Ste vedeli?

Odgovori na številna vprašanja o dextüra belih Superlak® vratih.

Trajnostin trpežnostSuperlak®
dextüra vrat? Odgovor je:Seveda!

dextüra E-Lite, model AE34

dextüra Connect, model CN06

Že od 1970 leta naprej, proizvajamo naša vrata z lakom Superlak®. Ta lak je namreč
okolju prijazen, barvno obstojen in hkrati tudi izredno trpežen, s čimer zagotavlja
dolgo življenjsko dobo naših belih vrat. Tako so v številnih domovanjih še danes
prisotna vrata iz samih začetkov dextüra proizvodnje, ki so brez težav preživela več
desetletij stalne uporabe. Verjetno se vam je sedaj porodilo vprašanje: Kako je to
mogoče? Na naslednjih straneh vas čaka odgovor.

Ali ni tako trpežen lak tudi škodljiv?
Absolutno ne. Superlak® je 100% brez topil in emisij. Zato ni
škodljiv ne ljudem, ki z lakom Superlak® živijo, niti okolju,
v katerem se vrata proizvajajo.

Ali obstajajo podobni lakirni sistemi?
Superlak® je edini sistem lakiranja, ki je popolnoma brez topil in
emisij ter hkrati tako trpežen in dolgotrajen. dextüra je namreč
razvoj unikatnega lakirnega sistema že v 70. letih prejšnjega
stoletja vzela v svoje roke in je bila prva, ki je v proizvodnji
notranjih vrat uporabila ta okolju in ljudem prijazen lakirni sistem.

Zakaj je ta lak tako poseben?
Zaradi več lastnosti. Lak je odporen na praske, vzdrži poslikave s
kemičnim, navadnim svinčnikom in flomastri, se upira žogam in trkom
z igralnimi avtomobilčki in prenaša tudi sokove, čokolado in sladoled.

Dejanje namesto besed:

Preizkusite Superlak® pri vašem trgovcu z notranjimi vrati.
Vprašajte za vzorec dextüra vrat in ugotovite, ali Superlak® zadosti vašim zahtevam:
•

Poskusite narediti prasko s prstanom.

•

Uporabite kemični ali navadni svinčnik ter z radirko vse odstranite.

•

Poskusite, kako zlahka se odstranijo sledi flomastrov.

•

Imate slučajno prstne barve s seboj? Ni problema.

In kako se ta vrata čistijo?
Presenetljivo lahko. Male, vsakodnevne madeže od, na primer,
čokolade ali prstnih odtisov, preprosto obrišete z vlažno krpo. Sledi
kemičnega svinčnika se bodo najlažje odstranile z radirko. Medtem
ko za slikarske mojstrovine s flomastri, uporabite aceton ali
odstranjevalec laka za nohte in vrata bodo zopet kot nova.

Ali je Superlak® tudi barvno obstojen?
Pravzaprav je ekstremno barvno obstojen. Tudi če so vrata z lakom
Superlak® izpostavljena intenzivni sončni svetlobi, se ne obarvajo.
Porumenelih vrat, kar se rado zgodi pri drugih belih lakirnih
sistemih, pri dextüri ni. Pri nas ostanejo vrata bela. Garantirano.

®
Čudovita površina z lakom Superlak

Katera dextüra vrata so lakirana z
lakirnim sistemom Superlak®?
Vse serije dextüra vrat in vsi modeli so 100% lakirani z lakom
Superlak®. Utori so perfektno pokriti. To pomeni veliko zadovoljstvo
za oči, leta in leta. Tudi gladka vrata so proizvedena le z uporabo
Superlak® lakirnega sistema. Prav tako funkcijska vrata, kot na
primer, zvočno izolacijska, protivlomna ali protipožarna vrata.

>> Če imate še kakšnovprašanje edinstvenem
lakirnem sistemu Superlak® ali o dextüra vratih, ki
imajo zaradi unikatnega laka garantirano dolgo
življenjsko dobo, se obrnite na vašega
trgovca z
notranjimi vrati .

dextüra Connect, model AL14

dextüra.

Ste vedeli?

Sedaj ste na vrsti vi.
So vam poznana naslednja dejstva o dextüri?
Le pri specializiranih trgovcih
Od vsega začetka so dextüra vrata na voljo le pri specializiranih
trgovcih z notranjimi vrati. Kajti tam so na voljo strokovni
prodajalci in izšolani monterji za kvalitetno vgradnjo.

FSC® in PEFC certificirana proizvodnja
dextüra uporablja pri proizvodnji notranjih vrat izključno lesne
surovine iz sonaravnega in trajnostnega gojenja drevesnih vrst,
ki so FSC® ali PEFC certificirani.

Vsi modeli se med seboj zlahka
kombinirajo
Izbirate lahko med različnimi serijami in modeli. Omejitev ni, saj so
na voljo notranja vrata za vse okuse in želje: Moderni, Klasični,
Tradicionalni. Poglejte dextüra katalog in se prepričajte.

Vedno inovativni
dextüra stalno išče nove materiale in surovine ter izboljšuje
proizvodne tehnike, da lahko ponudi vedno višji nivo
funkcionalnosti in kvalitete svojim kupcem. In tako bo tudi v
prihodnje.

Dvojno zapečateno
Malo ljudi je seznanjenih s tem: Spodnji rob dextüra vrat je
zapečaten s posebnim lepilom iz voska. Tako so vrata še dodatno
zaščitena pred vlago.

>> Več informacij o dextüraSuperlak® vratih,
podbojih in dodatkih lahko izveste pri vašem
specializiranem trgovcu.

dextüra E-Lite, model AE34

Pridržujemo si pravico do sprememb modelov in morebitnih tiskarskih napak. DPROM1603.

Prodaja in svetovanje:

Premium notranja vrata d.o.o.

Obiščite nas na spletu. Kadarkoli.
Prisrčno vabljeni na dextuera.de
Na naši spletni strani boste našli vse informacije o naših produktih, o našem laku Superlak® in seveda tudi o zastopniku v vaši državi.
In če že stanujete z dextüra vrati, boste našli napotke za vzdrževanje in čiščenje. Obiščite nas. In naj vas redne spremembe ne
presenetijo, kajti tudi tu želimo biti najboljši. Za vas.
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