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Vaša zľava

Cenník lakovaných MDF dvierok

Cenník za 1 m2 lakovanej plochy

0

Maloobchod

Cena po Vašej zľave

Lakovanie Frontová(predná) strana - VYSOKÝ LESK
áno
áno

Lakovanie Zadná strana - VYSOKÝ LESK
nie
áno

€/m2
167,00
317,00

€/m2
167,00
317,00

Lakovanie Frontová(predná) strana - MAT
áno
áno

Lakovanie Zadná strana - MAT
nie
áno

€/m2
113,80
210,46

€/m2
113,80
210,46

Kvalita lakovaných dvierok:

Boky (hrany): na boky sa strieka

Plocha:

6 vrstiev

1. Na plochu sa dávajú izolátory
2. Základový polyesterový nástrek
3. Nástrek farby: 2x vodorovne a 2x zvislo
4. Horný nástrek: bezfarebný lak
NOVINKA

METALICKÝ SYSTÉM

- príplatok 21,00 €/m2
V cene je kompletný servis - colortechnology, balenie, 100% výstupná kontrola.

Vzorkovník RAL

Vzorkovník NCS-malý

Vzorkovník NCS-veľký

U veľmi atypických častí vyžadujúcich zvlášť individuálny prístup bude cena vždy dopredu
dohodnutá (reliéfy, špecifické frézovania, tmelenie spojov, lakovanie výrobkov
( komody a iné kusy nábytku …).

Ceny sú bez DPH, registrovaným zákazníkom a
Výrobky sa radia do troch kategórií podľa náročnosti:
výrobcom dávame z maloobchodných cien zľavy.
- Nadštandardné požiadavky klasickej dvierkoviny, nadštandardné rozmery… + 10%
Nadštandard ( nad 2,8 m2 / 1KS )
- Lakované výrobky (stoly, skrine…) vyžadujúce viac krytia lakovaných plôch… + 20 %
- Náročne lakované výrobky, ťažko manipulovateľné, viacfarebné, vyžadujúce
tmelenie, lakovanie na viac ako 3 časti… + 30 %
Dodacie lehoty
Záruka
14 až 21 dní (štandardne do 14 dní).
Na lak sa vzťahuje záruka 36 mesiacov.
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ODPORÚČANÝ POSTUP ÚDRŽBY lakovaných DVIEROK (lakovaná MDF)
Ø

Ø

Ø
Ø

Ø
Ø

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø
Ø
Ø
Ø

1. Krok
Jemne zotrite usadený prach z lakovaného povrchu, pretože by mohol pri nasledujúcich krokoch poškodiť lak.
Použite k tomu jemnú prachovú handričku zo 100% bavlny.
2. Krok
Na odstránenie mastnoty a iného znečistenia použite navlhčenú čistiacu handrička (100% bavlna) so slabým
roztokom saponátu (bez obsahu brusivá alebo piesku) a po očistení nechajte dvierka uschnúť.
3. Krok (iba pre lesklý povrch)
Handričkou na politúru (zelená) naneste slabú vrstvu ručnej leštiacej politúry 8051.
Politúrou je potreba pred použitím pretrepať. Nanášajte politúru rovnomerne a nanesený film nechajte chvíľku
zaschnúť až "zmatnie" (cca 1 minútu), aby sa po zotrení neobjavovali na povrchu mapy.
4. Krok (iba pre lesklý povrch)
Jemne zotrite politúru suchou Satin utierkou (modrá). V prípade, že sa po zotrení zobrazia jemné mapy na
leštenom povrchu, nechajte ho cca 1 hodinu odpočinúť.
V prípade, že samé nezmiznú, opakujete postup od kroku 3. Skontrolujte tiež čistotu leštiacej Satin utierky a
dbajte na rovnomernosť nanesenej politúry.
ĎALŠIE ODPORÚČANIA:
Dvierka nesmú byť intenzívne čistená po dobu 14 dní po nalakovaní.
Je možné použiť akýkoľvek druh leštiace politúry, ktorý neobsahuje vosk, mazivá, amoniak, alkoholy a ďalšie
agresívne čistiace účinné látky alebo silikón.
Znečistenie dvierok je potrebné odstrániť okamžite. Mastné škvrny sa odstraňujú jemným saponátovým
roztokom.
Intenzívnym a dlhodobým pôsobením slnečného žiarenia môže dôjsť k miernej zmene odtieňa laku, čo však
nemá vplyv na kvalitu.
Používané handričky by mali byť buď priamo od dodávateľa dvierok, alebo jemné prírodné materiály. Niektoré
bežne dostupné "mikro utierky" obsahujú vyššie množstvo umelého vlákna a môžu spôsobiť poškodenie laku.
Všetky handričky musí byť vždy veľmi čisté, aby nedošlo k poškriabaniu laku.
Predovšetkým handričku na politúru a Satin utierku odporúčame skladovať v uzavretej nádobe, alebo PVC
vrecúšku. Je možné ich ručne vyprať vo vlažnej vode. Je nutné počítať s tým, že každým praním sa mierne
znižuje ich účinnosť.
Ak chcete použiť Váš obľúbený čistiaci, alebo leštiaci prostriedok, odporúčame ho najskôr vyskúšať na menej
viditeľné malej ploche.
Odskúšané prostriedky na údržbu sú k dostaniu u dodávateľa dvierok.
Pri matných lakoch postupujte iba podľa kroku 1. a 2.
Na matné laky sa neodporúča použiť leštidlo ani politúra.
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