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Technické informácie o produkte  
 

Rozmery a tolerancie 

 
Rozmery našich výrobkov sú v rozmeroch: výška 1000 mm a šírka 600 mm. Avšak, na želanie môžu položky s 
maximálnymi rozmermi byť až: výška 2500 mm a 1243 mm šírka bez záruky deformácie (napätie v materiáli je 

príčinou jeho ohýbania, je potreba viac závesov alebo napínača). Minimálna veľkosť prvku sú: výška 30 mm a 
šírka 30 mm. 

 
Použité materiály a technológie 
doska: MDF doska – určena ná hlboké frézovanie od f.Sonae Industira 
lepidlo: Henkel-Dorus 
Fólie :  Renolit, Klockner, Hornschuch, LG, Riken, Kasei, Gislaved 
 
Technológia: membránová technológia nanášania fólie fir. Wemhoner , ktorá výrazne zlepšuje tepelnú odolnosť 
dvierok  a zvyšuje trvácnosť lepenej fólie na MDF doske. 
. 
 
► Rozmerové tolerancie pre rovné dvierka: 
- Výška v rozmedzí + / - 1 mm 
- Šírka v rozmedzí + / - 1 mm 
- Hrúbka o + / - 0.4 mm 
 
► Rozmerové tolerancie pre ohýbané dvierka: 
- Výška v rozmedzí + / - 1 mm 
- Šírka (merané vo výške prvku ležiace v stred) + / - 5 mm 
- Hrúbka o + / - 1 mm 
 
►Prijateľné straty bieleho melaminátu na zadnej strane  
, ► rohy - maximálne 2 x 2 mm, 2 ks na jeden prvok, 
, ► hrany - až 3% z obvodu prvku, šírka na 1 mm. 
 

Montáž foliovaných dvierok /elementov / 
 
►Elementy použíté pri výrobkoch emitujúcich teplo / napr. Vstavaná rúra / je nutnosťou  aby bol oddelneý 

tieniacou doskou eleminujúcu teplo / dodávanou zväčša spoločne s týmto zariadením/, inak prvky pri pôsobení 
vysokých teplôž - môže spôsobiť odtrhnutie a zmršťovanie fólie cez  roh resp. hranu dvierok . 
►V prípade možnosti vystavenia foliovaných elementov na krátko trvajúci konakt s vodou alebo 
priestorov s extra vysokou vlhkosťou, chrbát a hrany elementu musia byť pokryté vodeodpornou 
vrstvou povlaku a to napr . zodp. lakom 
►Nepoužívajte žiadne foliované dielce  v miestach, kde je horúca vodná para (napr. nad umývačky). 
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Montáż folií s vysokým leskom  

 

►Nábytkové dvierka potiahnuté vysokolesklými fóliami  sú pokryté dodatkovu ochranou fóliou s 
cieľom vyššej ochrany pred eventualnými poškodeniami, ktoré môžu nastať počas ich výroby, 
transportu alebo počas proceu samotnej montáže . 

►Po namontovaní nábytku, sa musí ochranná folia odstrániť  

Povrch lesklých folií je bezprostredne po odstránení ochrannej folie náchylný na poškodenie . 

►Po odstránení ochrannej fólie – sa pet lesklá fólia vytvrdzuje za pomoci štanadrtného UV-svetla a 
samotná PET – lesklá folia sa tým vytvrdzuje počas cca 1 týždňa . Je vhodné počas tohto času 
nepretierať povrch dvierok . 

 

Používanie foliovaných dvierok / elementov / 

 
►Foliované prvky sú prispôsobené pre používanie v interierových priestoroch , ventilovaných o 
normálnej teplote a vlhkosti. Neodporúča sa ich inštalácie v exteriéry . 
► Foliované prvky sú prispôsobené pre používanie vo zvislých polohách . teda ako štandartné dvierka 
nábytku. Ich používanie na nábytku vo vodorovnej polohe je síce možné , ale vzniká veľký predpoklad 
mechanického poškodenia a tým pádom nepodliehajú záruke.  
►Zabráňte tiež kontaktu povrchu s ostrými predmetmi , ťažkými a substanciami rozpušťadiel farby. 
► Nemôžete dovoliť kontaktu s horúcimi predmetmi a horúcim vzduchom, a to najmä s horúcou 
parou.  
 ►Znečistenie možno odstrániť teplou mydlovou vodou alebo za pomoci inej mäkkej látky, handričkou 
alebo kefkou s mäkkými štetinami. Priamy kontakt s kvapalinou by mal mať krátke trvanie. 
►Je neprijateľné vkladať celý dielec do vody . 
►Je neprijateľné používať rozpúšťadlá, abrazívne prostriedky alebo abrazívne prostriedky (prášky, 
krémy), nie je riedenie alebo koncentrované čistiace prostriedky, najmä farbu. 
►Kontaminácia spôsobená látkami, ktoré majú silnú chuť, ako je čaj, káva, červené víno, karí, horčica 
by mal byť rýchlo opláchnuť vodou alebo utrite vlhkou handričkou. 
►Nenechávajte škvrny zaschnúť, pretože môžu trvale odfarbiť povrch. 
►Nepoužívajte tuhý štetinami, a tiež silné drhnutie a bielenie. 
 
V prípade vysoko leštených dielov : 
► Po dobu jedného týždňa, po stiahnutí ochrannej fólie, nasleduje vytvrdenie povrchu . 
► Odporúča sa používať prípravok hochglanz Mobelpolish. Tým, že vytvoria tenkú vrstvu na prednej 
liekov a zvyšuje odolnosť proti poškriabaniu povrchu a chráni pred slnečným žiarením, čistenie a 
mastných škvŕn. 
► Tento produkt je vysoko koncentrovaný a mal by byť aplikovaný v minimálnom množstve. Počet 50 
ml je dostačujúca pre 6-10 m2. Po aplikácii celého lesku s mäkkým bavlnenou handričkou alebo 
mikrovlákna (k dispozícii spolu so zubnou pastou). Táto operácia sa odporúča používať v priemere 
každý rok, aby sa lepšie chrániť povrch. 
 ► Čistiace prostriedky by nemali obsahovať abrazívne ako abrazívnych častíc obsiahnutých vo 
práškov a rôznych krémov čističe, pretože môžu zanechať škrabance na povrchu, a tým sa mení aj 
stupeň lesku povrchu. 
 ► Čistiace prostriedky by nemali obsahovať oxidačné činidlá (napr. chlorečnany a peroxoboritan, 
bielidlá) a silnou zásadou (amoniaku, hydroxid sodný). 
► Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce prísady starostlivosti, ako sú vosky alebo 
polymérnych disperzií, pretože oni môžu zostať po zaschnutí na povrchu a zmeniť farbu a pokrytý 
lesklým povrchom. 
► Nepoužívajte žiadne drevo alebo leštenie starostlivosti, tieto produkty obsahujú silice a látky, ktoré 
môžu spôsobiť opuch a zmena farby povrchu. 
► škvrny, ktoré nemožno odstrániť roztokom mydla, možno čistiť roztokom alkoholu (etanolu) a 
čistiace prostriedky obsahujúce alkohol (napr. tekuté sklo) po teste vykonávaného z dohľadu. Stačí 
jemne utrite handrou. 
► nepoužívajte koncentrovaný alkohol, denaturovaný lieh, izopropylalkohol). 
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Záruky a reklamácie  
 
Reklamácii podliehajú :  
 
►chyby materiálu a výsledok je predmetom výrobného procesu pravidiel popísaných v tejto príručke a to 
v období nasledujúcich  5 rokov. 
 
Reklamácii nepodliehajú : 
 
►poškodenie vzniknuté z nesprávneho používania dvierok , nezhodujucého sa s ich určením. 
►poškodenie, ktoré vzniklo na hrane dvierok odlepením alebo skrčením fólie za nezabezpečením 
dvierok pred tepelným žiarením  
►Mechanické poškodenie dvierok , trhlinky a preliačiny . 
►Elementy, ktoré vykazujú pôsobenie vody a vlhkosti – rozpínanie a pučanie dosky MDF. 
►Kresba zrna a tieňu samotnej fólie , ktorá je neovplyvniteľným faktrom výrobcu fólie . 
►Kresba a odtieň patinácie – ktorá je robená nie strojovo ale ručne a v nej spočíva jedinečnosť 
produktu ,a zdanlivé defekty a rustikálny charakter sú súčasťou tohto typu dvierok . 

►Vzhľadom na špecifikáciu výrobného procesu sú pripustné na výrobkoch a to na povrchu 1m2 
výrobku v množstve 3 ks neprsahujúcu priemer 2mm jamky, mikrotrhlinky , zblednutia .. 

►Všetky reklamácie budú brané do úvahy len po dodaní reklamovaného predmetu do našej firmy 
spolu s písomným zhlásením reklamovaného produktu a taktiež predložením dokladu o nákupe 
uvedeného produktu. 
►Sťažnosti sú prijímané len od firiem a ľudí, ktorí si kúpili tovar od nás. 
►Firma RatH interier, s.r.o. nie je povinná uhradiť náklady na prepravu, spracovanie, montáž a 
výmena reklamovaných položiek.. 
►Naša spoločnosť si vyhradzuje právo na vykonávanie a uznanie reklamácie v dobe max. 30 dní 
spolu s nahlasením a dodaním vadného tovaru. 
 
 
Spoločnosť RatH interier , s.r.o., nie je zodpovedná za Vaše oboznámenie s vyššie uvedenými 
technicko – obchodnými a reklamačnými podmienkami, ktoré sú v tomto dokumente obsiahnuté a k 
dispozícii pre všetkých zúčastnených.  
 
 
      

 

Tešíme sa na spoluprácu  
 

 

 

 

 

 

 


