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Kdo ví co?

Nyní se ptejte!
Věděli jste vše o dextüře?

Pouze u obchodníků
Dextüra dveře jsou k dostání u obchodních partnerů. Jen tady
dostanete nejlepší radu ke koupi dveří a vyškolené specialisty
pro montáž.

FSC® a PEFC certifikace
Dextüra používá pro výrobu dveří výlučně dřevní suroviny z
udržitelných pěstíren, které jsou certifikovány FSC nebo PEFC.
Kontakt:

Kombinovatelnost všech modelů
Všechny dveřní modely od dextüra se nechají mezi sebou
kombinovat. Ale také zárubně nabízejí možnosti kombinací.

VETOS dveře a zárubně s.r.o.

Vždy inovativní

Pomněnice 25

Navštivte nás. Kdykoliv. Na našich webových stránkách
naleznete vše o našich produktech. dextuera.de

Dextüra hledá neustále nové materiály a techniky, které mohou
nabídnout vysoký rozměr a funkcionalitu. Také do budoucna.

Na našich webových stránkách naleznete informace o našich produktech a vše o Superlaku a také o partnerech ve Vašem okolí. A pokud již bydlíte s dveřmi Dextüra,
podpoříme Vás také s tipy k údržbě pro Vaše dveře. Jednoduše se podívejte. Nebuďte překvapeni, pokud se něco změnilo, také zde vše pro Vás optimalizujeme

Dvakrát zapečetěné
To ví jen málo lidí: spodní hrana dveří dextüra je zapečetěná

256 01 Benešov
T 317 723 558
F 317 728 564
E office@vetos.cz
I www.vetos.cz

Kdo? Ví? Co?

Důležité odpovědi na mnoho otázek ke dveřím Dextüra se Superlak®em,
na které jste se chtěli zeptat.

dextüra E-Lite, model AE34

voskem. Tím zůstane vlhkost venku a radost ze dveří přetrvá.

>> Více o dextüra Superlak®u, dveřích,
zárubních a příslušenství, naleznete
u Vašich prodejců dveří.
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Životnost Superlak®u?
Žádné otázky!
Jak je to s čištěním?
Není tak odolný lak škodlivý?

Velmi snadné. Malá všední znečištění jako cákance nebo otisky

Absolutně ne. Superlak® je 100% bez rozpouštědel a emisí. Proto

prstů od čokolády se nechají jednoduše setřít. Stopy pera

není nebezpečný pro lidi, kteří žijí v bytě či domě s dveřmi se

odstraníte mazací gumou. A fixa se nechá odstranit acetonem

Superlak®em. Je také odolný proti slinám. Pokud chtějí malé děti

nebo odlakovačem na nehty – bez poškození laku.

políbit dveře.

Je Superlak® stálobarevný?

dextüra E-Lite, model AE34

dextüra Connect, model CN06

Existují jiné laky, které jsou srovnatelné?

Extrémně stálobarevný. Pokud jsou dveře vystaveny intenzivnímu

Superlak® je jedinečný systém lakování, který je bez rozpouštědel a

slunečnímu záření, nezmění barvu. Zažloutnutí, s kterým se

emisí a přitom zároveň robustní. Dextüra vzala rozvoj do vlastních

můžete setkat u jiných bílých laků, zde není. Zde zůstane bílá bílou

rukou a byla první, která uvedla na trh lak šetrný k životnímu

– zaručeně.

prostředí.

Perfektní povrchová úprava - Superlak®

Co vydrží tento lak?

Jaké dveře dextüra se Superlak®em
jsou v nabídce?

Je odolný proti poškrábání, vydrží malování tužkou, propiskou

Všechny dextüra dveře s linkami a designové dveře jsou vybaveny

nebo fixou, odolává míčům nebo normálním kolizím s dětskými

100% Superlak®em. Frézování jsou dokonale pokryta. To znamená

odrážedly a snese šťávu, čokoládu nebo zmrzlinu. Při těchto

mnoho potěšení pro oči – celá léta. Všechny hladké dveře a dveře s

„normálních“ zatíženích vydrží dveře se Superlak®em mnoho,

technickými úpravami jako zvuková izolace, tepelná izolace,

mnoho let.

protipožární ochrana a odolnost proti vloupání jsou rovněž v
Superlak®u.

Dveře se Superlak®em vyrábíme od roku 1970. Je šetrný k životnímu prostředí,
přitom extrémně odolný a zaručuje dlouhou životnost dveří. Proto naleznete ve
většině domů dokonce dveře, které pochází z našich začátků a přežili desetiletí a
generace. Nyní si určitě myslíte: ??? Zde naleznete odpovědi.
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dextüra Connect, model AL14

Činy jsou silnější než slova:

Otestujte si Superlak® u Vašeho prodejce.
Zeptejte se Vašeho prodejce dveří na testovací dveře dextüra a vyzkoušejte, zda vydrží Superlak® Vaše nároky:
•

udělejte škrábanec Vaším prstýnkem na ruce

•

namalujte tužkou nebo propiskou a vše smažte

•

vyzkoušejte si, jak se nechají odstranit značky namalované fixem

•

máte u sebe náhodou prstové barvy? Žádný problém.

>> Pokud nyní máte ještě otázky k Superlak®u a dveřním sériím
dextüra, které mohou zaručit díky tomuto laku dlouhou
životnost, pak se obratťe na svého prodejce dveří.
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