
KAŠÍROVACÍ FÓLIE

Vážený obchodní partnere,

V tomto Produkt Infu Vám přinášíme ucelený přehled barevných fólií, 
které lze aplikovat na naše sekční vrata. I když se jedná především o 
designovou záležitost, určitě nelze opomenout také ochrannou funkci 
těchto fólií, zvyšující životnost celého vratového křídla.

Fólie nabízíme v mnoha (19 designů skladem) barevných variantách. 
Z technologického pohledu se jedná o vícevrstvé fólie s ražbou a s 
polotvrdou spodní fólií. Barevné fólie lze aplikovat pouze na vnější 
stranu panelů s hladkým plechem (bez drážky hladká, středová drážka 
hladká, lamela hladká). Fólii nelze použít na povrchy stucco a woodgrain 
z důvodu nesourodé přilnavosti fólie k ražbě plechu. Fólii lze aplikovat 
na šířku vrat od 2 000 mm do 6 000 mm.

Vysokou předností fólií je odolnost vůči počasí a UV záření. Fólie vynikají 
také vysokou odolností vůči chemickým prostředkům, které se běžně 
používají při údržbě domácnosti. Samozřejmě důležitou roli pro udržení 
stálé barevnosti fólie a jejích ochranných vlastností hraje péče a údržba. 
Doporučujeme pravidelné čištění vlhkým, měkkým hadříkem, v případě 
nutnosti je možno použít roztok mýdla ve vlažné vodě. Vyhněte se 
leštidlům, abrazivním čistidlům či organickým rozpouštědlům. Reakci 
na jakýkoliv druh čisticí látky doporučujeme nejprve vyzkoušet na méně 
viditelném místě.
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SPECIFIKACE
 Široký výběr designů fólií

 Vysoká odolnost vůči počasí,  
UV záření a chemickým látkám

 Jednoduchá údržba

Vrata kašírovaná folií,
která je skladem (viz str. 2):
dodací termín
Standard + 1 týden (4 týdny)
cena 1.925 CZK/m2

Vrata kašírovaná folií,
která není skladem:
dodací termín 
Standard + 3 týdny (6 týdnů)
cena 1.925 CZK/m2

+ jednorázový příplatek
5.088 CZK netto
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Životnost fólií je garantována 
po dobu 7–10 let v závislosti na 
typu fólie. V případě 
výběru z naší nabídky je 
standardní doba na doručení 
4 týdny + expediční dodací 
lhůta.
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Oregon 4 Eiche dunkel Bergkiefer Eiche natur Streifen Douglasie

Macore Irish Oak AnTEAK Birke Rossé Sorrento balsamico 

Earl PlatinCherry amaretto Shogun AC Siena PN Winchester XA

Skladem jsou fólie v těchto barevných variantách:

Basalt Grau Hazy Grey finesse Gale Grey finesse Chartwell green www.toors.cz

Máte-li dotaz 
týkající 

se tohoto 
PRODUKT 

INFA, 
kontaktujte 

firmu TOORS.


