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Tisk : lesklý lak [motiv L0002 matrix] na T.acrylic AA6M šedý Londýn mat
[www.overface.cz/galerie-motivu-overface/Geometricke-tvary]



DŘEVĚNÁ DVÍŘKA

BIO smrk drásaný (tl. 19 mm)
| MT15 | lak transparentní G5

BIO smrk drásaný (tl. 19 mm)
| MT15 | lak bílý G5

BIO smrk drásaný (tl. 19 mm)
| MT15 | lak šedobílý G5

drásaný povrch

Dřevěná dvířka v naší nabídce dlouhou dobu chyběla. Novinka T.wood je výrobkem, který spojuje vysokou kvalitu zpracování a funkčnost 

s tradicí inspirovaným designem. Věříme, že vás svými vlastnostmi zaujme.

Dvířka T.wood jsou konstruována jako sendvič ze smrkové 

spárovky. Střední vrstva je orientována kolmo na vnější, 

čímž se eliminuje napětí a předchází deformacím, u toho-

to materiálu jinak běžným. 

Čelní plocha je zdobena frézováním, hrany jsou zkosené, 

rohy zaoblené. Pohledová strana je upravena drásáním 

a hotový výrobek ošetřen lakem. 

BIO smrk drásaný (tl. 19 mm)
| MT15 | lak šedý G5

v nabídce od 10/2019



ORGANICKÉ SKLO

Prémiová série X&X (EXTRA & DELUXE) zahrnuje designové výrob-

ky určené pro nejnáročnější zákazníky. Dvířka VETRIXX působí, jako 

kdyby jejich povrch byl ze skla. A není divu. Jedná se o vysokopev-

nostní akrylát smísený se skleněným prachem na nosné MDF desce. 

Povrchová vrstva je ale na rozdíl od skutečného skla nerozbitná 

a lze do ní frézovat. Kvalitní ABS hrany jsou lepené polyuretanovými 

lepidly s tzv. ztracenou spárou. VETRIXX dodáváme v lesklém i mat-

ném provedení, zatím představujeme čtyři barevné dekory.

nosný materiál: MDF 16 mm / 14 mm

přední strana: Glaks tl. 2 mm lesk / 3 mm mat

zadní strana:  PMMA tl. 2 mm lesk / 3 mm mat

celková síla desky: 20 mm 

maximální rozměry: 3.050 x 1.300 mm 

GL001M bílá mat

GL001 bílá lesk

GL021M písková šedá mat

GL021 písková šedá lesk

GL075M oříšková matGL067M královská šedá mat

GL067 královská šedá lesk GL075 oříšková lesk

již v nabídce



NANOLAMINÁT

XF032 bílá

Dalším představitelem série X&X jsou výrobky SOFTIXX. Konstrukčně 

jde o DTD desky oboustranně opatřené vysokotlakým laminátem (HPL) 

s vrstvou odolných pryskyřic nové generace zpracovaných za pomoci 

nanotechnologií. Tím získávají mimořádnou rezistenci proti mecha-

nickému a tepelnému působení (až 160°C). I zde jsou samozřejmostí 

hrany lepené PUR lepidly. Povrch v hlubokém matu je příjemný na do-

tek, odolný proti zanechávání otisků a zejména extrémně odolný vůči 

mechanickému poškození. V úvodní edici přinášíme pět dekorů barev. 

nosný materiál: DTD 16 mm   

přední strana: Fenix tl. 0,9 mm 

zadní strana: Fenix tl. 0,9 mm

celková síla desky: 18 mm 

maximální rozměry: 3.050 x 1.300 mm

POŠKRÁBANÝ POVRCH LZE DÍKY VLASTNOSTEM NANOČÁSTIC TEPELNĚ OPRAVIT POMOCÍ OBYČEJNÉ ŽEHLIČKY

XF038 černá XF174 béžová XF035 slonová kost XF040 šedá

již v nabídce



NANOLAK MAT G5

Často píšeme o vzestupu obliby matů a o renesanci plasticky frézovaných dvířek. Naší reakcí na tyto trendy jsou tři nové tvary určené 

výhradně pro matný lak. Úvodní nabídka lakovaných dvířek vycházela z tvarů navržených pro dvířka lisovaná. Letošní novinky jsou 

jiné – konstruované speciálně pro matné lakování. Jejich tvarosloví je ostřejší, dává vyniknout zvolenému odstínu barvy, a současně 

zdůrazňuje specifický tvar designovaný v duchu „nové klasiky“.

Tvar Q28 | RAL 1019 Tvar Q29 | RAL 7038 Tvar Q49C | RAL 7047

již v nabídce

Nanotechnologie znamenají revoluci: částice o velikosti miliardtin 

metru propůjčují materiálům doslova zázračné vlastnosti. Dvířka 

ošetřená nanolakem lze například opravit pomocí obyčejné žehlič-

ky. Působením tepla nanočástice zacelí škrábance a povrch je opět 

dokonale hladký.  

Nanolak G5 je zároveň nejhlubším matným lakem na trhu, a kombi-

nuje tak unikátní užitné a estetické kvality. Lze jej použít na všechny 

tvary frézování určené pro matné laky.  

Dvířka lakovaná nanolakem G5 nabízíme jako jediní v republice! 
[v nabídce od 10/2019]

NOVÉ TVARY PRO MAT



I lakovaným dvířkům sluší patina. A protože patří do rustikálních či historizujících interiérů, vyšli jsme z klasických tvarů frézování. 

Ale nechtěli jsme historickou repliku, a proto jsme sáhli po netradiční barevnosti. Výsledkem jsou klasicky působící dvířka, která však 

nenechávají nikoho na pochybách, že jde o současný výrobek zpracovaný nejmodernějšími technologiemi. Oba tvary a odstíny lze 

vzájemně kombinovat.

LAKOVANÁ PATINA

tvar Q15LPŠ 
lakovaná patina šedá

tvar Q15LPZ 
lakovaná patina zelená

tvar Q51LPŠ 
lakovaná patina šedá

tvar Q51LPZ 
lakovaná patina zelená

v nabídce od 10/2019



NOVÉ DEKORY

350 ořech columbia

6-11 beton bílý1180 dub halifax synchro

Čokoládová fólie s jemnou plastickou strukturou je autentic-
kým dekorem. Columbia je věrohodná, vyrovnaná a v nejlep-
ším smyslu slova tradiční. Dekor lze použít samostatně, ale 
výborně se hodí do kombinací se světlejšími tóny, například 
aktuálně moderními odstíny šedi.

Dekor světlejšího dubového dřeva s plastickým povrchem 
je věrný a přirozený. Autentický vzhled podtrhují i moti-
vy drobných přirozených vad přírodního materiálu. Halifax 
je patnáctým dekorem dubu v naší aktuální nabídce, což říká 
mnohé…

Realistická povrchová struktura a pro beton netypická barva 
se prolínají v dekoru bílého betonu. Není oslnivý, má však 
vnitřní sílu a potenciál pro kombinace. V neposlední řadě vý-
tečně doplňuje naše dva tmavší dekory betonu.

126 magnolie světle šedá

Fólie s dekorem magnoliového dřeva mají výraznou plastic-
kou strukturou, díky níž jsou příjemné na dotek. Světle šedá  
varianta kombinuje dva designové trendy: dekor světlé dřevi-
ny a odstín šedé barvy. 
Tento dekor je vyráběn na zakázku výhradně pro Trachea, a.s.

již v nabídce již v nabídce

v nabídce od 10/2019 v nabídce od 11/2019



NOVÉ DEKORY

2-10 magnolie supermat2-01 sněhově bílá supermat

Hluboce matné povrchy jsou stále oblíbenější a pokud jde 
o barvu, je bílá jasnou královnou. Čistota sněžného dekoru 
je skutečně absolutní a kombinační možnosti neomezené.
Tento dekor je vyráběn na zakázku výhradně pro Trachea, a.s.

Něžný krémový odstín v hlubokém matu působí dojmem zvlášt-
ního vnitřního kontrastu. Fólie se hodí do bezpočtu kombinací, 
ale bez problémů obstojí jako soliter.
Tento dekor je vyráběn na zakázku výhradně pro Trachea, a.s.

2-30 prachově šedá supermat2-20 savanna šedá supermat

Elegantní šeď – ani moc světlá, ani příliš tmavá – a k tomu mat 
hluboký jak artézská studna. Pokud máte rádi designovky, tak 
tahle je nepřehlédnutelná.
Tento dekor je vyráběn na zakázku výhradně pro Trachea, a.s.

Neobvyklá barevnost na rozhraní béžové a šedé není jedinou 
devizou tohoto dekoru. Další – a stejně nepřehlédnutelnou – 
je úžasná hloubka matu.
Tento dekor je vyráběn na zakázku výhradně pro Trachea, a.s.

[NEJHLUBŠÍ MATNÉ DEKORY NA TRHU]

v nabídce od 11/2019

v nabídce od 11/2019

v nabídce od 11/2019

v nabídce od 11/2019



NOVÉ DEKORY

A115 popelavě šedá A115M popelavě šedá mat

A121M tmavě šedá mat A122M světle šedá mat

Mat! Mat! Mat! Ne, nehrajeme šachy. Jen se snažíme připomenout, jaké povrchy jsou 

právě „in“. Do nabídky jsme zařadili čtyři nové dekory T.acrylic vycházející z moderní 

zemité barevnosti šedohnědých tónů a vás určitě nepřekvapí, že tři z nich budou 

matné…



NOVÉ DEKORY

již v nabídce



PATINA RUSTIKAL

Patina rustikal je úprava hodící 

se především pro výrazné, hluboce 

frézované tvary dvířek. A pokud jde 

o dekory dřevin, na prvním místě jsou 

duby. Ke dvěma stávajícím jsme teď 

přidali další dva. 

Dekory dubů artisan a ribbeck jsme 

představili přesně před rokem coby 

novinky roku 2018. Následovalo tes-

tování, zda lze na tyto fólie úspěšně 

aplikovat patinu, no a výsledek dnes 

vidíte sami…

Tvar 16 | 223P dub artisan Tvar 57 | 224P dub ribbeck

již v nabídce



ZADNÍ STRANY

017 Grafit 560 Ořech Piero

Existují dekory fólií, které přímo volají po vhodné zadní straně dvířek. Abychom i v tomto ohledu mohli nabídnout co nejlepší výběr, 

zařazujeme letos dva nové.

vhodná kombinace

7-3 ocelový bronz, 8-8 wolfram šedý, 
9-6 grafit mat, 167 šedá lesk

vhodná kombinace

350 ořech columbia

NOVÉ ZADNÍ STRANY

již v nabídce



KOVOVÉ ÚCHYTKY

Úchytky jsou funkčním prvkem, který současně značně ovlivňuje vzhled dvířek. Moderní kovová úchytka ve dvou velikostech, je primárně 

určena pro Vetrixx, ale lze ji použít i s jinými produkty. Konstrukčním materiálem je zinek ve třech variantách povrchové úpravy.

Úchytka 6832/6831

032 černá mat

Úchytka 6832/6831

038 broušený nikl

Úchytka 6832/6831

292 bílá mat

Upozornění:  
Vysoce kvalitní matné laky (032 černá a 292 bílá) jsou na zinkový odlitek nanášeny elekrolyticky. Povrch je proto dostatečné tvrdý a odolný při běž-
ném užívání (uchopení rukou), ale pochopitelně ne tak, jako povrchy galvanizované. Proto doporučujeme dbát opatrnosti při jejich údržbě a používat 
pouze měkký hadřík, teplou vodu, případně s přídavkem saponátu, rozhodně však žádné agresivní chemické přípravky a ostré čisticí pomůcky.

ÚCHYTKA 6831

celková délka: 213 mm

rozteč: 192 mm

provedení: 6831.038 broušený nikl

provedení: 6831.032 černá mat

provedení: 6831.292 bílá mat

ÚCHYTKA 6832

celková délka: 149 mm

rozteč: 128 mm

provedení: 6831.038 broušený nikl

provedení: 6831.032 černá mat

provedení: 6831.292 bílá mat

již v nabídce



Údaje a ilustrace mají pouze informativní charakter, výrobce si vyhrazuje právo na změnu bez udání důvodu. 
Aktuální a podrobné informace o výrobcích naleznete na www.trachea.cz.
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