VRATA ZA ŽIVLJENJE

IZBRANA VRATA za moderno bivanje
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VRATA Z JASNIM SPOROČILOM.
S številnimi odločitvami moramo živeti kar nekaj časa. Kot na primer z odločitvijo, katera vrata si izberemo za dom.
Pri JELD-WEN smo mnenja, da je življenje mnogo preveč zanimivo, da bi ga preživljali za pustimi vrati. Dolgčas nima med
vašimi štirimi stenami kaj iskati. Zato so naša vrata drugačna. Živahnejša, zgovornejša.
Tudi notranje vrednote štejejo. Samoumevno je, da je kakovost naših vrat vrhunska. Kot izdelovalec vrat za notranje prostore smo zavezani k vodilni vlogi na področju trajnostnosti in zdravega bivanja.
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Trajnostnost

ODGOVORNO RAVNANJE.
Našo okoljsko zavest lahko prepoznate ne le po tem, da
uporabljamo material, ki se ga da v celoti reciklirati, pri obdelavi porabi manj energije in oddaja manj ogljikovega dioksida kot umetni materiali.
Gremo še korak dlje: les kupujemo iz trajnostnih, certificiranih gozdarskih obratov in sodelujemo z dobavitelji, ki si
delijo našo zavezanost trajnostnim praksam in so utrezno
certificirani.
To potrjujeta tudi pečata FSCTM- in PEFCTM. Oba sistema za
certifikacijo sta mednarodno priznana in označujeta
trajnostno gozdno gospodarjenje.

Za naš proizvodni proces je to zagotovilo za trajnostnost
od drevesa do izdelanih vrat. Vam pa omogoča dejavni
prispevek k okoljevarstvu in možnost, da sledite izvoru lesa
do samega začetka.

Zdravo bivanje

VARNI PRED ŠKODLJIVIMI SNOVMI.
Škodljive snovi, ki obremenjujejo naše prostore in s tem naše
zdravje so večinoma t. i. hitro hlapljive organske spojine, kot
je na primer formaldehid. Te spojine med drugim najdemo
tudi v gradbenih materialih in pohištvu. Tudi okolju prijazni
izdelki niso nujno brez škodljivih snovi in vsebujejo na primer
naravne terpene ali čreslovino. Zaradi vse boljše izolacije hiš
te snovi ne morejo več tako lahko zapustiti prostora.
Z našimi emisijsko odobrenimi izdelki se zavzemamo za zdrav
bivalni prostor brez škodljivih snovi. Izpusti hitro hlapljivih
organskih spojin so pri naših vratnih elementih znatno nižji
od zakonsko še dopustne mejne vrednosti. Kajti gradnja,
prijazna zdravemu bivanju, pomeni, da moramo že pri grad-

benem materialu uporabljati čim manj hlapljivih snovi. Tako
se ne boste le dobro počutili, temveč tudi ostali zdravi.
Zaščitite sebe in svoj bivalni prostor in bodite pri izbiri vrat preprosto pozorni na posamezne pečate trajnostnosti in zdravega
bivanja.
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Površine vratnih kril
Odločitev, katera vratna krila so najprimernejša za vaš dom, prepuščamo vam. Naša naloga je, da vam pri tem pomagamo.
To bomo z veseljem storili in vam predstavili podrobnosti o posameznih vratih. Res je, da morajo vrata prepričati na pogled
– a to ni vse. Naš nasvet: pri odločanju upoštevajte tudi, kaj vse bodo vrata morala prenesti. Vrata za otroško sobo morajo
biti trpežnejša kot vrata za dnevno sobo ali jedilnico. Pri izbiri vrat vam želimo veliko uspeha in prepričani smo, da boste
izbrali prav!

BELI LAK

Vse modele Beli lak najdete na straneh 14-17 in 26-27

Bela barva je brezčasna, saj je primerna za vsak bivalni trend. Nedvomno vedno prava izbira, ki najde svoje mesto v
vsakem slogu. Plemenita izbira, ki bo sobo posvetlila in optično povečala. Zaradi premaza z večplastnim visokokakovostnim lakom in gladke izvedbe so ta vrata še posebej enostavna za vzdrževanje in trpežna. Svilnata belina je prava
izbira, če želite vrata, primerna za vse sloge, ki bodo ustvarila sproščeno vzdušje.

Bela

Beli lak (tip 39,
39/M)

Beli lak
(lakirana
vezana plošča)

FURNIRANA VRATA

Vse furnirane modele najdete na straneh 20-23

Vsaka furnirana vrata so edinstven dar narave, unikatni vzorci in oblike dajejo vratnim krilom s furnirjem iz pravega lesa
poseben pečat.
S starostjo dobi barva lesa še močnejši značaj.
Poleg tega lahko iz enega samega debla pogosto pridobimo več tisoč kvadratnih metrov furnirja – to je ekološko delo
s surovinami!

javor, lakiran bukev,lakirana mahagonij, lakiran

hrast, lakiran oreh, lakiran amer. češnja

Vratna krila na slikah se lahko zaradi fotografiranja in tiska razlikujejo od originala.
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DEKOR |LAMIKOR

Vse modele Dekor | Lamikor najdete na straneh 10-13

Alternativa pravemu lesu. Najnovejša fototehnologija omogoča reprodukcije
lesa, ki prepričajo z enakomerno in naravno podobo. Enoten videz dekorja poskrbi za enovit izgled vrat v celotnem bivališču. Dekor in lamikor ne potemnita,
sta odporna na čistilna sredstva in zato posebej preprosta za vzdrževanje. Lamikor je poleg tega tudi zelo odporen na praske in udarce.

Lamikor
vzdolžno:

hrast, svetel enotna bela

rdeča bukev, dimljen hrast
z vzorcem
svetla

Dekor:

rdeča bukev, oreh
svetla

hrast

hrast cremme javor, nova

češnja caffé

češnja caffé,
prečno

oljka,
rusticana

hrast, lava

Lamikor prečno
(tudi z dekorativnimi
progami z videzom
plemenitega jekla):
hrast cremme, prečno

MASIVNI LES

oreh

Vse modele iz masivnega lesa najdete na straneh 38-39

Odločitev za vrata iz masivnega lesa je odločitev za naravno življenje in prijeten
ambient. Naravni vzorci rasti pomenijo, da so vsaka vrata edinstvena. S časom
barva lesa postane še izrazitejša. Ker so vrata izdelana izključno iz masivnega
lesa, so še posebej trpežna.

smreka, sveža

DEKOR &
LAMIKOR.
PRAVI
PARTNER.

Najboljša izbira za vsak dan! Vrata iz dekorja in lamikorja
so trpežna, odporna in preprosta za vzdrževanje.
V vsakdanu lahko marsikaj preneseta.

10

Dekor
Resnično ali ne?
Naravnost osupljivo je, kako naravno in resnično lep je lahko dekor.

JELD-WEN INFO:
Vrata z dekorjem služijo svojemu namenu povsod po hiši.
Poleg tega so cenovno ugodna, trpežna, naravnega videza in izjemno
preprosta za vzdrževanje.

Z-M6

priporočen podboj

41/00 rdeča bukev, svetla

41/LA oreh

41/00 hrast

Dekor je prepričljiva reprodukcija lesa naravnega videza in alternativa pravemu lesu. Enotni videz dekorja poskrbi za
enovit izgled vrat v celotnem bivališču, ki zajamčeno ne bodo potemnela.

Tip 41

TIP 41.
POVSEM
NARAVNI
VIDEZ.

Možni izrezi za steklo:

LA-Design C

oster rob

LA-M3

sredica iz satovja

LA-M4

LA-M4R

rdeča bukev,
svetla

oreh

LA-D1550

hrast

LA-Design Ifu

LA-D1000

11
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Lamikor
Gladka vrata so vrata, kot se šika.
Preprostost namesto postavljanja na glavo. Tako imajo vsaka vrata prostor za izražanje.

JELD-WEN INFO:
Vratno krilo, izredno odporno proti obrabi. Lamikor je odporen na praske, odrgnine,
udarce, topila in svetlobo. Ne bo se razbarval ali potemnel. Njegov naraven videz se
komaj loči od pristnega lesa.

Z-M6

JELD-WEN INFO:
Pregled vseh možnih izrezov za steklo najdete na 11. strani!

Priporočen podboj

G1 oreh

G1-LA-1500 oljka,
rusticana

enotna bela rdeča bukev, dimljen
hrast z
svetla
vzorcem

hrast
cremme

G1 hrast cremme

javor, nova češnja caffé oljka
rusticana

G1 češnja caffé

oreh

hrast, lava

hrast, svetli

G1 rdeča bukev, svetla

Tip G1

G1-Q hrast cremme

G1-Q-LA-ifu hrast
cremme

G1Q-INOX4 češnja caffé
(z vrezkanimi progami z videzom
plemenitega jekla)

Vratna krila za
modela G1-Q in
G1Q-INOX4:
hrast cremme, prečno

češnja caffé,
prečno

oster rob

zaobljen rob perforirana
iverna plošča

satovje

13
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Bela, gladko vtisnjena vrata

Bivanje med lastnimi štirimi stenami je
vedno prehodnega značaja.
Notranja oprema se namreč spreminja.
Krasno, da se bela vrata ujemajo z vsemi
spremembami.

04

04-LA2

04-LA

04-SF9

02-B

LA-B

SP6-B

Celostno vratno krilo s pokrivno ploščo iz stisnjene iverne plošče. Zaradi večplastnega visokokakovostnega laka in gladkega premaza so vrata trpežna in preprosta za vrzdrževanje.

35/SP6-B beli lak

Tip 42

Z-Profil
Stisnjeno za beli lak

42/00 gladka, bela

beli lak

bela barva

42/LA gladka, bela

perf. iverna plošča

Priporočljivi podboj

satovje

Z-M6
gladko za beli lak

Za tip 42
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Beli lak z vrezanimi črtami

V življenju gre včasih bolje, drugič slabše.
Kako dobro, da imajo vsaj vrata jasno začrtane linije. Naš trik št. 17!

Z-M6

Detajl tip 17: utor (1 mm)

Priporočen podboj

17/00

17-LA-ifu

Sodobna vrata z elegantnimi vodoravnimi vdelanimi črtami. Perforirana iverna plošča zagotavlja veliko stabilnost in duši hrup. Ti modeli so na voljo tudi v izvedbi s sredico iz satovja. Zaradi večplastnega
visokokakovostnega laka in gladke površine so ta vrata preprosta za vzdrževanje in trpežna.

Tip 17

TIP 17.
PRIDIH
LAHKOTNOSTI.

beli lak

oster rob

perforirana iverna satovje
plošča

17
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Weißlack massiv

FURNIR.
ZALJUBLJENI
V LES.
Kos narave na dosegu roke. Furnir je temperamenten in
poln življenja, poznamo ga bolj kot katerikoli drug material. Z edinstvenimi barvami, vzorci in oblikami so vsaka
vrata svojevrsten unikat.

Typ 38

19

Furnir Design

F41 bukev

20

javor, lakiran bukev,
lakirana

amer. češnja

hrast, lakiran oreh, lakiran zaobljen rob oster rob

perforirana
iverna plošča

satovje

Tip F 40-44
Model vrat za dobro počutje in ljubezen!
Preprost, gladek in seveda naravno lep. Za prijetne domače urice.
JELD-WEN INFO:
Harmonična izvedba. Izbrani furnirji
vrata navdajo z življenjem in jih napravijo edinstvena.

Z-39:

Z-39 Soft:

Priporočen podboj

F40/LA-A1500 oreh

F41 bukev

F43 javor

F43/LA-afu hrast

F43/LA-ifu javor

F43/LA-A1000 oreh

F44 hrast

Vsaka vrata iz furnirja so edinstven primerek iz pravega lesa. Kakovostna vrata z nezamenljivimi oblikami in vzorcem, ki z leti
prijetno potemni. Vrata so zaščitena z okolju prijaznim večplastnim premazom.
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Furnir Exclusiv

39/M-LA bukev

22

hrast, lakiran oreh, lakiran

beli lak

amer. češnja

javor, lakiran bukev,
lakirana

mahagonij,
lakiran

zaobljen rob

oster rob

perforirana
iverna plošča

satovje

Tip 39

Pestrost, kot vam srce poželi. Ekskluzivna ponudba JELDWEN je na voljo tako v najlepših furnirjih kot tudi v belem
laku, z zastekljenimi izrezi ali brez njih, v številnih posebnih
velikostih in izvedbah.

39/M-LA beli lak

39/M bukev

39/M javor

Z-39 Furnir:

39/00 hrast

Z-39 Soft Furnir:

39/00 javor

JELD-WEN INFO:
Pregled vseh
možnih izrezov za
steklo najdete na
strani 11!

39/LA-afu hrast

39/LA-ifu hrast

39/LA-A1000 javor

39/LA-A1500
mahagonij

JELD-WEN INFO:
Različni stili v različnih sobah? Brez skrbi! Ekskluzivna vrata iz furnirja so na voljo
tudi z različnima furnirjema na vsaki strani vrat.
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PRAVLJICA
V
BELEM.
Vedno prelepa! Naj bo klasična ali sodobna, enovita ali v
kombinaciji z drugimi barvami in materiali: bela je vedno
izjemno elegantna in lahkotna, naše prostore pa navda s
posebnim mirnim in jasnim vzdušjem.

M61 beli lak

26

Bela vrata z motivi

Nova interpretacija belih vrat.
Sodobna bela lakirana vrata, ki sledijo smernicam.
Ljubki detajli ustvarijo igro svetlobe in senc, ki
poživijo elegantna bela vrata.

Z-39 beli lak:

Detajl: vrezan motiv

beli lak

zaobljen rob

oster rob

Z-39 Soft beli lak:

Priporočen podboj

perforirana
iverna plošča

M01

satovje

Tip M60-M65

JELD-WEN INFO:
Na videz večji prostor. Bela vrata optično povečajo prostor in ga posvetlijo. Vrata JELD-WEN z motivi
so zato idealna izbira za to nalogo. V svojem domu lahko po želji kombinirate modele z zastekljenimi
izrezi ali brez njih.

M60

M60/LA-ifu

M61

M61-LA-A1000

M62

M62-LA-afu

M63

M64

M65

Celostno vratno krilo s pokrivno ploščo z vdelanimi motivi. Sredica iz perforirane iverne plošče poskrbi za stabilnost
in uduši hrup. Zaradi večplastnega visokokakovostnega laka in gladke površine so ta vrata preprosta za vzdrževanje
in trpežna.

27

Umetelna, ljubka in polna miline. Steklena vrata obenem
ločujejo in povezujejo prostore in s tem v prostoru dajejo
občutek svobode in prostornosti.

F40 oreh, A1500 Satinato

STEKLO.
IGRA S
SVETLOBO.

G10 Mastercarré belo

30

Steklena vrata

Steklena vrata so zadnji modni krik!
Prostore obenem ločujejo in povezujejo. Kakovostni šarnirji in blažilniki skrbijo za trajno stabilnost.
Izbirate lahko med različnimi barvami podbojev in tako prostoru date osebno noto.

FG10 detajl: vrata
iz mlečnega stekla

GT10/00 Float

GT10/01 Satinato

GT10/02 Mastercarré
belo

FG10/01 Satinato

Z-39 GT za
steklena vrata:

Sitotisk - barven,
odporen na
svetlobo. Pri tem
postopku eno
stran potiskamo
in motiv toplotno pritrdimo na
steklo. S tem so
okraski in motivi
odporni na svetlobo in praske.

Z-39 GT Soft za
steklena vrata

GT10/11 sitotisk na
steklu

GT10/12 sitotisk na
steklu

GT10/13 sitotisk na
steklu

JELD-WEN INFO:
Vsa steklena vrata so opremljena s kaljenim steklom.

Priporočen podboj

sitotisk

Zasteklitve

Kaljeno steklo – prozorno, satinasto, strukturirano
Pri vratih JELD-WEN steklo skrbno izberemo na podlagi visokih kakovostnih in oblikovnih standardov.
Vrata in steklo morajo v vseh možnih kombinacijah tvoriti usklajeno celoto.

Navadno steklo

Mastercarré belo

Satinato belo

Različna stekla različno prepuščajo svetlobo. Prepričajte se sami, naši svetovalci za vrata vam bodo stekla z veseljem
pokazali v živo.
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BASIC.
OBČUTEK
SVOBODE.

Prilagodljiva, praktična, varčna s prostorom. Drsna vrata med vašimi štirimi stenami ustvarijo odprtost in več
svobode pri gibanju. Za čisto novo vzdušje v protoru in
dodatno udobje!

Drsna vrata Basic

Udobno bivanje z več prostora.
Več svobode pri gibanju, več elegance: drsna vrata niso samo pravi mali prostorski čudež, temveč
tudi prijetna za oko. Vratna krila so na voljo v treh različicah furnirja in v beli barvi.
Drsna vrata lahko tudi harmonično kombinirate z drugimi vrati. Večina izdelkov iz nabora notranjih
vrat JELD-WEN je dobavljiva tudi v izvedbi drsnih vrat!

Okrasna letev je na voljo v isti
barvi kot vratno krilo.

Drsna vrata BASIC,
Po principu »drsenje pred steno«,
eno- ali dvokrilna

Vrata, ki drsijo pred steno, so
na voljo tudi kot:
- vrata iz masivnega lesa

Na voljo tudi s končnim
podbojem in ključavnico.

javor, lakiran

bukev, lakiran hrast, lakiran

beli lak
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Vhodna vrata

Samozapiralo z drsnim vodilom

šesttočkovni zapah

Varnost pri odpiranju
Po izbiri tudi dodatna
ključavnica z varovalom.

Zagotovo ni šibka točka
Dva tečaja, ki blestita
s svojo robustnostjo ter
optično nevpadljivostjo.

Širokokotno kukalo
Po izbiri tudi kukalo s
tablico z imenom ali brez
nje.

Varnostno okovje
Vlomilsko orodje bo nemočno
proti zaščitnemu okovju in
ojačani kovinski ključavnici.
Model London, okrogla ali
navadna kljuka s protivlomnim
varovalom ali brez.

Zanesljiva pritrditev
Vsaka od šestih točk
je pritrjena v zid z
močnimi vijaki in
posebnim lepilom.

Protipožarna varnost EI230
Vrata so vedno varna pred
požarom, lepota vrat pa ostane
nespremenjena.
Talno tesnilo
Proti nezaželjeni svetlobi, prepihu, vročini in
mrazu.

Visit 1 in 3

JELD-WEN INFO:
Poskrbite za protivlomno zaščito.
Vrata JELD-WEN spadajo v kategorijo
WK2 (narejena v skladu z 2. kategorijo
odpornosti). Kategorija WK2 pomeni, da
ta vrata nudijo osnovno zaščito proti poskusom vloma, kot so fizična sila, poskus
snetja s tečajev ali iz podbojev z enostavnimi orodji. To večini storilcev vzame
pogum in jih pripravi, da odstopijo od
poskusa. Vsa vrata iz kategorije WK2 so
testirana v skladu z avstrijskimi standardi
in so ustrezno certificirana.

JELD-WEN vam omogoča tudi to:
Izbirate lahko med različnimi barvami (za notranjo in zunanjo stran) za vaša vhodna vrata!

hrast, lakiran oreh, lakiran

beli lak

amer. češnja

javor, lakiran bukev,
lakirana

JELD-WEN INFO:
Vhodna vrata so na voljo v najrazličnejših izvedbah, zato se
lahko popolnoma stopijo z okolico in dajejo vtis usklajenosti!

mahagonij,
lakiran

Z-39m EI230

Z-39m EI230 Soft

Priporočen podboj
Zaščita pred požarom, hrupom in visoka protivlomna varnost:
JELD-WEN vam nudi vhodna vrata, ki ustrezajo vašim zahtevam.

Model

Temperaturno
območje EN

Visit 1 EI230

A

Visit 3 EI230

C

Protihrupna zaščita
36 db
(Tol. -2)

Protipožarna zaščita

Protivlomna zaščita
WK2 (RC2) po želji

EI30

Da

EI30

Da
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MASIVNI LES
NARAVNO(ST)
MOJ STIL.
V masivnih vratih se skriva moč gromozanskih dreves,
skoraj slišati je ječanje pradavnine. Vzorci in grče se
prepletajo v edinstveno mešanico topline, romantike in
domačnosti.
Stabilna kasetna vrata z rezkanim profilom iz masivnega
lesa. Male grče v smrekovem lesu dajejo vratom poseben
čar in poudarjajo enakomerne svetle lesne kolobarje.

04-LA 2 smreka

Masivni les

38

Nove perspektive so nekaj posebnega!
Predvsem ko pripeljejo do tako lepih rezultatov.

Z-Profil smreka:

Detajl: podboj

04

Surova smreka

03

Priporočen podboj

02

02-B

39

SP 6

LA-B

04-LA

LA

04-LA

Sodobna, elegantna in masivno grajena vrata, ki na nov, naraven način povezujejo eleganco in jasne linije. Male grče v smrekovem
lesu dajejo vratom poseben čar in poudarjajo enakomerne svetle lesne kolobarje.
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Podboji

Podboji JELD-WEN so enostavni za montažo in se jih lahko namesti na gotove stene. Posamezni
podboji se razlikujejo po obliki, videzu in širini.

Z39 & Z-39 Soft (75 mm)
(oster ali zaobljen rob)

Z-M6 (60 mm)
(zaobljen/zaobljen rob)

Z-Profil masivni les (65 mm)
(profiliran)

Z-Profil beli lak (65 mm) (profiliran)

Z39-GT & Z-39 Soft-GT (75 mm)
(oster ali zaobljen rob)

Podboji

JELD-WEN INFO:
Prilagajanje širini stene: Podboji JELD-WEN (Z-39 oz. Z-39 Soft) so namenjeni za stene, široke od 90
do 410 mm. Podboji so oblikovani tako, da je mogoče izravnati razlike v širini sten do 2 cm. Njihova
zasnova omogoča tudi prilagajanje neenakomernim stenam.

Obloga za kovinske podboje Z-39 & Z-39 Soft:
Z njimi lahko oblečemo tudi stare, obstoječe lesene ali
kovinske poboje.
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ŽELIMO
VAM...

...številne prijetne ure v družbi vaših novih vrat JELD-WEN!
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JELD-WEN – Kakovost vodilnega na trgu
JELD-WEN – Kakovost vodilnega na trgu. Navdušujoča vizija, premišljene rešitve ter napredno obrtno in
tehnično znanje so temelji uspeha za JELD-WEN.

Dol pri Ljubljani 28 b
SI-1262 Dol pri Ljubljani
T: 01 5890 700
F: 01 5890 701
info@topdom.si
www.topdom.si

JELD-WEN Türen GmbH
Gleinkerau 70
A-4582 Spital am Pyhrn

