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Prodloužená záruka 5 let
 Jsme přesvědčeni, že za své peníze máte 
právo na prvotřídní kvalitu, a proto jsme u sortimentu 
foliovaných nábytkových dvířek zavedli prodlouženou 
pětiletou záruku na skryté vady.

Snažíme se, aby náš úspěch byl vždy také úspěchem 
našich zákazníků. Tvoříme tým, který ví, že být první 
znamená být o krok napřed.

Máme totiž nejméně 5 důvodů,
proč si takovou záruku můžeme dovolit:

● Prvotřídní vstupní materiály

● Nejmodernější strojní a technologické vybavení

● Prověřené výrobní know-how

● Systematický rozvoj a inovace

● Trvalý náskok před konkurencí
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Dekor wolframové šedi vyniká zvláštní barevností, 
jejíž proměnlivý charakter je dán jemným, ale velice 
hustým povrchovým reliéfem. Příčná i podélná 
vlákna splétají nepravidelnou síť či mříž, na níž 
se světlo odráží a vytváří tisíce drobných odlesků. 
Dekor je zajímavý sám o sobě, navíc ale nabízí 
značný prostor pro kombinace s jinými fóliemi.

Dekor v elegantním čedičovém odstínu zaujme 
příznivce střízlivého, minimalistického designu, 
jehož síla nepramení z okázalosti, nýbrž je ukryta 
uvnitř. Lze jej snadno kombinovat s podobnými 
fóliemi, báječně se hodí například k dekoru 
6-3 Kaschmir. Další výhodou dekoru Stone je možnost 
aplikace dekorativního tisku Overface.

Kašmír evokuje majestát himalájských údolí 
a hřebenů i něžnost nejjemnější příze na světě. 
Zdánlivě nenápadný, přesto svébytný a mimořádně 
praktický dekor fólie. Prostor opticky zvětšuje 
a je vhodný pro kombinace s dekorem 6-4 Stone. 
Fólie je vhodná a dokonce přímo předurčená 
pro dekorativní potisk technologií Overface.

6-3 Kaschmir

8-8 Wolfram šedý

6-4 Stone
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3Sněhový ořech patří do skupiny moderních 
„odbarvených“ fólií. Jeho jedinou ozdobou je plas-
ticky dokonale vyvedená struktura ořechového 
dřeva. Absence barev zaměřuje naši pozornost 
právě na tento detail a to činí dekor unikátním. 
Fólie je natolik originální, že zvládne sama dobře 
pokrýt i velké plochy, ale dá se také výborně 
kombinovat s barevnějšími dekory.

Fólie dub kamenný a pískový mají naprosto 
shodnou kresbu dekoru. Dub kamenný je ovšem 
tmavší, laděný do šedohnědých tónů. Dalším 
rozdílem je plastický reliéf fólie, který dává dekoru 
kamenného dubu velice realistický a autentický 
výraz. Fólie je vhodná pro samostatné použití 
i kombinace s dalšími dekory.

Dekor pískového dubu těží ze zvláštního kontrastu. 
Na jedné straně realistická kresba dřeva včetně 
viditelných nerovností, na druhé straně hladký 
povrch fólie. Rozpor mezi plasticitou, kterou vidíme, 
ale nemůžeme si na ni sáhnout, vytváří pocit 
neobvyklého napětí. Fólie je velmi zajímavá a uspěje 
i v kombinacích s jinými dekory.

234 Dub pískový

357 Ořech sněhový

235 Dub kamenný
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Duše dřeva s výrazným plastickým reliéfem 
odbarveným sluncem a vodou dává dekoru hluboce 
autentický a nezaměnitelný výraz. Výjimečný dekor 
bude vyžadovat citlivé použití, což platí zejména 
pro kombinování s dalšími fóliemi. Pokud k němu 
přistoupíme s tímto vědomím, nemusíme se bát 
ani možnosti využít i v tomto případě dekorativní 
tisk Overface.

Reliéf čokoládově hnědé fólie je zušlechtěn 
zlatými pásky a žilkami. Celek působí hřejivým 
dojmem, je výjimečný, nevídaný, ale přesto 
přirozený. Přes neobvyklý vzhled lze tuto fólii 
až nečekaně snadno kombinovat s celou řadu 
dekorů.

780 Aro zlatohnědá

812 Borovice vintage

Naši zákazníci mají právo na kvalitu a my 
ji chceme garantovat nadstandardním 
způsobem. Proto jsme pro veškerá 
foliovaná dvířka zavedli prodlouženou 
pětiletou záruku na skryté vady.TOP NEWS



5T.acrylic

Akrylátová dvířka T.acrylic spojují výhody akrylátu – hladký povrch, vysoký lesk a stálobarevnost s přednostmi výrobků 
„made in Trachea“. K nim patří nejširší škála provedení a především kvalita materiálu.

Síla akrylátu činí 1,4 mm a díky tomu mají naše dvířka dokonalou hlubokou barevnost. Případná drobná mechanická 
poškození (poškrábání) tohoto jinak velmi odolného materiálu lze navíc eliminovat opravnou sadou.
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A09 vanilka lesk

A14 cappuccino

A11 bordeaux

A15 hliník

A13 caffeA08 černá metalíza

A03 zlatá růže A06 červená

A25 šedá metalízaA20 zelená oliva

A01 bílá lesk A02 slonová kost lesk

T.acrylic DOUBLE
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A60 šedá

AMK eben

AA6 šedý londýn

AVS norek lesk

AAR zrcadloA58 bronzová tkanina

A45 šedé hedvábí A57 tkanina champagneA41 cappuccino metalíza A42 caffe metalíza
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U oboustranných akrylátových 
dvířek T.acrylic DOUBLE ne-
poznáte rozdíl mezi čelní a zadní 
plochou stranou dvířek. Jsou totiž 
naprosto stejné – dokonale hladké 
a lesklé. DOUBLE nabízíme ve třech 
nejoblíbenějších dekorech.

Dvířka T.acrylic jsou standardně opatřena akrylátovou hranou ideální tloušťky 1mm v barevném 
odstínu odpovídajícím zvolenému dekoru. Ale u čtyř dekorů nabízíme také neobvyklou a velmi 
zajímavou hranu ABS s 3D efektem.

DOUBLE A01D bílá lesk DOUBLE A02D slonová kost lesk DOUBLE A09D vanilka lesk

HRH29D bílá lesk HRA20D zelená olivaHRA02D slonová kost lesk HRA11D bordeaux

T.acrylic DOUBLE

3D hrana

Poznámka:
Značení hran vychází ze značení dekorů T.acrylic a způsobu provedení. Např. HRA02 Slonová kost lesk označuje originální hranu slonová kost, zatímco HRA02D 
Slonová kost lesk 3D hranu, jedinou vyjímkou je hrana HRH29D bílá lesk.



9T.acrylic mat

AGLM arktická modř mat

AVSM norek matAA6M šedý Londýn mat 

A14M cappuccino mat

A01M bílá mat A02M jasmín mat

Akrylátová dvířka nemusejí být jen zářivě lesklá, ale také 
sametově matná. Šestice dekorů v elegantních tlumených 
barvách představuje nejnovější trend ve výrobě nábytku. 
Spojením praktických užitných vlastností a estetické 
hodnoty vznikla dvířka, která nadchnou uživatele 
s vytříbeným vkusem. Stejně jako lesklá, i matná akry-
látová dvířka lze ozdobit aplikací dekorativního tisku 
Overface.

Nové dekory fólií | T.acrylic | Skleněné výplně | Patina | Listely | Úchytky pro patinu | Průmyslové motivy Overface | Přířezy a nábytkové dílce

TOP NEWS



10 Sklo
Prosklená dvířka jsou funkčním i estetickým i nábytkovým prvkem. Vymezují a uzavírají prostor a přitom do něj dávají 
nahlédnout… 

U foliovaných dvířek nabízíme jak dodávku skel, tak kompletní zasklení, ale můžeme dodat sklo i samostatně, například 
jako výplně vestavěných skříní či hliníkových rámečků. Ačkoli je sklo prověřeno staletími, moderní doba mu vtiskuje 
novou tvář. Vedle čirého může být mléčné, tónované nebo s různými dezény povrchové struktury. Navíc jde o materiál 
ideální pro aplikaci dekorativního tisku Overface.
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Poznámka:
Všechny skleněné výplňe výjma S031 
a S032 jsou dodávány také v kaleném 
provedení - označené „K“ (např. C504K)

Sklo K572+(K)
Imagin Kura 572 4mm

Sklo P001+(K)
Planibel Clear (Float) 4mm

Sklo M042+(K)
Matelux Clear 4mm

Sklo S031
Stratobel 33.1 bezp.vrstv. 6,4mm

Sklo C504+(K)
Imagin Crepi 504 4mm

Sklo M044+(K)
Matelux Blue 4mm

Sklo S032
Stratobel 33.1 bezp. vrstv.

(Planibel mat s mléčnou fólií) 6,4mm

Sklo K566+(K)
Imagin Kathedral Klein 566 4mm

Sklo M092+(K)
Imagin Mastercare 092 4mm



12 Patina Provence
Tónovaná patina Provence jemně zdůrazňuje průběh frézování a přirozenou strukturu povrchu světlých fólií.
Navozuje uvolněnou atmosféru slunného středomořského pobřeží…

zelená 831Zfialová 831F cappuccino 831C hnědá 831H šedá 831Š
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831F modřín latté
tvar 32

831C modřín latté
tvar 32

831Z modřín latté
tvar 32

831H modřín latté

831Š modřín latté

tvar 32

tvar 32

Poznámka:
Dodatečná povrchová úprava patina 
Provence může být aplikována na dvířka 
s tvary frézování 32, 32B, 35, 36, 37 
a 37B pouze ve spojení s dekorem 
fólie 831 Modřín Latte.
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14 Patina Scandia
Světlejší patina Scandia decentně podtrhuje vybrané tvary frézování. Střízlivá elegance báječně zapadá do oblíbeného 
rámce čistého severského designu…



831S modřín latté
tvar 46

122S bílá sawcut
tvar 49

650S akácie
tvar 58

120S bílý fládr
tvar 46T

615S javor horský
tvar 36L

8-1S kůže krémová
tvar 32

1-1S vanilka
tvar 53

400S buk světlý
tvar 53

661S bříza finská
tvar 50
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tvar H36

tvar H32

tvar H36 831Z tvar H36 831C tvar H36 831H tvar H36 831Š

tvar H32 831F modřín latté

tvar H36 831F modřín latté

tvar H32 831Z tvar H32 831C tvar H32 831H tvar H32 831Š

64 mm

50
 m

m

73 mm

50
 m

mListely patinované
Všechny typy patiny (Rustikal, Scandia, Provence) 
lze použít nejen na dvířka ve vhodném tvaru frézování, 
ale i na listely. Právě díky patině se listela proměňuje 
z pomocného nábytkového prvku na prvek nejen funkční, 
ale také velmi elegantní.

Provence

zelená 831Zfialová 831F cappuccino 831C hnědá 831H šedá 831Š



tvar HOA 230P dub windy

tvar HOA 1-1S vanilka

tvar H32 351P ořech dijon

tvar H32 122S bílý sawcut

tvar H33 570P calvados

tvar H33 661S bříza finská

tvar H36 551P třešeň světlá

tvar H36 400S buk světlý

tvar H32

64 mm

50
 m

m

tvar H36

73 mm

50
 m

m

tvar H33

64 mm

50
 m

m

tvar HOA

53 mm

50
 m

m

Rustikal

Scandia
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Poznámka:
Standardní šířka listel činí 50–100 mm 
Standardní délka 300 – 2.500 mm



18 Listely nepatinované

Staré pořekadlo tvrdí, že dokonalost spočívá v maličkostech a listely by mohly sloužit jako jeho ilustrace. Jde o prvek, 
jehož přítomnost si většinou vůbec neuvědomujeme, ale po praktické i estetické stránce je nenahraditelný.

Listely nabízíme ve čtyřech provedeních tak, aby je bylo možno přiřadit ke kterémukoliv z hluboce frézovaných tvarů 
našich dvířek.



tvar HOA 831 modřín latté tvar H32 233 dub lanýž

tvar H33 661 bříza finská tvar H36 726 wenge zambezi crosscut

tvar H32

64 mm

50
 m

m

tvar H36

73 mm

50
 m

m

tvar H33

64 mm

50
 m

m

tvar HOA

53 mm

50
 m

m
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Poznámka:
Standardní šířka listel činí 50–100 mm 
Standardní délka 300 – 2.500 mm



20 Úchytky pro patinu

Patina vtiskuje interiérům velice osobitý charakter. Hodí se pouze 
pro některé dekory fólií a tvary frézování. A stejně tak je obtížné 
přestavit si patinovaná dvířka s moderní hliníkovou či nerezovou 
úchytkou…

Klasika si žádá svoje, a proto jsme připravili řadu úchytek, 
které tvarových provedením i povrchovou úpravou skvěle ladí 
s patinovanými dvířky.

UE7492.831 antik mosaz

UE7492.836 cín rustik

UE8491.831

UE8491.836

Palea

Palea
UE7492.83X

128

16

96

UE8491.83X

35

30



UE6161.831 antik mosaz

UE6151.831 antik mosaz

UE6161.836 cín rustik

UE6151.836 cín rustik

UE7561.831 antik mosaz UE7561.836 cín rustik

UE6160.831

UE6150.831

UE6160.836

UE6150.836

UE8561.831 UE8561.836

AquaAqua

SerpetsSerpets

SpiraSpira
UE7561.83X

172

15

128

UE6161.83X

136

30

128

UE6151.83X

169

25

128

UE7561.83X

32

21

UE6160.83X

60

24

16

UE6150.83X

42

42

16
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22 Průmyslové motivy
Trojici motivů Overface spojuje jednoduchost. Grafická 
aplikace těchto „nekonečných“ liniových motivů je velmi 
snadná a toto zjednodušení se promítá i do ceny aplikace, 
která je výrazně nižší, než u jiných motivů Overface.

6001 Celtic

6001 Celtic

šířka motivu 100 mm

libovolné odsazení od okraje

výběr z 15 barevhttp://www.trachea.cz/cz/overface/motivy/Prumyslove-motivy



6004 Troia

šířka motivu 100 mm

libovolné odsazení od okraje

výběr z 15 barev

6007 Wave

šířka motivu 120 mm

libovolné odsazení od okraje

výběr z 15 barev

6007 Wave6004 Troia
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Zákazníci se na nás často obracejí s tím, že by kromě dvířek rádi odebírali i další sortiment. Rozhodli jsme se jim vyjít 
vstříc a zařadili do nabídky neohraněné přířezy z LTD i dílce opatřené hranou. Pro začátek jsme vybrali dvě provedení: 
Kronospan 113 PE bílá (hrana Hranipex HU 10980) a dekor 1381 Dub winchester (hrana Hranipex HD 243786). 
Materiál lze odebírat i po celých formátech. LTD 1381 Dub winchester můžete v ČR získat exkluzivně pouze u nás. 
Velkou výhodou pro výrobu nábytku je, že dekor LTD je prakticky identický s dekorem fólie 211 Dub winchester.

Přířezy a nábytkové dílce

113 PE bílá

1381 dub winchester

TOP NEWS



Výrobky značky Trachea najdete na stovkách míst v České a Slovenské republice. Naše síť je tvořena 
třemi typy obchodních zastoupení: Autorizovaní prodejci, Autorizovaná studia, Autorizovaní architekti 
a designéři. Kromě přehledu sortimentu zde získáte také kvalifikované informace a materiály pro Vaši 
orientaci.

Aktuální přehled obchodního zastoupení Trachea najdete na: http://www.trachea.cz/cz/prodejni-sit

Prodejní síť | Autorizovaní prodejci | Autorizovaná studia | Autorizovaní architekti a designéři 

Autorizovaní prodejci Autorizovaná studia Autorizovaní architekti a designéři



Trachea, a.s. | Tovární 1209 | 769 01 Holešov
telefon: +420 573 502 111 | fax: +420 573 502 113

 e-mail: obchod@trachea.cz

www.trachea.cz

Staňte se našimi fanoušky na Facebooku!


