
                   VÍCEDÍLNÁ NÁBYTKOVÁ DVÍRKAˇ



produkt

Novinkou v našem sortimentu, ale i na celém domácím trhu jsou vícedílná dvířka T.segment. 
Inspirací pro nás byla klasická rámová dvířka z masivu. Díky moderním materiálům, špičkovým technologiím 
a zázemí největšího výrobce nábytkových dvířek se podařilo eliminovat nedostatky původního vzoru a vytvořit 
produkt spojující výtečné užitné vlastnosti a prověřený design s módním retro nádechem. 
Zkrátka: nestárnoucí klasika v moderním provedení…

Rám
Obvodový rám dvířek 
je vyroben z 18 mm LTD 
a opatřen ABS hranou 
tloušťky 1 mm.
Standardní šířka rámu 
činí 80 mm.

Výplň
Vnitřní výplň dvířek 
může být zhotovena 
z LTD tloušťky 18 mm, 
10 mm nebo ze skla.

Hrana
ABS hrany jsou 
vyrobeny z pevného 
a odolného polymeru.
Díky lepení poly-
uretanovými lepidly 
(PUR) se spoje vyznačují 
vysokou odolností vůči 
vlhkosti i teplu a také 
tzv. ztracenou spárou 
– téměř neviditelným 
přechodem mezi deskou 
a hranou.

Přednosti výrobku
• variabilita výplní včetně obtížně dostupné LTD 10 mm
• škála provedení - 34 atraktivních dekorů skladem
• odolná ABS hrana, lepená technologií PUR & ztracená spára
• přesná výroba na špičkových strojních zařízeních
• žádné problémy se zbytky materiálu
• zázemí a servis značky Trachea
• dodací lhůta 14 kalendářních dnů



Dvířka T.segment mohou být zhotovena jako trojdílná [3D] nebo pětidílná [5D]. V obou případech jsou výrobní 
operace prováděny na sofistikovaných strojních zařízeních. Výrobní zázemí, inovativní konstrukce a odborné 
zkušenosti zaměstnanců garantují přesnost výrobku, ale také jeho užitné a estetické vlastnosti.

Výplň dvířek v plném provedení o síle 18 mm nebo 10 mm je do rámu vložena způsobem, který zaručuje vysokou 
odolnost a stabilitu výrobku.

Usazení skleněné výplně se u provedení 3D a 5D konstrukčně liší, jak ukazují fotografie. Společným prvkem 
je sklo, které u 5D dvířek tvoří především estetický prvek, u 3D dvířek však navíc přebírá funkci nosného materiálu, 
což vede k nutnosti použití kaleného skla.

možnosti provedení

3D provedení 18/sklo 5D provedení 18/sklo 

5D provedení 18/10 3D provedení 18/18 

Přednosti výrobku
• variabilita výplní včetně obtížně dostupné LTD 10 mm
• škála provedení - 34 atraktivních dekorů skladem
• odolná ABS hrana, lepená technologií PUR & ztracená spára
• přesná výroba na špičkových strojních zařízeních
• žádné problémy se zbytky materiálu
• zázemí a servis značky Trachea
• dodací lhůta 14 kalendářních dnů



A Asklo
kalené

A A B

3D 18 / 18 pole A pole B hrana

dekor H3332 dub nebraska šedý H3332 dub nebraska šedý dle pole A

tloušťka 18 mm 18 mm 1,0 mm

dvířka - šířka / výška min. 260 x 120 mm / max. 1.196 x 2.050 mm

zásuvka - šířka / výška min. 260 x 120 mm / max. 1.196 x 2.050 mm

směr dle šipek směr dle šipek standard

směr dle šipek standard

3D 18 / sklo pole A pole B hrana

dekor H1250 jasan navarra sklo M042-K dle pole A

tloušťka 18 mm 4 mm 1,0 mm

dvířka - šířka / výška min. 260 x 140 mm / max. 600 x 750 mm

zásuvka - šířka / výška min. 260 x 140 mm / max. 600 x 750 mm

trojdílná dvířka

max. rozměr 600 x 750 mm

Poznámka: 
Provedení 3D 18 / sklo zatím dostupné v uvedených rozměrech, sklo tl. 4 mm kalené včetně ornamentálního 
skla, u objednávky tohoto sortimentu je nutno počítat s dodací lhůtou 21 kalendářních dnů.

A AB

A AB

LTD

LTD

PROVEDENÍ:
A - LTD tl. 18 mm dle výběru
B - LTD tl. 18 mm dekor dle pole A (s možností rozdílné orientace)

PROVEDENÍ:
A - LTD tl. 18 mm dle výběru

Pro zásuvky výšky:
100 - 119 mm lze objednávat hraněný LTD dílec

Pro zásuvky výšky:
100 - 119 mm lze objednávat hraněný LTD dílec

Pro zásuvky výšky:
120 - 139 mm nebo nad rozměr 600 x 750 lze objednávat typ plná 3D 18 / 18



5D 18 / 10 pole A pole B, C hrana

dekor H1250 jasan navarra H1250 jasan navarra dle pole A

tloušťka 18 mm 10 mm 1,0 mm

dvířka - šířka / výška min. 260 x 170 mm / max. 1.196 x 1.996 mm

zásuvka- šířka / výška   min. 260 x 170 mm / max. 1.196 x 1.996 mm
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směr dle šipek směr dle šipek standard

směr dle šipek standard

5D 18 / sklo pole A pole B hrana

dekor H1250 jasan navarra sklo M042 dle pole A

tloušťka 18 mm 4 mm 1,0 mm

dvířka- šířka / výška min. 260 x 260 mm / max. 1.196 x 1.996 mm

zásuvka - šířka / výška  min. 260 x 260 mm / max. 1.196 x 1.996 mm

pětidílná dvířka

LTD

LTD

PROVEDENÍ:
A - LTD tl. 18 mm dle výběru
B - LTD tl. 10 mm dle výběru
C - LTD tl. 10 mm UNI barva

PROVEDENÍ:
A - LTD tl. 18 mm dle výběru

Pro zásuvky výšky:
100 - 119 mm lze objednávat hraněný LTD dílec

Pro zásuvky výšky:
100 - 119 mm lze objednávat hraněný LTD dílec

Pro zásuvky výšky:
120 - 169 mm lze objednávat typ plná 3D 18 / 18

Pro zásuvky výšky:
120 - 259 mm lze objednávat typ plná 3D 18 / 18
170 - 259 mm lze objednávat typ plná 5D 18 / 10



H1478 avola hnědáH1381 dub winchesterH1250 jasan navarra

H1502 olše

1715 BS bříza sněžná

H1518 buk přírodní

H1951 kalvados 
červený

H1521 javor medový H1706 třešeň

H1277 lakeland
akacie světlá

H1486 borovice jackson

H3005 zebrano
béžovošedé

H3006 zebrano
pískové

Oblíbeným materiálem pro výrobu nábytku jsou laminované dřevotřískové desky (LTD). Aby se z nich staly hotové výrobky, 
je potřeba opatřit je hranou. Výrobky T.komplet jsou ohraňovány špičkovou technologií za použití polyuretanových lepidel. 
Díky tomu mají mnohem vyšší odolnost vůči působení tepla a vlhkosti a vyznačují se tzv. „ztracenou spárou“ – téměř 
neviditelným přechodem mezi deskou a hranou. Škála nabídky T.komplet čítá 34 provedení: od dřevodekorů po unibarvy. 
Ohraněné prvky T. komplet jsou základem pro výrobu vícedílných dvířek T.segment – škála nabídky dekorů je tedy pro oba 
výrobky shodná. 

&  dekory



H3058 wenge mali H3078 hacienda bílá H3081 hacienda černá

U107 sametově žlutá

U156 písková U311 burgundská

U104 alabastr

U732 prachově šedáU708 světle šedá

U108 vanilka U113 bavlna

H3128 merano přírodní

H3344 dub highline

113 PE bílá

H3734 ořech dijon

H3306 dub chateau

H3309 dub 
gladstone pískový

H3331 dub 
nebraska přírodní

H3332 dub
nebraska šedý

kolekce dekorů 

EGGER a KRONOSPAN

& dekory



www.trachea.cz
Staňte se 

našimi fanoušky 
na Facebooku!obchod@trachea.cz

Trachea, a.s. 
Tovární 1209 I 76901 Holešov


