
Aký povrch dvierok bude pre moju novú  kuchyňu najlepší?

Odpoveď je  individuálna, rovnako, ako individuálne sú  nároky a požiadavky každého na svoju 
kuchyňu.Niekto preferuje predovšetkým praktickú stránku, teda plochy nenáročné na údržbu, iný 
dáva  prednosť dizajnu.
Každý by mal dobre zvážiť, ktorá stránka je  preňho kľúčová. 
Ballerina ponúka dvierka z týchto materiálov:

• Fólia  
Fóliové dvierka -matné alebo lesklé, sú takmer na nerozoznanie od laku.Ľahko sa udržujú, 
znášajú teploty cca do 70 ° C.
Sú aj náchylnejšie k poškriabaniu. 

• Laminát- krásny a cenovo priaznivý  
Melamínový povrch na prvotriednych viacvrstvových DTD je príjemný na dotyk a ľahký 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 1,8mm 
hrubými ABS hranami. 

• Originálne Resopal®-HPL vysokotlakové fólie s vysokou odolnosťou.  
Špičková niekoľkovrstvová drevotrieska potiahnutá 1 mm hrubou fóliou, všetko 
spolu,vrátane hrán, lepené PUR vodostálým 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. 

• Dyhy-pravé drevo  
Dyhy sú nanášané na špičkové, niekoľkovrstvové 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. 

• Lak - čistá elegancia  
Ballerina ponúka štyri druhy laku: štrukturovaný, zamatový, matný a lak-vysoký lesk.
Know how na výrobu lakovaných plôch je priamo nemecký,teda najlepší, ako vôbec existuje.
Laky sú nanášané v niekoľkých vrstvách, takže povrchy sú veľmi odolné a ľahké na 
ošetrovanie.
Aj napiek tomu, že je lakovaný povrch tvrdý a pri leslých lakoch takmer bezporézny, nesmú 
sa na čistenie týchto povrchov používať utierky z  mikrovlákna.Pri štrukturovaných lakoch je 
potrebné  dbať na to,aby povrch neprišiel do kontaktu s agresívnymi potravinárskymi 
látkami,ako sú napr. vínny ocot, červené víno, kečup a podobne. 

• 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.
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