
Dvierka



Na začiatku nášho rozhodnutia začať s výrobou dvierok stálo naše pevné presvedčenie, že jedine precízna 
kontrola všetkých aspektov výroby počnúc výberom technických zariadení, od ktorých závisí realizácia 
potrebných operácií, cez výber tých najkvalitnejších materiálov až po samotné balenie a dopravu k vám, dáva 
predpoklady, že vás ako zákazníka výrobky našej spoločnosti budú dlhé roky tešiť svojou eleganciou ako súčasť 
vášho každodenného života. 

Na tomto presvedčení a po dlhoročných skúsenostiach s predajom výrobkov firma Nábytkár s.r.o. začala 
realizovať budovanie vlastnej výrobnej divízie, ktorej predchádzala rozsiahla investičná príprava a rekonštrukčné 
práce priamo na mieru prispôsobené tejto myšlienke. Rovnako ako na mieru vyrobené výrobky pre váš nábytok. 
Na výbere samotných zariadení implementovaných do procesu výroby sme sa rozhodovali na základe túžby 
poskytnúť  vám, našim zákazníkom, špičkovú kvalitu s čo najlepším vyhotovením výstupného produktu.

Je pre nás samozrejmé, že dosiahnutie elegantného alebo futuristického dizajnu nábytku tak, aby bol náš klient 
spokojný, si vyžaduje jedinečný prístup a pochopenie v každej fáze od objednania až po samotné využívanie 
výrobku. Veríme, že naše úsilie sa premietne do vašej spokojnosti a potešenia z toho, že náš nábytok  sa vám po 
dlhé roky bude páčiť 
a hladiť vašu dušu pocitom úspešného naplnenia vízie vášho bývania. 

Ďakujeme vám za prejavenú dôveru a možnosť plniť vaše predstavy o dokonalom nábytku 

...

S úctou, tím Nábytkár s.r.o.

# vlastná výroba # jedinečný prístup 
# špičková kvalita # elegantný dizajn

# spokojnosť zákazníka # tradícia a vízia
# progresívne myslenie



MDF DVIERKA                                                      
AKRYLOVÉ DVIERKA                                                     
RAUVISIO CRYSTAL                            

HLINÍKOVÉ DVIERKA                                                     





MDF
DVIERKA 

I.

Hrúbka fólie: 0,30 – 0,50 mm, toleriancia +/-   7,5%
Odolnosť proti poškriabaniu: trieda 4D ( 1,0-1,5 N), Norma: DIN 68861/4, 1981-12
Odolnosť proti suchému teplu: trieda 7C (100°C), Norma: DIN 68861/7, 2001-04
Odolnosť proti vlhkému teplu: trieda 8B (75°C), Norma: DIN 68861/8, 2001-04
Odolnosť proti oderu: Trieda B2, Norma: DIN 68861/2, 1981-12
Chemická odolnosť:  trieda 1 B , Norma DIN 68861/1
Svetlostalosť: >6, Norma: DIN EN ISO 4892-2
Lesk pri Lesklej fólii: >80%



KOLEKCIA   
CLASSIC

Jednoduchosť a hladké tvary
sú charakteristické prvky tejto 
kolekcie dvierok



S40.36.03.0055       
Plankton

S40.36.03.0005         
Gerbera

S40.36.03.0007
Peperoncino rosso

S40.36.03.0011     
Aubergine

S40.36.03.0029          
Lagoon





profil C01

hrúbka MDF: 18 mm
varianty: plné | sklo 
typy fólií: matt | super matt | vysoký lesk

dvierka
výška: min. 65 / max. 2200 mm
šírka:  min. 140 mm / max. 1220 mm

čielko
výška: min. 65 / max. 2200 mm
šírka:  min. 140 / max. 1220 mm

profil C01

krycie čielko 
výška: min.100 / max. 2200 mm
šírka:  min.  60 / max. 140 mm
krycie čielko obsahuje len vonkajšie 
frézovanie

technický popis 
vitríny

R2 R2



profil C02

hrúbka MDF: 18 mm
varianty: plné | sklo 
typy fólií: matt | super matt | vysoký lesk

dvierka
výška: min. 65 / max. 2200 mm
šírka:  min. 140 / max. 1220 mm

čielko
výška: min. 65 / max. 2200 mm
šírka:  min. 140 / max. 1220 mm

profil C01

krycie čielko 
výška: min.100 / max. 2200 mm
šírka:  min.  60 / max. 140 mm
krycie čielko obsahuje len vonkajšie 
frézovanie

technický popis 
vitríny

R3



profil C03

hrúbka MDF: 18 mm
varianty: plné | sklo 
typy fólií: matt | super matt | vysoký lesk

dvierka 
výška: min. 65 / max. 2200 mm
šírka:  min. 140 / max. 1220 mm

čielko
výška: min. 65 / max. 2200 mm
šírka:  min. 140 / max. 1220 mm

profil C04 profil C05

hrúbka MDF: 18 mm
varianty: plné | sklo 
typy fólií: matt | super matt | vysoký lesk

dvierka
výška: min. 65 / max. 2200 mm
šírka:  min. 140 / max. 1220 mm

čielko
výška: min. 65 / max. 2200 mm
šírka:  min. 140 / max. 1220 mm

hrúbka MDF: 18 mm
varianty: plné | sklo 
typy fólií: matt | super matt

dvierka
výška: min. 65 / max. 2200 mm
šírka:  min. 140 / max. 1220 mm

čielko
výška: min. 65 / max. 2200 mm
šírka:  min. 140 / max. 1220 mm

KOLEKCIA   
CLASSIC

krycie čielko 
výška: min.100 / max. 2200 mm
šírka:  min.  60 / max. 140 mm
krycie čielko obsahuje len vonkajšie 
frézovanie

krycie čielko 
výška: min.100 / max. 2200 mm
šírka:  min.  65 / max. 140 mm
krycie čielko obsahuje len vonkajšie 
frézovanie

krycie čielko 
výška: min.100 / max. 2200 mm
šírka:  min.  60 / max. 140 mm
krycie čielko obsahuje len vonkajšie 
frézovanie

technický popis 
vitríny

technický popis 
vitríny

technický popis 
vitríny

R3R3R3



KOLEKCIA   
MODERN
Siahnite po designových dvierkach 
využiteľných v dnešnej modernej 
dobe s využitím najširšej škály fólií



S40.42.04.0224 
Dub burlington

S40.40.04.0672
Samira B

S40.42.04.0129
Winchester PB

F4242476
Buk iconic

F4292 005
Magnólia štruktúra



profil M10

hrúbka MDF: 19 mm
varianty: plné | sklo 
typy fólií: matt | super matt 

dvierka
výška: min. 100 / max. 2200 mm
šírka:  min. 140 / max. 1220 mm

čielko
výška: min. 100 / max. 2200 mm
šírka:  min. 140 mm / max. 1220 mm

profil M12

krycie čielko 
výška: min.100 / max. 2200 mm
šírka:  min.  65 / max. 140 mm
krycie čielko obsahuje len vonkajšie 
frézovanie

65

technický popis 
vitríny

R3



hrúbka MDF: 18 mm
varianty: plné | sklo 
typy fólií: matt | super matt 

dvierka
výška: min. 65 / max. 2200 mm
šírka:  min. 140 / max. 1220 mm

čielko
výška: min. 65 / max. 2200 mm
šírka:  min. 140 / max. 1220 mm

profil M11

krycie čielko 
výška: min.100 / max. 2200 mm
šírka:  min.  60 / max. 140 mm
krycie čielko obsahuje len vonkajšie 
frézovanie

KOLEKCIA   
MODERN

profil M13

hrúbka MDF: 18 mm
varianty: plné | sklo
typy fólií: matt | super matt

dvierka
výška: min. 176 / max. 2200 mm
šírka:  min. 190 / max. 1220 mm

čielko
výška: min. 65 / max. 2200 mm
šírka:  min. 190 / max. 1220 mm

krycie čielko 
výška: min.100 / max. 2200 mm
šírka:  min.  60 / max. 190 mm
krycie čielko obsahuje len vonkajšie 
frézovanie

profil M14

hrúbka MDF: 19 mm
varianty: plné | sklo
typy fólií: matt 

65

dvierka
výška: min. 176 / max. 2200 mm
šírka:  min. 190 / max. 1220 mm

čielko
výška: min. 65 / max. 2200 mm
šírka:  min. 190 / max. 1220 mm

krycie čielko 
výška: min.100 / max. 2200 mm
šírka:  min.  60 / max. 190 mm
krycie čielko obsahuje len vonkajšie 
frézovanie

76 75

technický popis 
vitríny

technický popis 
vitríny

technický popis 
vitríny

45° 45° 45°

6 6 6





profil M12

profil M12

hrúbka MDF: 18 mm
varianty: plné | sklo 
typy fólií: matt

dvierka
výška: min. 176 / max. 2200 mm
šírka:  min. 190 / max. 1220 mm

čielko
výška: min. 65 / max. 2200 mm
šírka:  min. 190 / max. 1220 mm

krycie čielko 
výška: min.100 / max. 2200 mm
šírka:  min.  60 / max. 190 mm
krycie čielko obsahuje len vonkajšie 
frézovanie

75

technický popis 
vitríny

45°

6



KOLEKCIA   
RUSTIC
Napriek modernej dobe sa nájde 
mnoho milovníkov rustikálneho 
štýlu, ktorý ponúkame v mnohých 
variantách



S40.42.04.0282     
Orech vintage tmavý

F4242489     dub riviéra

S40.42.04.0280     
Orech altamira

S40.43.14.0176      
Dub kaňon

S40.43.14.0193     
Dub chagall biely

F4242489           
Dub riviéra



profil R20

hrúbka MDF: 18 mm
varianty: plné | sklo 
typy fólií: matt | super matt 

dvierka 
výška: min. 253 / max. 2200 mm
šírka:  min. 190 mm / max. 1220 mm

čielko
výška: min. 140 / max. 2200 mm
šírka:  min. 190 / max. 1220 mm

KOLEKCIA   
RUSTIC

profil R21

krycie čielko 
výška: min.100 / max. 2200 mm
šírka:  min.  60 / max. 190 mm
krycie čielko obsahuje len vonkajšie 
frézovanie

67

R2 45°

6



profil R22

hrúbka MDF: 18 mm
varianty: plné | sklo 
typy fólií: matt | super matt 

dvierka
výška: min. 253  / max. 2200 mm
šírka:  min. 190 / max. 1220 mm

čielko: 
výška: min. 140 / max. 2200 mm
šírka:  min. 190 / max. 1220 mm

hrúbka MDF: 18 mm
varianty: plné | sklo 
typy fólií: matt

dvierka 
výška: min. 240 / max. 2200 mm
šírka:  min. 240 / max. 1220 mm

čielko
výška: min. 65 / max. 2200 mm
šírka:  min. 140 / max. 1220 mm

profil R23

hrúbka MDF: 18 mm
varianty: plné | sklo
typy fólií: matt 

dvierka
výška: min. 240 / max. 2200 mm
šírka:  min. 240 / max. 1220 mm

čielko
výška: min. 65 / max. 2200 mm
šírka:  min. 140 / max. 1220 mm

profil R21

krycie čielko 
výška: min.100 / max. 2200 mm
šírka:  min.  60 / max. 190 mm
krycie čielko obsahuje len vonkajšie 
frézovanie

krycie čielko 
výška: min.100 / max. 2200 mm
šírka:  min.  60 / max. 140 mm
krycie čielko obsahuje len vonkajšie 
frézovanie

krycie čielko 
výška: min.100 / max. 2200 mm
šírka:  min.  60 / max. 140 mm
krycie čielko obsahuje len vonkajšie 
frézovanie

75 7067

technický popis 
vitríny

technický popis 
vitríny

technický popis 
vitríny

R2 R2 R245° 45° 45°

6 6 6



profil R24 profil R25

hrúbka MDF: 18 mm
varianty: plné | sklo
typy fólií: matt 

hrúbka MDF: 18 mm
varianty: plné | sklo
typy fólií: matt 

dvierka 
výška: min. 240 / max. 2200 mm
šírka:  min. 240 mm / max. 1220 mm

dvierka 
výška: min. 300 / max. 2200 mm
šírka:  min. 290 mm / max. 1220 mm

čielko
výška: min. 65 / max. 2200 mm
šírka:  min. 240 / max. 1220 mm 

čielko
výška: min. 65 / max. 2200 mm
šírka:  min. 140 / max. 1220 mm

profil R26

hrúbka MDF: 18 mm
varianty: plné | sklo 
typy fólií: matt 

dvierka
výška: min. 300 mm / max. 2200 mm
šírka:  min. 290 / max. 1220 mm

čielko
výška: min. 65 / max. 2200 mm
šírka:  min. 200 mm / max. 1220 mm

krycie čielko 
výška: min.100 / max. 2200 mm
šírka:  min.  60 / max. 240 mm
krycie čielko obsahuje len vonkajšie 
frézovanie

krycie čielko 
výška: min.100 / max. 2200 mm
šírka:  min.  60 / max. 140 mm
krycie čielko obsahuje len vonkajšie 
frézovanie

krycie čielko 
výška: min.100 / max. 2200 mm
šírka:  min.  60 / max. 200 mm
krycie čielko obsahuje len vonkajšie 
frézovanie

70 80

technický popis 
vitríny

technický popis 
vitríny

technický popis 
vitríny

2 45° 45° 30°

6 6 6



profil R27

hrúbka MDF: 18 mm
varianty: plné | sklo 
typy fólií: matt

dvierka 
výška: min. 240 / max. 2200 mm
šírka:  min. 240 / max. 1220 mm

čielko
výška: min. 65 / max. 2200 mm
šírka:  min. 140 / max. 1220 mm

KOLEKCIA   
RUSTIC

krycie čielko 
výška: min.100 / max. 2200 mm
šírka:  min.  60 / max. 140 mm
krycie čielko obsahuje len vonkajšie 
frézovanie

67

technický popis 
vitríny

45°

6

profil R27

KOLEKCIA   
RUSTIC



profil R29

profil R28

hrúbka MDF: 18 mm
varianty: plné | sklo 
typy fólií: matt

dvierka
výška: min. 240 / max. 2200 mm
šírka:  min. 240 / max. 1220 mm

čielko
výška: min. 140 / max. 2200 mm
šírka:  min. 140 / max. 1220 mm

profil R29

hrúbka MDF: 18 mm
varianty: plné | sklo 
typy fólií: matt

dvierka
výška: min. 190 / max. 2200 mm
šírka:  min. 190 / max. 1220 mm

čielko
výška: min. 65 / max. 2200 mm
šírka:  min. 140 / max. 1220 mm

krycie čielko 
výška: min.100 / max. 2200 mm
šírka:  min.  60 / max. 140 mm
krycie čielko obsahuje len vonkajšie 
frézovanie

krycie čielko 
výška: min.100 / max. 2200 mm
šírka:  min.  60 / max. 140 mm
krycie čielko obsahuje len vonkajšie 
frézovanie

70 83

technický popis 
vitríny

technický popis 
vitríny

45° 45°

6 6



KOLEKCIA   
RUSTIC



KOLEKCIA   
FOLDED

Skladané dvierka vám prinášajú 
skutočný design masívneho dreva  
s fóliou podľa vlastného výberu



F4242301                              
Dub sanremo

S40.40.04.0980                       
Brest dymený

S40.42.04.0260                            
Dub monument

F4242491                          
Orech kolumbia

S40.43.14.0192                         
Dub chagall tmavohnedý





profil F30

dvierka
výška: min. 240 / max. 2200 mm
šírka:  min. 240 / max. 1220 mm

čielko
výška: min. 100 / max. 2200 mm
šírka:  min. 220 / max. 1220 mm

* výplň 10/12mm

profil F31

hrúbka MDF: 18 mm
varianty: plné | sklo 
typy fólií: matt | super matt | vysoký lesk

dvierka
výška: min. 240 / max. 2200 mm
šírka:  min. 240 / max. 1220 mm

čielko
výška: min. 100 / max. 2200 mm
šírka:  min. 220 / max. 1220 mm

KOLEKCIA   
FOLDED

hrúbka MDF: 18 mm
varianty: plné | sklo 
typy fólií: matt | super matt | vysoký lesk

profil F30

technický popis 
vitríny

80

R3

technický popis 
vitríny

80

R2



KOLEKCIA   
GRIPLESS

Kolekcia gripless obsahuje elegantné dvierka 
s bezúchytkovým systémom



S40.36.03.0028                         
Gorse

S40.42.04.0280        
Orech altamira

S40.40.23.0007               
River stone

S40.40.03.0884                    
Rose hip

S40.46.03.0007                       
Biela 1





tvar výfrezu úchytky

160

21

160

20
tvar výfrezu úchytky

profil G41

hrúbka MDF: 18 mm
varianty: plné | sklo 
typy fólií: matt | super matt | vysoký lesk

dvierka
výška: min. 80 / max. 2200 mm
šírka:  min. 220 / max. 1220 mm

čielko
výška: min. 80 / max. 2200 mm
šírka:  min. 220 / max. 1220 mm

profil G40

hrúbka MDF: 18 mm
varianty: plné | sklo 
typy fólií: matt | super matt | vysoký lesk

dvierka
výška: min. 80 / max. 2200 mm
šírka:  min. 220 / max. 1220 mm

čielko
výška: min. 80 / max. 2200 mm
šírka:  min. 220 / max. 1220 mm

profil G41

technický popis 
vitríny

technický popis 
vitríny

R3 R3



profil G42



hrúbka MDF: 18 mm
varianty: plné | sklo 
typy fólií: matt | super matt | vysoký lesk

čielko
výška: min. 80 / max. 2200 mm
šírka:  min. 140 / max. 1220 mm

tvar výfrezu úchytky

hrúbka MDF: 18 mm
varianty: plné | sklo 
typy fólií: matt | super matt | vysoký lesk

hrúbka MDF: 22 mm
varianty: plné | sklo 
typy fólií: matt | super matt | vysoký lesk

dvierka
výška: min. 80 / max. 2200 mm
šírka:  min. 240 / max. 1220 mm

dvierka
výška: min. 80 / max. 2200 mm
šírka:  min. 190 / max. 1220 mm

čielko
výška: min. 80 / max. 2200 mm
šírka:  min. 240 / max. 1220 mm

čielko
výška: min. 80 / max. 2200 mm
šírka:  min. 190 / max. 1220 mm

profil G42 profil G43 profil G44

dvierka
výška: min. 80 / max. 2200 mm
šírka:  min. 140 / max. 1220 mm

18

5,
5

technický popis 
vitríny

technický popis 
vitríny

technický popis 
vitrínyR2

R2 R2



KOLEKCIA   
RECESS

Vstavané zapustené úchytky dodávajú tejto 
kolekcii štýlový praktický dizajn hlavne pre 
možnosti neobmedzených kombinácií  
s ostatnými kovovými prvkami kuchyne



S40.42.06.0063                    
Nomadic gold

S40.4206.0062.001                    
Copper red 

F 4295 204                    
Modrá brúsená

F 4295 300                  
Perleť brúsená

S40.42.06.0006               
Inox





hrúbka MDF: 18 mm
varianty: plné | sklo 
typy fólií: matt | super matt | vysoký lesk

hrúbka MDF: 18 mm
varianty: plné | sklo 
typy fólií: matt | super matt | vysoký lesk

dvierka
výška: min. 80 / max. 2200 mm
šírka:  min. 180 / max. 1220 mm

dvierka 
výška: min. 80 / max. 2200 mm
šírka:  min. 210 / max. 1220 mm

čielko
výška: min. 80 / max. 2200 mm
šírka:  min. 180 / max. 1220 mm

čielko
výška: min. 80 / max. 2200 mm
šírka:  min. 210 / max. 1220 mm

profil R50 profil R51

profil R50

technický popis 
vitríny

technický popis 
vitríny

R2 R2



bez polodrážky zo zadnej strany

vitrína
výška dvierok: 
min. 250 mm

šírka dvierok: 
min. 350 mm

štvormriežka
výška dvierok: 
min. 430 mm

šírka dvierok: 
min. 350 mm

šesťmriežka
výška dvierok: 
min. 600 mm

šírka dvierok: 
min. 350 mm

TYPY VYHOTOVENIA VYTRÍN bez polodrážky 

Vnútorné hrany vitrín sú vyhotovené s rádiusom φ 14 mm Sklo je upevnené príchytkami, ktoré sú uchytené skrutkami

SKLO/VITRÍNY



Sklo do vitrín je orezávané presne podľa tvaru frézovania dvierok
K osadeniu skla sa využíva kvalitné tesnenie na mieru

TYPY VYHOTOVENIA VYTRÍN s polodrážkou

s polodrážkou zo zadnej strany

vitrína
výška dvierok: 
min. 250 mm

šírka dvierok: 
min. 350 mm

Použitie rohovej príchytky
rohové v polodrážke

Použitie obvodového tesnenia
obvodové v polodrážke

štvormriežka
výška dvierok: 
min. 430 mm

šírka dvierok: 
min. 350 mm

šesťmriežka
výška dvierok: 
min. 600 mm

šírka dvierok: 
min. 350 mm

SKLO/VITRÍNY

VARIANT P/T VARIANT P/P



Rustic Classic

Dokonalosť nábytku a ucelený konečný tvar 
sa docieli použitím efektných dekoračných líšt

L= 2070 mm, H=60 mm L= 2070 mm, H=43 mm

Modern

pilastre

L= 500-1500 mm, H=18 mm

dekoračné rímsy



Provensal

Kvadro

spodné lišty

Rustic
Classic

L= 500-1500 mm, H=18 mmL= 500-1500 mm, H=18 mm L= 500-2070 mm, H=18 mm L= 500-2070 mm, H=18 mm

DEKORAČNÉ RÍMSY 
PILASTRE
SPODNÉ LIŠTY





AKRYLOVÉ
DVIERKA

II.



  

  



vysokolesklé akrylové dvierka 19mm 

jednostranné - zadná strana biela APL

                  odolnosť voči alkohol  
                  obsahujúcim čistiacim prostriedkom

         tvarová stálosť

            farebná stálosť a UV ochrana

            vysoká odolnosť voči poškriabaniu
0.9 N - DIN 68861/T4

vysokolesklé akrylové dvierka 19  mm 

jednostranné / obojstranné

akrylové dvierka 19 mm 

jednostranné - zadná strana biela APL

            tvarová stálosť

              farebná stálosť a UV ochrana

                    odolnosť voči poškriabaniu
0.6 N - DIN 68861/T4

            tvarová stálosť

              farebná stálosť a UV ochrana

                    odolnosť voči poškriabaniu
1.0 N - DIN 68861/T4

AKRYL  glass AKRYL  
glass SCR

AKRYL  matt

UV UV

UV

+

-
+

-

+

-
vlastná výroba, dodanie do 10 dní

olepovanie laserovými hranami

možnosť objednať aj bez olepenia 
ABS hranami

Maximálny rozmer:
2700 x 1260 mm 
Minimálny rozmer:
160 x 130 mm

i





808
Červený signál

802
Biela starožitná

824
Šedá jednostranná

809
Fialová

807
Červený rubín

801
Biela

AKRYL  glass



VYSOKOLESKLÉ AKRYLOVÉ DVIERKA
JEDNOSTRANNÉ

2801
Biela jednostranná

2802
Biela starožitná

5000B
Biela POLAR

2826
PETROL

2811
Kapučino

2805
Vanilka

2803
Čierna

AKRYL  
glass SCR



AKRYL  
glass SCR

VYSOKOLESKLÉ AKRYLOVÉ DVIERKA
OBOJSTRANNÉ

2801
Biela

5000B
Biela POLAR

1680L
Notte

1679L
Marone

2811
Kapučino





AKRYL  
matt

201
Biela POLAR

202
Tmavo krémová

204
Čierna

203
Antracit





RAUVISIO
CRYSTAL

III.



- Odolný voči poškriabaniu UV lak 
- Transparentná vrstva PMMA  

- Farebný styrén polymer

 - Lepiaca vrstva 
- Drevotrieska 

- Lepiaca vrstva 
- Zadná vyvažovacia vrstva

Maximálny rozmer 2800 x 1686 mm 
Minimálny rozmer 160 x 130 mm

Povrch RAUVISIO CRYSTAL je dokonalá rovnováha medzi čistým dizajnom  

a vysoko exkluzívnym efektom skla. Sortiment produktov RAUVISIO CRYSTAL otvára 

úplne nový rozmer možností designu.



V2892
Perla

V2778
Bianco

73703
Magnolia

RAUVISIO 
CRYSTAL

1686L
Fumo





HLINÍKOVÉ
  DVIERKA

IV.



HLINÍKOVÉ 
DVIERKA profil 

Z-1

profil 
Z-4

Na výrobu hliníkových dvierok používame kvalitné hliníkové profily 

značky Zobal. Profily disponujú vysokou kvalitou povrchovej úpravy  

a spracovania. Profily ponúkame v prevedení Hliník alebo Inox. 

Pri výrobe hliníkových dvierok sa zameriavame na technickú 

dokonalosť prevedenia, ktorú dokážeme zabezpečiť modernou 

špičkovou technológiou.

Prevedenie : Hliník / Inox

Prevedenie : Hliník / Inox







profil 
Z-5A

profil 
Z-12

profil 
Z-13

Prevedenie : Hliník / Inox

Prevedenie : Hliník / Inox Prevedenie : Hliník / Inox

profil 
Z-10

Prevedenie : Hliník 



 

Sklenené výplne je možné použiť pri MDF
a  taktiež pri hliníkových dvierkach

Presklené dvierka sú obľúbeným 
estetickým, ale hlavne praktickým 
prvkom dvierok. Umožňujú nahliadnuť 
do uzavretého priestoru. Výber 
sklenenej výplne závisí na požadovanej 
priehľadnosti, či farebnom prevedení. 

V ponuke máme 9 rôznych prevedení 
sklenených výplní

SKLENENÉ 
VÝPLNE

Pre objednanie samotného skla do 
hliníkových dvierok je potrebné 
dodržať stanovené odpočty:

typ Z-1 Z-4 Z-5A Z-10 Z-12 Z-13
odpočet výšky 27 24 46 4,5 79 5

odpočet šírky 27 24 46 4,5 79 5



 

červená 
1586 lacomat

biela
9003

číra

fuksia
4006

biela
9010

béžová 
1015

čierna 
9005 zrkadlo



  Zásady prevádzky a údržby MDF dvierok
- povrch MDF by mal byť pravidelne čistený hrandričkou z mikrovlákna s použitím neagresívneho prostriedku
- ochrannú fóliu z lesklých dvierok je potrebné odstrániť až po namontovaní, dvierka 7 dní po odstránení neumývať
- pri dvierkach v blízkosti sporáka odporúčame použiť tepelnoizolačnú lištu a používať digestor
- osvetlenie (zvlášť halogén) v miestnosti by nemalo byť v tesnej blízkosti dvierok vzhľadom na produkujúce teplo
- pokiaľ máte v kuchyni umývačku riadu, je potrebné ju po skončení procesu nenechávať otvorenú, pôsobením  
   pary  a vysokej teploty môže dôjsť k poškodeniu dvierok a strate záruky
- dvierka opracované fóliou môžu byť namontované v blízkosti elektrickej rúry iba v prípade dobrého odvetrania

  Dodržiavaním vyššie uvedených bodov dosiahnete dlhú životnosť našich výrobkov 
  a budete sa dlho tešiť z ich používania

i

Návod na údržbu akrylových povrchov 

Akrylové dosky s vysokým leskom majú jedinečnú povrchovú stálosť 
a vynikajú hlbokým lesklým efektom.

Lesklý povrch pôsobí vďaka svojmu lesku a jeho vzhľadu ako klavírny lak.

Po odstránení PE ochranného filmu, je akrylový povrch stále citlivý:
a) je potrebné aby vyprchalo rozpúšťadlo z povlaku lepidla ochranného filmu.
b) akrylový povrch je hygroskopický a tvrdne pod vplyvom atmosférickej vlhkosti.
Vytvrdzovanie trvá asi 1 týždeň.

Pre urýchlenie vytvrdnutia, by mal byť povrch ošetrený vodou alebo roztokom v pomere mydlo 1% a vody s použitím 
mäkkej handričky. Aby bol povrch trvale odolný proti poškriabaniu dlhodobejšie, mal by byť povrch okamžite po 
odstránení ochrannej fólie ošetrený ochranným čistiacim prostriedkom s použitím mäkkej handričky. Produkt vytvrdzuje 
akrylovú vrstvu a zvyšuje samotný lesk a odolnosť proti poškriabaniu.

ULTRA LESK SuperPolish + DGS chráni mnoho mesiacov ošetrený povrch.

Dôležité upozornenie ! 

Je nevyhnutné zdôrazniť, že žiadne agresívne a žieravé čistiace látky nemôžu byť použité na čistenie resp. zvýšenie lesku
akrylových dosiek. Preto na ošetrenie akrylových povrchov nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky s obsahom 
alkoholu a rozpúšťadiel ! V takom prípade nebude prípadná reklamácia z dôvod znehodnotenia povrchu uznaná!

Postup povrchového čistenia / ošetrenia s Utra-Lesk SuperPolish:

1. Ošetrenie povrchu 1% roztokom mydlo a vody - do sucha.
2. Ultra-Gloss SuperPolish + DGS pretrepať rovnomerne naniesť na leštený povrch (výdatnosť z 50 ml = cca 6 až 10 m2).
3. Po dokončení procesu sušenia (cca 20 min.), odstránte zvyšky leštiaceho roztoku s inou čistou handričkou z mikrovlákna        
v kruhovom pohybe.
4. Opakujte v prípade zníženia lesku alebo každých 12 mesiacov.
Čistiaci roztok ULTRA-LESK SuperPolish + DGS nie je v žiadnom prípade agresívny, a taktiež ako aj samotný akryl sú
šetrné k životnému prostrediu. Handričku Ultra-Gloss môžete bez použitia aviváže vyprať v práčke. Nepoužívajte sušičku.

Bezpečnostné pokyny !

- Skladujte na mieste bez prístupu detí !
- Priestor kde aplikujete čistiaci roztok dobre vetrajte počas samotnej aplikácie !

i





Nábytkár, s.r.o.
Nábrežie Oravy 2909/5

026 01 Dolný Kubín
výrobný závod Ružomberok

tel.: +421 905 99 80 76
email: info@nabytkar.sk

NÁBYTKÁR Česká Republika, s.r.o.
Blanenská 1764

664 34 Kuřim
tel.: +420 730 510 510

email: cz@nabytkar.com

www.nabytkar.com


