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Skládaná dvířka – technické a obchodní podmínky
Charakteristika výrobku:
Skládaná dvířka dodávaná firmou Hefas s.r.o. jsou vyrobena z vybraných LTD materiálů firmy EGGER
s identickou přední a zadní stranou. Dvířka z dekorů se strukturou ST 22 -38 věrně napodobují
dřevěná dvířka díky použité struktuře hrubého póru.
Skládaná dvířka jsou dodávána na základě objednávky na přesný rozměr včetně ohranění. Typ hrany
lze vybrat ve výpočtovém formuláři. Dvířka jsou určena pro použití jako pohledové plochy ve
vnitřních prostorech, není vhodné jejich přímé umístění u zdrojů tepla, zde doporučujeme použití
ochranných tepelných lišt. Dvířka je možné vyrobit v plném nebo proskleném provedení.
Přehled nabízených dekorů/hran:
Dekor

Specifikace

Specifikace identické hrany

Bílá premium
Tabák Gladstone
Grey Gladstone
Dub Bardolino přírodní
Akácie Lakeland světlá
Pinie Cascina

DTDL W1000 ST38 Prémiově bílá
DTDL H3325 ST28 Dub Gladstone tabákový
DTDL H3326 ST28 Dub Gladstone šedobéžový
DTDL H1145 ST10 Dub Bardolino přírodní
DTDL H1277 ST9 Akácie Lakeland světlá
DTDL H1401 ST22 Pinie Cascina

ABS W1000 ST38
ABS H3325 ST28
ABS H3326 ST28
ABS H1145 ST10
ABS H1277 ST9
ABS H1401 ST22

Nabízené hrany pro tvar LS3: - grafitové dřevo - ABS H 1123 ST22
- černé dřevo - ABS U999 ST38
- identická hrana
Označení tvarů:
Dvířka označená jako LS1 jsou dvířka pětidílná (s výjimkou zásuvky – jednodílná).
Dvířka označená jako LS2 jsou dvířka sedmidílná (s výjimkou zásuvky – jednodílná), střední příčka je
umístěna uprostřed výšky.
Dvířka označená jako LS21 jsou dvířka sedmidílná, která jsou totožná s tvarem LS2, kde střední příčku
je možno umístit do jiné výšky. Při objednání uveďte kótu od spodní hrany dvířka po vrchní hranu
střední příčky.
Dvířka označená jako LS3 jsou dvířka třídílná (s výjimkou zásuvky – jednodílná).
Tloušťka použitých materiálů:
- celková tloušťka dvířek: 18 – 19 mm (dle použité struktury a tolerance výrobce LTD desek)
- tloušťka hran: 0,8 mm
- výplň plných dvířek: LTD tl. 8-10 mm
- výplň prosklených dvířek: sklo tl. 4 mm – výběr z kompletní nabídky skleněných výplní foliovaných
dvířek

Rozměry:
- minimální rozměry dílce dle provedení viz. níže a katalog
- maximální rozměr dílce: - šířka 900 mm, výška 2700 mm
- provedení sklo u tvaru LS3: šířka max. 600 mm, výška max. 900 mm
- skládaná dvířka jsou vyráběna bez příplatku za atypický rozměr
- šířka obvodového rámu o tl. 18 mm je pevně daná: 70 mm
- u tvaru LS2 je střední příčka o šířce 70 mm umístěna vždy v polovině dílce
Náhradní tvary:
- v případě, že nelze skládané dvířko vyrobit, bude automaticky nahrazeno plným náhradním dvířkem
dle těchto pravidel:
Tvar LS1: šířka: 70 – 180 mm – provedení hladké
šířka: 181 – 900 mm a výška: 181 – 2700 mm – provedení plné/prosklené
Výška: 70 – 180 mm – provedení hladké
Tvar LS2/LS21: šířka: 70 – 180 mm – provedení hladké
šířka: 181 – 245 mm a výška 181 – 699 mm – provedení LS1
šířka: 181 – 900 mm a výška: 700 – 2700 mm – provedení plné/prosklené
výška: 70 – 180 mm – provedení hladké
Tvar LS3: šířka: 70 – 180 mm – provedení hladké
šířka: 181 – 900 mm a výška: 127 – 2700 mm – provedení plné
šířka: 181 – 600 mm a výška: 127 – 900 mm – provedení prosklené
výška: 70 – 126 mm – provedení hladké
Směr dekoru:
- směr dekoru rámu a výplně je neměnný (viz. zobrazení níže)
- u zásuvek je směr let standardně vodorovný (lze změnit, nutno zapsat do poznámky v objednávce)

Vrtání otvorů pro panty:
Otvory pro panty jsou standardně vrtány vrtákem o průměru 35 mm. Střed vrtaného otvoru je ve
vzdálenosti 86,5 mm od horní či spodní části dvířek, 4,5 mm od boční hrany dvířka. Počet otvorů pro
panty se řídí následujícím pravidlem: výška dvířka do 900 mm - 2 panty, výška 901-1600 mm - 3
panty, výška 1601-2240 mm - 4 panty, výška 2241-2700 – 5 pantů. Při objednání vrtání je potřebné
v objednávce označit, o jaké dvířka se jedná:
Provedení: Pravé: při pohledu z čelní strany dvířka jsou otvory vpravo
Levé: při pohledu z čelní strany dvířka jsou otvory vlevo
Výklop horní: při pohledu z čelní strany dvířka jsou otvory nahoře
Výklop spodní: při pohledu z čelní strany dvířka jsou otvory dole
Dle požadavků zákazníka je možné parametry vrtání otvorů pro panty přizpůsobit. V tomto případě je
nutno přiložit okótovaný výkres.
Upozornění: výpočtový formulář počítá se 2 otvory/1 ks dvířek, vrtání více otvorů či výklopu je nutné
vyznačit ve sloupci "Poznámka".
Rozměrová tolerance výrobku proti objednávanému rozměru:
- šířka a výška: + - 0,5 mm; tloušťka: + - 1 mm (dle tolerance výrobce LTD desek); průhyb: + - 4
mm/bm
Technické parametry:
- tepelná odolnost: 70 - 75 °C (splňuje normu pro využití v kuchyňském prostředí), v místech více
tepelně namáhaných doporučujeme použít ochranné tepelné lišty
- vlhkost: maximálně 70 % vlhkost vzduchu, výrobky nejsou určeny k přímému dlouhodobému styku s
kapalinami (zejména pak na hranách)
- odolnost proti poškrábání: výrobky nejsou určeny k vysokému namáhání
Dodací podmínky:
Termín výroby standardně do 13 pracovních dní od následujícího dne po obdržení písemné
objednávky a zaplacení 50% zálohy. Termín se může v průběhu roku měnit s ohledem na aktuální
vytíženost výroby. Odběr zakázky probíhá v místě výroby proti platbě v hotovosti, v případě potřeby
lze dvířka zaslat i nezávislým dopravcem na náklady objednavatele. V případě zaslání se k termínu
dodání přičítá doba na dopravu, která je cca 2 pracovní dny (dle aktuálních dodacích termínů
dopravce).
Objednávku lze stornovat maximálně do konce téhož dne, kdy byla objednávka obdržena, případně
zaplacena požadovaná záloha. Později již není možné objednávku stornovat z důvodů nutnosti
dodržení krátkého termínu dodání a s tím spojené okamžité přípravy výroby. Jiné platební podmínky
je možné sjednat individuálně s obchodním oddělením.
Výpočet ceny:
Ceny jsou stanoveny dle použitých materiálů. S ohledem na značné množství faktorů ovlivňujících
cenu těchto výrobků prosím využijte výpočtový formulář od našich obchodních zástupců, případně
Vám zašleme cenovou nabídku na konkrétní zakázku z našeho obchodního oddělení.
Údržba:
Pro čištění a ošetřování výrobku dodržujte pokyny uvedené v Technickém listu od firmy Egger, který
je k dispozici na našich webových stránkách nebo jako další záložka výpočtového formuláře.

