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FARBY

FARBY

Nátery

Tieto dvere sú natreté za tepla tvrdenými práškami, majú vzhľad tzv. pomarančovej kože
a pololesklú úpravu (okrem určitých farieb). Farba je obzvlášť odolná a vytvára povrch
vhodný na interiérové použitie. Vyberte si zo širokej palety farieb RAL.

ŠTANDARDNÉ FARBY BEZ DOPLATKU
Náter pre použitie v interiéri (skupina 01) s tyrkysovými pastelovými epoxy - polyesterovými práškami – svetlejší tón pre
krídlo (NCS4020-B50G) a tmavší pre (NCS5020- B50G). Tónovanie zárubne a krídla dverí je zobrazené na obrázku vpravo.

Štandardné farby - skupina 01:
farba krídla NCS 4020-B50G

farba zárubne NCS 5020-B50G

ŠPECIÁLNE FARBY S DOPLATKOM
Náter pre použitie v interiéri (skupiny 02 a 03) v rôznych RAL
farbách s epoxy-polyesterovými práškami. Dvere musia byť
chránené pred atmosferickými činiteľmi. Slnečné svetlo spôsobuje vyblednutie farby.
Na rozdiel od ostatných farieb RAL, kovové tónované farby RAL
9006, RAL 9007 (skupina 03) a RAL 9006 E (skupina 04) predstavujú úpravu so zvráskavenou štruktúru a vyžadujú si schválenie vzorky.

Skupina 02:
RAL
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RAL
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RAL
5010

RAL
5024

RAL
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7016
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RAL
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8011

RAL
9001
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9002

RAL
9010
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Skupina 03:
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1001

RAL
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RAL
3003

RAL
3020
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5012
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5015

RAL
6005

RAL
7001
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7004
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RAL
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RAL
9006*

RAL
9007*

* Vyžaduje schválovanie vzorky.
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Náter pre použitie v exteriéri (skupina 04) s polyesterovými
práškami v rôznych farbách RAL.

Skupina 04:
RAL
1013E

RAL
3000E

RAL
5010E

RAL
6005E

RAL
9006E*

RAL
9010E

NCS
4020E

NCS
5020E

RAL
7016E

RAL
7024E

RAL
7035E

FARBY

ŠPECIÁLNE FARBY PRE POUŽITIE V EXTERIÉRI
S DOPLATKOM

RAL
9002E

* Vyžaduje schválovanie vzorky.

ŠPECIÁLNE FARBY NA OBJEDNÁVKU
S DOPLATKOM

Skupina 05:
Farby na vyžiadanie

Náter na použitie v interiéri alebo exteriéri (skupina 05) s epoxy
- polyesterovými alebo polyesterovými práškami v požadovaných RAL farbách. Skupina 05 neobsahuje špeciálne farby ako
je metalická, sľuda, jemná alebo vrásčitá textúra a iné farby
podľa vzorkovníka, ako Pantone, NCS a iné.

ZVLÁŠTNE OPATERNIA
Montáž

Aby sa predišlo akejkoľvek degradácii produktu, je v prípade
montáže dvier v exteriéri okrem použitia špeciálnych náterov
priamo určených na toto použitie (viď skupina 04 a 05) tiež potrebné:
- chrániť dvere pred nepriaznivým počasím
a nasiaknutím vodou;
- vyhýbať sa priamemu slnečnému žiareniu a následnému
pokriveniu krídla dverí, najmä v prípade tmavších farieb.
Viac detailov v sekcii “Poznámky”

Obnovenie náteru

Pri obnovovaní náteru postupujte nasledovne:
- odstráňte všetok prach z povrchu
- aplikujte základnú vrstvu dvojzložkového nepriehľadného
epoxidu – odporúčame EPOX produkt č. 5203 béžový 0059
(vyrábaný firmou ALCEA, Miláno)
- natrite povrchy vami vybratými lakmi alebo farebnými
nátermi.

Retušovanie

Na požiadanie tiež poskytujeme retušovacie farby pre
vyžiadané RAL farby (nitro/syntetické) balené v 60 gr.
fľaštičkách so štetcom v uzávere alebo v 1kg plechovkách.

Čistenie

Na bežné čistenie našich produktov odporúčame vodu a neutrálne mydlo. Nepoužívať bežné čistiace prostriedky (saponáty)
alebo iné rozpúšťadlá. Nezodpovedáme za žiadne problémy,
ktoré vzniknú nedodržaním týchto nariadení.
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DIGITAL
DECOR

DIGITAL DECOR
NDD poskytuje klientom
nekonečné množstvo
grafických možností
použiteľných na povrchy
dverí.

POPIS
Grafické ilustrácie sa aplikujú po natretí základnej vrstvy
polymerizovaných práškov priamo na povrch krídla dverí.
Digitálna tlač s vysokým rozlíšením s použitím špeciálnych
atramentových trysiek. Aplikácia dodatočnej vrstvy transparentného náteru zaisťuje optimálnu ochranu dekoratívnej
maľby.
NDD dekoratívne maľovanie je k dispozícii pre celú škálu jedno
a dvojkrídlových dverí Rever, Univer a Proget.
Ocenené

NDD prináša štýl a dizajn kovovým dverám. Dvere je
možné priamo pomaľovať logom vašej firmy alebo kresbami, materiálmi a symbolmi vybranými zo širokej ponuky
NDD, alebo tiež vaším obľúbeným umeleckým dielom alebo upravenými obrazmi.
NDD pretvára dvere na architektonickú entitu; použitie
NDD môže dodať pridanú hodnotu socio-kultúrnym, ekonomickým a emocionálnym dimenziám.
Webstránka dokazuje nekonečnosť neustále vylepšovaných dekorácií, ktoré boli pre lepšiu orientáciu usporiadané do ôsmych kategórií. Tie sú uvedené na nasledujúcej strane.

Laborátorné testy vykonané na NDD vzorkách

Výsledky

Skúška odolnosti proti korózii 500 h v soľnej hmle

Dobrý výkon, žiadne známky zhoršenia

Skúška odolnosti proti vlhkosti 500 h

Dobrý výkon, žiadne zhoršenie alebo strata povrchového lesku

Skúška odolnosti UVA žiarenia 500 h

Dobrý výkon, žiadne zhoršenie alebo strata povrchového lesku

Skúška odolnosti proti oderu po 1000 cykloch

Dekorácia sa nezmenila

Skúška odolnosti proti rozpúšťadlu

Dobrý výkon, žiadna zmena v dekorácii alebo vo farbe pozadia
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ARTLINE Táto kategória obsahuje široký výber slávnych umeleckých diel od dávnych čias až do prítomnosti. Tieto mimoriadne návrhy dodávajú prostrediu špecifickú atmosféru ako
výraz štýlu.

WOOD Táto kolekcia obsahuje nekonečné variácie realistických imitácii klasických, exotických, špeciálnych a farbených
typov dreva.

FANTASY NDD je databankou exkluzívnych obrazov a diel.

STONES Tento výber obsahuje nekonečné varianty realistických imitácií mramoru, žuly alebo iných kameňov.

PATTERN Obsahuje nekonečné množstvo dekorácii NDD
a textúr vytvorených na základe požiadavky zákazníka a použiteľné pre rôzne typy aplikácií.

PUBLICITY Zmeňte dvere na nástroj publicity pre spoločnosť a jej produkty. Natlačenie loga integruje dvere do obrazu
spoločnosti. Škála aktuálnych aplikácii sa nachádza tu.

PHOTOGRAPHS Táto kategória obsahuje originálne fotky
krajiniek, objektov, zvierat, prostredí, atď. vo vyhovujúcom
fotorozlíšení.

SYMBOLS Keďže táto skupina je obzvlášť dôležitá, vytvorili sme špeciálne podkategórie pre symboly bezpečnosti pri
práci, označenia miestností, jednoduché číslovanie miestností,
atď.
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DEKORAČNÉ
SKUPINY

DEKORAČNÉ SKUPINY

TECHNICKÉ
ÚDAJE

TECHNICKÉ ÚDAJE
DEKORÁCIE Z NAŠEJ DATABÁZY

BALENIE V DREVENÝCH DEBNÁCH

Dvere s dekoratívnymi kresbami NDD sú dodávané s:
• zárubňami v navrhnutej farbe
• drážkou krídla dverí v základnej farbe krídla
• pántami vo farbe zárubne
• doplnkami typu a úpravou podľa cenníka
• dekoračným prekrytím rámu okna alebo centrálneho
stĺpika, za predpokladu, že sú pokryté NDD zdobeným
plechom

ŠPECIÁLNE DEKORÁCIE
Nové kódy a ceny pre dekorácie podľa priania zákazníka nie sú
uvedené v tejto brožúre. V takom prípade môže byť zákazník
požiadaný, aby špecifikoval, kde by mali byť logá a symboly na
dverách umiestnené. Je to možné oznámiť nasledovným spôsobom:
• SÚBOR VYTVORENÝ PC (logá, symboly, kresby, atď.) v špecializovanom formáte “Illustrator” alebo “Freehand”. Súbor
treba zaslať e-mailom alebo na CD/DVD-ROMe.
• DIAPOZITÍV s rozmerom obrázka 36 mm alebo 6x6 nahratý do počítača použitím skenera (vyžaduje sa profesionálny skener). Súbor zašlite vo formáte TIF, PDF alebo JPG
• v maximálnom rozlíšení na CD/DVD ROMe.
• FOTOGRAFIA vytvorená digitálnym fotoaparátom. Zašlite
vo formáte TIF, PDF alebo JPG s maximálnym rozlíšením na
CD/DVD ROMe.

OCHRANA PRE EXTERIÉRY
Exteriérová montáž dverí NDD si vyžaduje špecifické zaobchádzanie, aby sa predišlo znehodnoteniu dekorácií postupom
času. Cena zahŕňa všetky dvere okrem drážky na krídle.
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Jedinečnosť a prestíž NDD dekorácii si vyžaduje špeciálnu
ochranu dverí balením v špeciálnych drevených debnách s extra vrstvou nylonového balenia. Pri objednávaní teda treba
brať do úvahy aj cenu drevenej debny. Zákazníci, ktorí si zvolia
štandardné balenie na paletách musia prevziať plnú zodpovednosť v prípade, že dôjde k poškodeniu výrobku.

UKÁŽKOVÉ
APLIKÁCIE

UKÁŽKOVÉ APLIKÁCIE
BALENIE V DREVENÝCH DEBNÁCH
Letiská - Vlakové stanice

Múzeá - Historické budovy

Biznis

Nemocnice - Sanatóri

Športové centrá - Štadióny

Parkoviská

Logistické centra

Školy - Univerzity

Hotely – Ubytovne

Kancelárie
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