jsou určeny 
zejména pro moderní výsuvné 
a výklopové systémy
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Staňte se našimi fanoušky na Facebooku!
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