
Aký povrch dvierok bude pre moju novú  kuchyňu najlepší?

Odpoveď je  individuálna, rovnako tak, ako sú individuálne nároky a požiadavky každého na svoju
kuchyňu. Niekto preferuje predovšetkým praktickú stránku, teda plochy nenáročné na údržbu, iný
dáva   prednosť  dizajnu.  Dnešné  zdokonalené  materiály  však  už  prinášajú  do  nábytkárskeho
priemyslu možnosť  spojiť obe tieto požiadavky do jednej. 
Ballerina ponúka kuchyne s týmito prednými plochami. Ich výber následne ovplyvní cenu kuchyne.

• Fólia
MDF dosky sa pokryjú špeciálnou fóliou. Fóliové dvierka sa ľahko udržujú, znášajú teploty len
cca do 70 ° C. Sú náchylnejšie k poškriabaniu. (MILANO,OXFORD)

• Laminát- krásny a cenovo priaznivý
Nátery  melamínovej  živice  aplikované  na  prvotriednych  viacvrstvových  DTD  v  matnej,  
lesklej  alebo mierne štrukturovanej  povrchovej úprave sú príjemné na dotyk a ľahké na  
údržbu. Viete si vybrať z mnohých farebných dekorov, no veľmi efektné a od pravého dreva 
ťažko rozoznateľné,sú  imitácie  drevených  povrchov.  Všetky  dvierka  sú  ohranené  1,3mm  
hrubými ABS hranami. (TOP, SHERWOOD,PREMIUM HPL,FRAME,GENT)

• Originálne Resopal®-HPL vysokotlakové fólie s vysokou odolnosťou.
Špičková  niekoľko  vrstvová  drevotrieska  potiahnutá  1  mm  hrubou  fóliou,  všetko  
spolu,vrátane hrán, lepené PUR vodostálym lepidlom. Povrch je namočený do fenolového  
tvrdidla, čím Resopal garantuje výnimočné vlastnosti dvierok. Teda niekoľkonásobne vyššiu 
tvrdosť,oderuvzdornosť, odolnosť voči chemikáliám, tepelnú odolnosť až 200 ° C.
Navyše sa veľmi ľahko udržuje a čistí. (RESOPAL)

• Rehau SMART GLAS®-  inteligentné sklo
Inteligentné sklo je inovatívny povrchový materiál, ktorý je ideálny na použitie v kuchyni.
Zložením je to polymér s vysoko kvalitnou sklenenou optikou(vyzerá ako sklo). Povrch Smart
Glas  je odolný proti poškriabaniu, nárazu a ľahko sa čistí. Nosným materiálom je MDF na
ktorý je nanášaná 2mm hrubá vrstva „Smart Glas“. Výsledkom procesu je vysoko kvalitný
materiál. (SMART,SMART-M,SMART-MIRROR)

• FENIX - unikátny,extrémne matný materiál od firmy Arpa 
Fenix  je jediný inovatívny povrch, ktorý je vysoko odolný voči oderu a poškriabaniu a ak
k  poškodeniu  dôjde,  toto  ľahko  sa  dá  odstrániť.  Supermatný povrch  nenecháva  žiadne  
odtlačky prstov a na na dotyk je zamatovo hladký. Jeho antibakteriálne a antistatické  
vlastnosti ho robia zvlášť vhodným na použitie v kuchyni . (Z rovnakého materiálu máme  
v  ponuke  aj  pracovné  dosky).  Špeciálne vlastnosti  sú  dosiahnuté  tým,  že  materiál  
podstúpil konkrétnu sériu procesov vrátane nanesenia viacvrstvového „povlaku“ a použitím 
nanočastíc  novej  generácie  a  akrylových  živíc,  ktoré  sú vytvrdené inovatívnym procesom
vytvrdzovania  elektrónovým lúčom. (FENIX,FENIX INOX)

• Lak - čistá elegancia 
Ballerina ponúka štyri druhy laku: štrukturovaný(S), zamatový (B), matný(M) a lak-vysoký 
lesk(H).Know how na výrobu lakovaných plôch je priamo nemecký,teda najlepší, ako vôbec 
existuje. K dispozícií je viac ako 1000 farebných odtieňov a laky sú nanášané v niekoľkých 
vrstvách. Aj napriek tomu, že je lakovaný povrch tvrdý a pri lesklých lakoch takmer 
bezporézny, nesmú sa na čistenie týchto povrchov používať utierky z  mikrovlákna, pretože je
náchylný na poškrabanie. Pri štrukturovaných lakoch je potrebné  dbať na to,aby povrch 
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neprišiel do kontaktu s agresívnymi potravinárskymi látkami,ako sú napr. vínny ocot, červené
víno,kečup a podobne. Zamatové a  štrukturované povrchy sa lakujú lakmi na báze vody.
(CASA,ARTE,ROMA,FEEL,VILLAGE,BREDA,BRUGGE,SOFIE,COURAGE,YORK,CHALET,OPAL,GALA
CASTELLO,COMO,ROYAL,FERRO)
Odolnejší  materiál  v  matnom prevedení,  alebo s vysoko lesklým vzhľadom je  DirectLack  
(PUR,EDITION).
Medzi  lakmi vo vysokom lesku sú v  ponuke aj  cenovo priaznivejšie  laky s  ABS hranami  
(SKY).

• Dyhy-pravé drevo
Dyhy sú nanášané na špičkové, niekoľko-vrstvové drevotrieskové dosky. Povrch je ošetrený 
dvoma vrstvami transparentného laku, ktorý tento prírodný materiál chráni pred náhodným 
poškodením. Dyhované drevené plochý sa relatívne dobre ošetrujú, no pôsobením svetla  
môžu časom strácať na farebnej intenzite(najmä orech), a to aj napriek tomu,že ochranné 
laky disponujú vysokým UV faktorom. Je to prirodzená vlastnosť prírodných materiálov a  
nedá sa tomu zabrániť. Dyhy sa dajú moriť alebo lakovať vo viacerých farebných odtieňoch.
(MALMO,OSLO,BOSTON,BERGEN,TESSIN,LUGANO,BAVARIA,MONTANA) 

• Sklo- skutočný luxus
Sklenené dvierka predstavujú brilantnú alternatívu k lakovaným povrchom. Sú zhotovené  z 
bezpečnostného ESG skla a zabezpečené hrubou hranou, takže sa nestane, že by medzi sklo 
a rám  dvierok zatieklo napr. mlieko či iná tekutina, ako je tomu u iných výrobcov.(PROFI-
LINE, HIGHLINE)

Jednotlivé kuchyne sú zaradené, podľa povrchu dvierok, do týchto cenových skupín:
1.CS:TOP
2.CS:SHERWOOD,PUR,EDITION,MILANO
3.CS:MIAMI,PREMIUM HPL,CASA-B,ARTE-S/B,FRAME,RESOPAL,SKY,GENT,ROMA-S/B,OXFORD
4.CS:FEEL-S/B,SMART,SMART-M,VILLAGE-S/B,BREDA-S/B,BRUGGE-S/B,SOFIE-S/B, FENIX, 
PROFI LINE
5.CS:FENIX INOX,COURAGE-S/B,YOIRK-S/B,CHALET-S/B,OPAL-M/H,MALMO,
6.CS:OSLO,BOSTON,SMART MIRROR,BERGEN,TESSIN,LUGANO,BAVARIA,
7.CS:GALA, CASTELLO,COMO-H,HIGLINE,ROYAL-H,MONTANA,CERAMIC,FERRO  

Pre porovnanie cien medzi jednotlivými CS sme zostavili  štandardnú  kuchyňu s 20-timi rôznymi
skrinkami ( bez atypov a príplatkových doplnkov). V porovnaní k  CS 4, ktorej sme určili faktor 100 sa
zistí,  aký  vzťah  k  nej  majú  ostatné  cenové  skupiny.  Toto  porovnanie  slúži  najmä  pre  rýchlu
orientáciu, neslúži na presné vypočítanie ceny!
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