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Jubilejní dvacátý rok naší 
činnosti je nesmírně pestrý.
Na jaře jsme představili řadu 
novinek, ale v průběhu roku 
jsme připravili další. 
Chceme Vás s nimi seznámit 
co nejdříve, a proto jsme se rozhodli 
vydat tento aktualizovaný 
podzimní přehled novinek. 
Věříme, že v něm najdete 
inspirativní podněty…

Trachea
Domov za každými dvířky.
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Dekory fólií 

Zadní strany

4001 buk kaschmir

218 dub vintage tmavý

236 dub tabaco 

217 dub vintage šedý

213 dub světlý sonoma
234 dub pískový
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Technické parametry
a možnosti výroby

MDF VARIANTY FÓLIE PATINA | LESK MOŽNOSTI FÓLIÍ ZADNÍ STRANY

18 mm plná
sklo

232 dub
mirian crosscut

  ano | ano viz tabulka dle výběru

97

90 mm x 48 mm 125 mm x 106 mm

246 mm x 286 mm

125 mm x 106 mm

Poznámka:
Od rozměru 90 mm x 48 mm nebo 48 x 90 mm pouze obvodové frézování pro tvar 33B nebo I2.

skloobvodové frézování obvodové frézování obvodové frézováníplnohodnotný tvar plnohodnotný tvar

48 mm x 90 mm

I2/33B

tvar 97 je vyráběn ve fóliích 121, 170, 191, 
192, 211, 230, 232, 233, 234, 235, 353, 
355, 357, 531, 552, 570, 580, 581, 653, 
721, 722, 725, 726, 780, 831, 1-1, 5-1, 
8-8, 9-1, 9-5 a 8-5 broušený nikl

Zásuvky
minimální rozměry provedení
jsou uvedeny ve formátu šířka x výška Profil frézováníDvířka

minimální rozměry provedení
jsou uvedeny ve formátu šířka x výška

Směr let: do výšky 319 mm (vč) 
 - vodorovně, na požádání je 
možno směr let libovolně měnit.

2840

18
5

45˚
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90 mm x 48 mm

196 mm x 106 mm

196 mm x 106 mm

246 mm x 286 mm

Poznámka:
Od rozměru 90 mm x 48 mm nebo 48 x 90 mm pouze obvodové frézování pro tvar 33B nebo I2.

I2/33B

obvodové frézování obvodové frézováníplnohodnotný tvar

Zásuvky
minimální rozměry provedení
jsou uvedeny ve formátu šířka x výška Profil frézováníDvířka

minimální rozměry provedení
jsou uvedeny ve formátu šířka x výška

obvodové frézování skloplnohodnotný tvar

48 mm x 90 mm

tvar 98 je vyráběn ve fóliích 121, 170, 191, 
192, 211, 230, 232, 233, 234, 235, 353, 
355, 531, 570, 580, 653, 721, 722, 725, 
780, 831, 5-1, 9-1 a 8-5 broušený nikl

Technické parametry
a možnosti výroby

MDF VARIANTY FÓLIE PATINA | LESK MOŽNOSTI FÓLIÍ ZADNÍ STRANY

18 mm plná
sklo

235
dub kamenný

 ano | ano viz tabulka dle výběru

98

Směr let: do výšky 319 mm (vč) 
 - vodorovně, na požádání je 
možno směr let libovolně měnit.

2640

18
5
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Technické parametry
a možnosti výroby

MDF VARIANTY FÓLIE PATINA | LESK MOŽNOSTI FÓLIÍ ZADNÍ STRANY

18 mm plná
sklo

121 
bílá vroubkovaná

  ano | ano viz tabulka dle výběru

99

90 mm x 48 mm

48 mm x 90 mm

146 mm x 106 mm

146 mm x 106 mm

146 mm x 106 mm

106 mm x 146 mm

sklo

246 mm x 286 mm

I2/33B

obvodové frézování obvodové frézování obvodové frézováníplnohodnotný tvar plnohodnotný tvar

tvar 99 je vyráběn ve fóliích 121, 170, 191, 
192, 211, 230, 232, 233, 234, 235, 353, 
355, 357, 531, 570, 580, 653, 721, 722, 
725, 780, 831, 1-1, 5-1, 8-8, 9-1, 9-5 
a 8-5 broušený nikl

Zásuvky
minimální rozměry provedení
jsou uvedeny ve formátu šířka x výška Profil frézováníDvířka

minimální rozměry provedení
jsou uvedeny ve formátu šířka x výška

Poznámka:
Od rozměru 90 mm x 48 mm nebo 48 x 90 mm pouze obvodové frézování pro tvar 33B nebo I2.

Směr let: do výšky 319 mm (vč) 
 - vodorovně, na požádání je 
možno směr let libovolně měnit.

2640

18
5
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Technické parametry
a možnosti výroby

MDF VARIANTY FÓLIE PATINA | LESK MOŽNOSTI FÓLIÍ ZADNÍ STRANY

18 mm plná
sklo

114
slonová kost lesk

 ne | ne tvar E9N | I9N je vyráběn ve všech fóliích bílá, 014 šedá, 090 vanilka
nebo 509F hliník

246 mm x 106 mm 550 mm x 106 mm

246 mm x 246 mm

106 mm x 270 mm

sklotvar E9N E9N obvodové frézovánítvar E9M E9A E9L

E9B E9P246 mm x 106 mm

270 mm x 106 mm

E9N
I9N

R3/R2 - (I9)

Specifikace úchytky E9:
materiál - broušená nerez
š x v (mm) - 205x30
Úchytka E9 není součástí dodávky
(nutno samostatně objednat)

30
21

205

Směr let: do výšky 319 mm (vč) 
 - vodorovně, na požádání je 
možno směr let libovolně měnit.

Zásuvky
minimální rozměry provedení
jsou uvedeny ve formátu šířka x výška Profil frézováníDvířka

minimální rozměry provedení
jsou uvedeny ve formátu šířka x výška

24
30

21

18,5

1,5

6
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MDF VARIANTY FÓLIE PATINA | LESK MOŽNOSTI FÓLIÍ ZADNÍ STRANY

18 mm plná
sklo

E22 | I22 
 151 bordó lesk

E23 | I23 
167 šedý lesk

   ne | ne tvary E22 | I22, E23 | I23
 jsou vyráběny ve všech fóliích

bílá, 014 šedá, 090 vanilka
nebo 509F hliník

Technické parametry
a možnosti výroby

147 mm x 106 mm

147 mm x 106 mm

247 mm x 246 mm

tvar E22 | E23 sklo E22 | E23

E22I22

E23I23

obvodové frézování 

R3/R2 - (I22 | I23) 

Poznámka: 
V případě tvarů frézování E22 | I22, E23 | I23 
je šířka dvířek omezena na dvanáct 
standardizovaných rozměrů, které odpovídají 
dvanácti položkám rozměrové řady úchytek.

Rozměrová řada (úchytek a dvířek) v mm
147 / 247 / 297 / 347 / 397 / 447 /
497 / 597 / 797 / 897 / 997 / 1197

Při objednávce dvířek tvarů E22 | I22, E23 | I23  
uvádějte vždy celkovou požadovanou výšku 
(včetně úchytky). 
Zmenšení rozměru o výšku úchytky proběhne 
automaticky během procesu přípravy výroby.

Materiál úchytky: 
E22 - broušená nerez (na objednávku)
E23 - chrom
Úchytky E22, E23 nejsou součástí 
dodávky (nutno samostatně objednat).

výkres k úchytce E22 | E23
(mm)

konstrukce korpusu
(mm)

Směr let: do výšky 319 mm (vč) 
 - vodorovně, na požádání je 
možno směr let libovolně měnit.

Zásuvky minimální rozměry provedení Profil frézováníDvířka minimální rozměry provedení

13

2

20

12

2

25 40 - 50 

15 

mezera mezi

lub
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Tvary E37 a E38 pro dvířka T.acrylic a T.komplet                   

E37
min. rozměry (š x v)

120 x 106 mm

E38
min. rozměry (š x v)

120 x 142 mm

Atraktivní kovové úchytky E37 & E38 jsou určeny 
především pro moderní kuchyňské linky s výsuvnými 
kontejnery, použitelné také pro klasické dvířka. 
Zvláštností těchto úchytek je, že mohou být užity 
každá samostatně, ale zároveň tvoří dohromady 
velmi elegantní a praktickou dvojici.

výkres k úchytkám E37, E38 
(mm)

Při objednávce tvaru E37 | E38 uvádějte vždy 
celkovou požadovanou výšku (včetně úchytky). 
Zmenšení rozměru o výšku úchytky proběhne 
automaticky během procesu přípravy výroby.

Materiál úchytky:
E37, E38 - povrch nikl satén
délka úchytky řezaná
dle požadavků zákazníka

1414

20
20

40

33

1111

1,6
1,6
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Obliba akrylátových dvířek neustále roste. 
Abychom tomuto trendu vyšli vstříc, zařadili jsme letos dvě 
novinky. Ačkoli mohou působit nenápadně, ve skutečnosti 
jsou velmi zajímavé a především praktické.

První z nich jsou dvířka T.acrylic opatřená úchopovou hranou
zkosenou pod úhlem 30° (tzv. postforming). Prakticky se jedná 
o bezúchytková dvířka, která vedle úspory nákladů přinášejí 
mimořádně čistý a elegantní vzhled nábytku. Postformingová 
dvířka jsou nabízena v nejoblíbenějším dekoru T.acrylic bílá lesk.

Druhou novinkou, která je také nabízena v provedení dekoru 
bílá lesk, je T.acrylic v tloušťce 38 mm.
Tento materiál najde uplatnění zejména při výrobě moderních 
korpusů, polic, ramp a podobně.

19mm 38mm

konstrukce korpusu
(mm)

25 40 - 50 

15 

lub
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Sklo opatřené aplikací libovolného grafického motivu 
- formou dekorativního potisku Overface   a jeho 
celoplošnou kombinací s nástřikem T.Cristal Color.

    T.CristalDecor
        lakované dekorativní sklo

T.CristalColor
                          lakované barevné sklo

Ploché sklo s celoplošným nástřikem kvalitními 
barvami s UV stálostí. Standardní škála čítá dvacet 
barev vycházející z řady RAL, další odstíny lze připravit 
na základě individuální dohody. 

 

Transparentní sklo s lokální aplikací vektorových 
či bitmapových motivů formou dekorativního potisku 
Overface  , včetně možnosti imitující pískování.

   T.CristalMotive
           transparentní dekorativní sklo

®

®

dekorativní sklo
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7008 retro 7009 01 art deco

Dekorativní skleněné výplně

Technologie Overface  umožňuje aplikovat na sklo libovolné
grafické motivy. To se týká jak fóliovaných dvířek, tak hliníkových
rámů pro kuchyňské sestavy. V pilotní řadě jsme připravili 
šest motivů, které lze dobře přizpůsobit jakýmkoliv rozměrům 
výrobků. Dekorativní výplně jsou vhodné jak pro dvířka 
s klasickou fólií, tak pro ta, která jsou zušlechtěna některým 
ze tří druhů dodatečné patinace.

®

7001 celtic

7007 wave 7021 01 mříž7021 02 mříž

Sklo opatřené aplikací libovolného grafického motivu 
- formou dekorativního potisku Overface   a jeho 
celoplošnou kombinací s nástřikem T.Cristal Color.

Ploché sklo s celoplošným nástřikem kvalitními 
barvami s UV stálostí. Standardní škála čítá dvacet 
barev vycházející z řady RAL, další odstíny lze připravit 
na základě individuální dohody. 

 

Transparentní sklo s lokální aplikací vektorových 
či bitmapových motivů formou dekorativního potisku 
Overface  , včetně možnosti imitující pískování.
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vícedílná dvířka

Třídílná [3D] nebo pětidílná [5D] dvířka T.segment se skládají 
z LTD rámu tloušťky 18 mm a vnitřní výplně, kterou tvoří 
buď LTD 18 či 10 mm nebo sklo. Laminované desky jsou 
opatřené ABS hranou lepenou odolnými polyuretanovými 
lepidly (PUR) progresivní technologií tzv. ztracené spáry.
Na výběr je 34 zajímavých dekorů – od motivů dřevin 
po unibarvy.

3D 5D

Přednosti výrobku
• variabilita výplní včetně obtížně dostupné LTD 10 mm
• škála provedení - 34 atraktivních dekorů skladem
• odolná ABS hrana lepená technologií PUR & ztracená spára
• přesná výroba na špičkových strojních zařízeních
• žádné problémy se zbytky materiálu
• zázemí a servis značky Trachea
• dodací lhůta 14 kalendářních dnů

Novinka podzimu 2015: vícedílná dvířka T.segment
Inspirací nám byla klasická rámová dvířka z masivu. Díky
moderním materiálům, špičkovým technologiím a výrobnímu 
zázemí se podařilo eliminovat nedostatky původního vzoru
a vytvořit produkt spojující výtečné užitné vlastnosti 
a prověřený design s módním retro nádechem. 






