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INTERIÉRY

Korpus nábytku mù�ete zvolit ze dvou variant:
1. Lamino - vìt�inou pou�íváme u kuchyòských linek a vestavìných skøíní. Hrany jsou
olepeny hranou ABS. Lamino je obvykle 18 mm silné.

2. Dýhovaná la�ovka - pou�ívá se u luxusních variant, kde se klade dùraz na estetiku. 
Korpusy se moøí a povrchovì upravují do stejného odstínu jako masivní dvíøka. 
Dýhovaná la�ovka je obvykle 19 mm silná.

Kování: Blum, Hettich, Schachermayer, Hafele
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Krby
Nabízíme vám obklady krbù a krbových vlo�ek s: V�eobecné informace

Povrchové úpravy:
1. Lak na bázi polyuretanu - zdravotnì nezávadný, vysoká tvrdost a otìruodolnost, polomat/

lesk, vysoký lesk s polyesterovým základem a pøele�tìním (bezbarvý na pøírodní základ, 
bezbarvý na moøený základ, dle vzorníku RAL, patina)

2. Lak na bázi vody - zdravotnì nezávadný a �etrný k pøírodì, nedostateèná tvrdost, polomat/
lesk (bezbarvý na pøírodní základ, bezbarvý na moøený základ, dle vzorníku RAL)

3. Olej / Vosk - zdravotnì nezávadný, snadná oprava a obnova povrchové úpravy, vhodný do
interiéru i exteriéru (bezbarvý, tónovaný)

4. Venkovní lazura - zdravotnì nezávadná, tato povrchová úprava je urèena pouze do exteriéru 
(bezbarvá, tónovaná)

Povrchy:
1. Standardní povrch - bì�ný brou�ený povrch, vhodný na schody, dveøe i nábytek
2. Róbustní otesaný povrch - pøiznané suky a praskliny, imitace otesání, vhodný na schody,

dveøe i nábytek
3. Kartáèovaný povrch - drásání, vhodný na schody, dveøe i nábytek
4. Katrovaný povrch - katrování, vhodný na dveøe a schody

Materiály:
Bì�nì dostupné tvrdé døeviny - Dub, Buk, Jasan, Javor, Jilm, Habr, Akát, Oøech, Tøe�eò, �
Bì�né dostupné mìkké døeviny - Smrk, Borovice, Modøín, Jedle, Ol�e, Bøíza, Lípa, �
Exotické døeviny - Eben, Ipé, Iroko, Jatoba, Mahagon, Meranti, Padouk, Palisandr, Teak, Wenge,
Zebrano, Cedr, Americký oøech, �

Software:
profesionální 3D software SolidWorks, ZWCad, Sema
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- elektrickou krbovou vlo�kou,
- plynovou krbovou vlo�kou
- klasickou krbovou vlo�kou na tuhá paliva

Døevìné obklady stìn
kazetové obklady stìn, �típané obklady, obklady stropù, srubové palubky

Rustikální okna
euro okna (68, 78, 92), �paletová (kastlová) okna, klasická okna s tìsnìním, 
materiály: smrk, dub
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