T.masiv
dřevěná dvířka

Dvířka T.masiv jsou ideální alternativou pro zákazníky preferující přirozenost. Konstrukčním materiálem
je přírodní dřevo, design ctí tradice, ale technologické zpracování je zcela soudobé, což dodává výrobkům
mimořádné vlastnosti.
PROVEDENÍ DUB
Dubová dvířka jsou složena z masivních dílů. Od výšky 1.400 mm je konstrukce vyztužena střední příčkou,
od 1.600 mm pak dvěma příčkami. Povrch může být upraven drásáním, mořením, lakováním a jejich kombinacemi nebo ponechán bez úprav.
TVAR M-E01 		

skládaná masivní dvířka s vyfrézovaným úchopem

TVAR M-E02 		

analogické provedení bez frézovaného úchopu

TVAR M-E03 		

dvířka v tradičním kazetovém tvaru

TVAR M-E96

atraktivní provedení s vyfrézovanou úchopovou hranou

TVAR M-EI2 		

dvířka bez příkras, pouze s obvodovým frézováním R2

PROVEDENÍ SMRK
Dvířka jsou vyrobena z třívrstvé spárovky, jejíž vnitřní vrstva je kolmá na vnější. Cílem je eliminovat napětí
a předcházet deformacím běžným u přírodního materiálu. Jsou k dispozici v pěti barevných odstínech laku,
povrch může být také drásaný, případně zcela bez úprav.
TVAR MT 15

dvířka v osvědčeném tvaru frézování

TVAR M-T96

praktické i elegantní provedení s úchopovou hranou

TVAR M-TI2		

hladká dvířka s obvodovým frézováním R2

M-E01

Masivní dvířka DUB
B
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min. 250 x 250 mm
max. 800 x 1.400 mm
(800 x 1.600, 2.000 mm)

PROVEDENÍ:
- surové, bez laku a moření
- lakované G5
- mořené T43, lakované G5
- drásané, nedrásané
- tloušťka 22 mm

min. 170 x 170 mm
max. 800 x 250 mm

min.
max.

40 x 170 mm
800 x 170 mm
90

Poznámka:
- dvířka výšky: 1400–1600 mm - jedna příčka,
1600–2000 - dvě příčky
- prosklení je možné pouze po individuální dohodě
- jiné rozměry jen po dohodě
- ozdobné drážkování středové výplně v rozteči
80 mm od středu dvířek

úchytka vždy na střed dvířka

M-E02

Masivní dvířka DUB
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min. 250 x 250 mm
max. 800 x 1.400 mm
(800 x 1.600, 2.000 mm)

PROVEDENÍ:
- surové, bez laku a moření
- lakované G5
- mořené T43, lakované G5
- drásané, nedrásané
- tloušťka 22 mm

min. 170 x 170 mm
max. 800 x 250 mm

min.
max.

40 x 170 mm
800 x 170 mm

Poznámka:
- dvířka výšky: 1400–1600 mm - jedna příčka,
1600–2000 - dvě příčky
- prosklení je možné pouze po individuální dohodě
- jiné rozměry jen po dohodě
- ozdobné drážkování středové výplně v rozteči
80 mm od středu dvířek
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Masivní dvířka DUB
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M-E03

A
min. 250 x 250 mm
max. 800 x 1.400 mm
(800 x 1.600, 2.000 mm)

PROVEDENÍ:
- surové, bez laku a moření
- lakované G5
- mořené T43, lakované G5
- drásané, nedrásané
- tloušťka 22 mm

min. 170 x 170 mm
max. 800 x 250 mm

min.
max.

40 x 170 mm
800 x 170 mm

80

45°

Poznámka:
- dvířka výšky: 1400–1600 mm - jedna příčka, 1600–2000 - dvě příčky
- prosklení je možné pouze po individuální dohodě
- jiné rozměry jen po dohodě

M-E96

Masivní dvířka DUB
B
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min. 250 x 250 mm
max. 800 x 1.400 mm

PROVEDENÍ:
- surové, bez laku a moření
- lakované G5
- mořené T43, lakované G5
- drásané, nedrásané
- tloušťka 22 mm

min. 170 x 170 mm
max. 800 x 250 mm

min.
max.

40 x 170 mm
800 x 170 mm

Poznámka:
- prosklení je možné pouze po individuální dohodě
- úchop vždy jen napříč létům
- jiné rozměry jen po dohodě

M-EI2

Masivní dvířka DUB
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min. 250 x 250 mm
max. 800 x 1.400 mm

min.
max.

PROVEDENÍ:
- surové, bez laku a moření
- lakované G5
- mořené T43, lakované G5
- drásané, nedrásané
- tloušťka 22 mm

170 x 170 mm
800 x 250 mm

min.
max.

45°

40 x 170 mm
800 x 170 mm

Poznámka:
- prosklení je možné pouze po individuální dohodě
- jiné rozměry jen po dohodě

M-TI2

Masivní dvířka BIO SMRK

45°

min. 170 x 170 mm
max. 800 x 1.400 mm

min. 170 x 170 mm
max. 800 x 1.400 mm

PROVEDENÍ:
- surové, bez laku a moření
- mořené ve volitelném odstínu laku G5
- drásané, nedrásané
- tloušťka 19 mm

Poznámka:
- prosklení je možné pouze po individuální dohodě
Zadní strany jsou stejné barvy jako strany přední, vyjímkou je pouze
šedobílé provedení, kde je zadní strana bílá.
- jiné rozměry jen po dohodě

M-T15

Masivní dvířka BIO SMRK

60

45°

min. 250 x 250 mm
max. 800 x 1.400 mm

PROVEDENÍ:
- surové, bez laku a moření
- mořené ve volitelném odstínu laku G5
- drásané, nedrásané
- tloušťka 19 mm

M-T96

min. 170 x 170 mm
max. 800 x 250 mm

Poznámka:
- prosklení je možné pouze po individuální dohodě
Zadní strany jsou stejné barvy jako strany přední, vyjímkou je pouze
šedobílé provedení, kde je zadní strana bílá.
- jiné rozměry jen po dohodě

Masivní dvířka BIO SMRK
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min. 170 x 170 mm
max. 800 x 1.400 mm

min. 170 x 170 mm
max. 800 x 1.400 mm

PROVEDENÍ:
- surové, bez laku a moření
- mořené ve volitelném odstínu laku G5
- drásané, nedrásané
- tloušťka 19 mm

Poznámka:
- prosklení je možné pouze po individuální dohodě
Zadní strany jsou stejné barvy jako strany přední, vyjímkou je pouze
šedobílé provedení, kde je zadní strana bílá.
- úchop vždy jen napříč létům
- jiné rozměry jen po dohodě

Povrch smrkových dvířek může být upraven drásáním a nalakován do jednoho z pěti odstínů matného laku G5,
případně ponechán bez úprav.

zadní
strana

lak transparentní G5

lak bílý G5

lak antracit G5

Povrch dubových dvířek může být upraven drásáním,
mořením, lakováním a jejich kombinacemi nebo
ponechán bez úprav.

zadní
strana

lak transparentní G5

lak šedobílý G5

zadní
strana

zadní
strana

lak šedý G5

zadní
strana

zadní
strana

VÝTAH VAD DLE ČSN 91 00 ..

Typ plochy
Druh vady
čelní

vnější

Dovolují se, pokud nepůsobí rušivě a nesnižují užitné
a technické parametry výrobku

Suky částečně zarostlé
a vypadavé

Nedovolují se s výjimkou kořenic
a ořechových dýh, jsou-li odborně
vyspraveny

www.trachea.cz

Dovolují se

Dovolují se, jsou-li odborně
vyspraveny

Nedovolují se

Očka

Tovární 1209 | 769 01 Holešov
+420 573 502 111
obchod@trachea.cz

skryté

Suky zarostlé, zdravé

Suky nahnilé,
shnilé a zárost

Trachea, a.s.

vnitřní

Dovolují se

Běl

Nedovoluje se, není-li výtvarně
stanoveno jinak

Dovoluje se

Dřeň

Nedovoluje se

Dovoluje se

Barevné záběhy,
nepravidelnost přírodní
struktury

Dovolují se, pokud nepůsobí
rušivě a nesnižují užitné
a technické parametry výrobku

Dovoluje se

Odchlípené dřeňové
paprsky a odlupčivost
vláken (tzv. šíbry)

Nedovolují se

Dovolují se v případě vysprávky

Houba, nepřirozené
zbarvení dřeva
a nepravé jádro

Nedovolují se

Dovolují se vyjma hnilob

Poznámka k průhybu:
Technická specifikace připouští průhyb +- 4 mm/metr. U masivního dřeva je s nestabilitou nutno
počítat. Ovlivňuje ji řada faktorů - tepelné podmínky, vlhkost prostředí, způsob uložení při
skladování, teplotní spád a podobně.
U výrobků s vyžádanými rozměry nad 800 x 1.400 mm proto Trachea, a.s. nenese odpovědnost
za případné tvarové změny.

