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1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Nižšie uvedené technické informácie predstavujú technický popis výrobku, s akými vnútornými para-
metrami výrobkov konfigurátor pracuje. Na tomto základe dôjde k výrobe nábytkových dielcov, 
kde je uvedené nastavenie zahrnuté. Prípadne, ktoré parametre sú užívateľsky voliteľné a ako je možné 
ich zmeniť.

2. ROZMERY KORPUSU

Zadanie rozmerov korpusu je obmedzené technologickými parametrami výroby a rozmermi materiálov 
obsiahnutých v základnej ponuke. Možnosti voľby sú vždy uvedené.
Pri korpuse, kde je zvolená pevná polica alebo medzistena je možnosť nastavenia veľkosti jednotlivých 
zón. Vždy sa jedná o presnú veľkosť medzi dielcami. 

3. DEFINÍCIE KORPUSU

V niekoľkých záložkách sa prevádzajú bližšie definície korpusu.
    Konštrukcie korpusu

Korpus môže byť v niekoľkých prevedeniach:

1) Boky naložené, vrchné a spodné dno vložené
2) Boky vložené, vrchné a spodné dno naložené
3) Vrchné dno naložené, spodné dno vložené
4) Vrchné dno vložené, spodné dno naložené
5) Vložený sokel, vložené vrchné a spodné dno (zatiaľ iba u vybraných artiklov)
6) Vložený sokel, naložené vrchné a spodné dno (zatiaľ iba u vybraných artiklov)
 
Vždy sú dodržané platničky olepených hrán na korpuse 0,5mm (hrana voči ploche). A samozrej-
me aj platnička 0,5mm v prípade pevných políc a medzistien (hrana voči hrane). V prípade 
naloženého vrchného alebo spodného dna možno zadať presah dopredu o 22mm. 
Táto hodnota je dostačujúca, aby došlo k prekrytiu dverí.
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  Ďalšie typy nastavenia konštrukcie korpusu

Pri voľbe vloženého sokla:
  /  Je vždy vložený len predný sokel
  / Olepenie sokla sa určuje podľa voľby olepovania priečnych hrán 
  (pokiaľ je zvolené olepovanie priečnych hrán, je sokel olepený aj zospodu dielca)
 /  Pokiaľ je zvolený drevodekor na korpuse je možné definovať orientáciu vláken na sokel 
  (vodorovne – smer vláken po šírke skrine, zvislo)
 / Je možno definovať výšku sokla od 40-150 mm
 / Je možno definovať predné odsadenie sokla od hrany korpusu od 1-30 mm
 /  Výška skrine zostává zachovaná, sokel je vložený do zadaného rozmeru 
  a dno je o výšku soklu posunuté hore
 
Skrine s trojitými dverami
 /  Stredné dvere sú dodané s polonaloženými závesmi 
  podľa užívateľsky vybraného typu kovania
 /  Šírka zón sa určuje podľa zóny pre dvoje dvere a zóny pre jedny dvere. 
  Pokiaľ je šírkové delenie zón súmerné sú všetky dverné krídla zhodné 
  (POZOR vnútorné delenie ale nezodpovedá pomeru 1:2) – Pri nesúmernosti zón 
  odporúčame kontrolovať rozmer dverných krídel

Raster sa zo systémových dôvodov vŕta vždy do všetkých zón. (v prípade požiadavky 
na vypnutie rastra v niektorej zo zón, prosím kontaktujte technickú podporu).

  Olepenie hrán

Olepenie hrán korpusu sa uskutočňuje ABS hranami podľa výrobcu hrany v hrúbkach 
0,4 - 0,5 mm, 0,8 - 1mm a v kombinácii hrán ABS 2 mm a 0,4 - 0,5 mm. V prípade výberu lesk-
lých materiálov korpusu (Fundermax), ku ktorým sa dodávajú hrany v hrúbkach 1 mm 
a v prípade voľby olepenia dielcov korpusu hranou 1 mm sú dodržané štandardné platničky 0,5 mm! 
Na výber je niekoľko typov olepenia korpusu. Olepenie sa uskutočňuje PUR lepidlom. 
Priradenie a výnimky pri hranách viď. bod 9.

 Výber hrúbky hrany:
 • 0,5 mm ABS
 • 1 mm ABS
 • 2 mm ABS

 Výber typu olepenia korpusu:
 • Olepenie iba predných hrán
 • Olepenie predných a priečnych hrán, okrem hrán v spojoch
 • Olepenie všetkých hrán, okrem hrán v spojoch
 • Olepení všetkých hrán na všetkých dielcoch vybranou hranou
 • + 2 mm ABS – olepenie predných a 0,5 mm ABS priečnej hrany, okrem hrán v spojoch
 • + 2 mm ABS - olepenie predných a 0,5 mm ABS ostatné hrany, okrem hrán v spojoch
 • + 2 mm ABS – olepenie predných hrán a 0,5 mm ABS všetky ostatné hrany 
  na všetkých dielcoch
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  Definícia chrbta 

Na výber sú tri varianty chrbta. HDF 3 mm vždy biela, DTD vo farbe korpusu a bez chrbta. 

Z variant HDF chrbtov:
- HDF v drážke – hĺbka drážky 8,5 mm, od zadnej hrany je chrbát 16 mm
- HDF v poldrážke – šírka poldrážky 12,5 mm
- HDF v drážke v bokoch a naložené na vrchné a spodné dno - hĺbka drážky 8,5 mm, od zadnej    
  hrany je chrbát 16 mm (u kuchynských skriniek, kde sú použité vlysy namiesto vrchného dna, 
  je chrbát od zadnej hrany 18,5 mm, aby vlys orientovaný vertikálne mohol byť za chrbtom)
- HDF naložené na tupo – chrbát je len narezaný vo vonkajšom rozmere korpusu

Z variant DTD chrbtov:
DTD vložená do korpusu a spojená na kolíky – chrbát je vložený do vnútornej svetlosti korpusu, 
od zadnej hrany je chrbát 1 mm.

POZOR
Z technických dôvodov nie je možné vŕtať dielce, ktoré pri vložení do stroja majú rozmer v Y osi 
väčší ako 800 mm. V takom prípade teda nebude vŕtanie prevedené.

- DTD naložená na tupo – chrbát je len narezaný vo vonkajšom rozmere korpusu, so všetkými  
 hranami olepenými ABS 0,5 mm podľa dekoru korpusu.

  Definície presahu hrán

Voľba umožňuje nastaviť presah jednotlivých dielcov korpusu o užívateľsky voliteľnú veľkosť. 
Dielec korpusu sa vždy zväčší o zadaný rozmer daným smerom. Platí tu obmedzenie na veľkosť 
materiálu. Dielce u ktorých možno zvoliť presah sú závislé na konštrukcii korpusu.

4. ROHOVÉ SPOJE
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  Rohové spoje korpusu

Pre rohové spoje sú vyvŕtané všetky potrebné otvory a kovanie je vždy súčasťou dodávky. 
Výber je z troch možností: iba kolíky 8 x 35, alebo v spojení s ďalším rohovým spojom. 
Kolíky 8 x 35 + konfirmát 7 x 50, kolíky 8 x 35 + excenter Minifix Hafele. 

Pri použití konfirmátu je technologické obmedzenie dané veľkosťou dielca. Do hrany nemožno 
vŕtať priem. 5mm v osi Y! Pokiaľ je zlý pomer veľkosti dielca (zvyčajne to znamená, že skrinka 
je hlbšia ako širšia a vrchné alebo spodné dno sú orientované dlhšou stranou do stroja) 
nie sú tieto otvory v daných dielcoch prevedené. (Do konfigurátora je postupne pridávaná kon-
trola tohto pomeru, takže pri určitých rozmeroch skrinky už nebude voľba konfirmátu aktívna).
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Vzorec generovania spoja:
 
 Kolíky 8 x 35
 / od hĺbky korpusu 220 mm sú použité 4 ks
 / od hĺbky korpusu 340 mm je použitých 5 ks
 / od hĺbky korpusu 500 mm je použitých 6 ks
 / od hĺbky korpusu 750 mm je použitých 8 ks

 Konfirmát
 / do hĺbky korpusu 579 mm sú použité 2 ks
 / od hĺbky korpusu 580 mm sú použité 3 ks

 Excenter Minifix
 / do hĺbky korpusu 579 mm sú použité 2 ks
 / od hĺbky korpusu 580 mm sú použité 3 ks

  Voľné police

Pokiaľ konštrukcia daného typu dovoľuje, je tu voľba počtu voľných políc. A následne aj voľba 
vŕtania rastra. Možno vybrať dodanie iba voľnej police (v ľubovoľnom počte), taktiež iba samo-
statného vŕtania rastra na bokoch.

 / Voľná polica na šírku je menšia celkovo o 1 mm.
 / Na hĺbku je polica štandardne uskočená o 10 mm od prednej hrany. V prípade použitia  
   výklopného kovania je polica posunutá o 30 až 65 mm podľa potreby konkrétneho kovania.
 / V prípade voľby dodania len police nie sú podperky súčasťou dodávky.
 / V prípade voľby dodania police a vŕtania rastra sú podperky pevnou súčasťou dodávky.
 / V prípade voľby len vŕtania rastra nie sú podperky súčasťou dodávky.
 
Vŕtanie voľných políc - rozteč rastra je vždy 32 mm a vzdialenosť od vrchného a spodného dna 
je rovnaká v rozmedzí 130 - 148 mm podľa výšky korpusu. V prípade závesov dverí a pevnej 
police je raster prerušený, aby nedošlo ku kolízii vŕtania.

  Soklové nohy

Dodávka iba príslušného kovania. Noha zvolenej výšky a pätka k pripevneniu. 
Pätky nie sú na korpuse predvŕtané. POZOR – Je nutné pripočítať výšku soklových nôh k zada-
nej výške skrine! (pokiaľ je výška skrine 1500 mm a nohy 150 mm => celková výška skrine 
po montáži nôh bude 1650 mm).

5
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   Závesné kovanie

Závesné kovanie môže byť použité len v prípade keď je chrbát HDF v drážke alebo HDF v drážke v bokoch 
a ich vzdialenosť od zadnej hrany je 16 mm. Týmto spôsobom je možné z akejkoľvek skrinky vytvoriť zá-
vesnú skrinku. Kovanie je predvŕtané v bokoch. V chrbte je nutné si vytvoriť otvor (nie je súčasťou dodávky). 
 
 
5. DEFINÍCIE ČELNÝCH PLÔCH

Dvere a čielka zásuviek sú vždy naložené na korpus. Princíp medzier, teda ich odskok od plôch korpu-
su je krajný 2 mm, stredový 4 mm. Týmto je pri skladaní viacerých korpusov vedľa seba zaistený, 
rovnaký rozostup medzier 4 mm.
 

V prípade voľby drevodekoru je tu na viac umožnená zmena orientácie smeru vláken. V prípade 
orientácie vodorovne je maximálny rozmer dverí alebo čielok zásuviek obmedzený na 2000 mm. 
Pokiaľ požadujete dodržanie nadväznosti textúry je nutná konzultácia s technickou podporou. 
Štandardne nie sú dielce skladané do figúry a za prípadné chyby neručíme.
 
  Definícia „s čelnou plochou“

Po odškrtnutí tejto voľby je vybraný artikel dodaný bez čelných plôch. Je ale naďalej možné:
- nastavenie veľkosti čelných plôch
- výber typu kovania u dverí (aj naďalej sú funkčné výbery, iba nie je dodaná čelná plocha, ale kovanie  
  a vŕtanie na bokoch je vyhotovené. Alebo je dodané len kovanie atd.. podľa výberu)
- výber typu kovania u zásuviek
- výber u výklopného kovania, kde je čelná plocha nutná pre výpočet konkrétneho typu kovania 
  nie je možný (Aventos atd…)

6
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  Definícia presahu dverí cez vrchné a spodné dno

Voľba umožňuje nastaviť presah dverí o užívateľsky voliteľnú veľkosť. Dvere sú zväčšené o zadanú 
veľkosť. Je možné zadať i mínusové hodnoty, ale vždy je nutné informovať technickú podporu 
pre kontrolu, aby nedošlo ku kolízii s kovaním. V prípade požiadavku na väčší rozmer, je nutné kon-
taktovať technickú podporu. U zásuviek nie je presah čiel možný. 
 
 
 
6. KOVANIE ČELNÝCH PLÔCH

Kovanie čelných plôch je delené na dve základné skupiny. Kovanie dverí a kovanie zásuviek. Niektoré 
nastavenia sú zhodné pre obe skupiny a to v prípade kombinácií dverí a zásuvky na jednom korpuse.

Počty a krajné vzdialenosti pri automatickom generovaní závesov:

7
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Umiestnenie horného závesu u kuchynských skriniek s vertikálne umiestneným vlysom:

 Kovanie dverí:
 / TIPON je dodávaný iba ako piest pre zavŕtanie.
 / Dorazová šošovka je silikónová, transparentná, závrtná, priem. 6 mm.
 / K závesom, ktoré sú na skrutku nie je skrutka súčasťou dodávky.
 
 Možnosti voľby kovania dverí:
 / Kovanie a vŕtanie – dodané podľa daných parametrov a voľby daného typu závesov.
 / Iba kovanie bez vŕtania – dodané len vybrané kovanie, ale závesy nie sú predvŕtané 
  ani na korpuse ani na dvierkach.
 / Iba vŕtanie, bez dodávky konkrétneho závesu – umožňuje ešte ďalšiu voľbu: 
  - vŕtanie priem. 35 + 2 x 8 mm, os vŕtania priem. 35 mm je 22,5 mm od prednej 
   hrany, rozstup otvorov 8 mm je 45 mm (vŕtanie na BLUM INSERTA) a vŕtanie na korpus 
   je 2 x 5 mm, hĺbka vŕtania 12 mm, rozteč 32 mm a vzdialenosť od prednej hrany 
   je 37 mm (vŕtanie na hmoždinky EXPANDO, prípadne euroskrutku).
  - vŕtanie priem. 35 mm, os vŕtania je 22,5 mm od prednej hrany (vŕtanie 
  na všetky bežné závesy ktoré majú misku priem. 35 mm, bez ďalšieho vŕtania) 
   a vŕtanie na korpuse je 2 x 3 mm, hĺbka 2 mm, rozteč 32 mm a vzdialenosť 
  od prednej hrany 37 mm (iba predvŕtané na skrutku na všetky najbežnejšie druhy 
  montážnych podložiek)
 
 / Bez vŕtania a kovania

8
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 Kovanie zásuviek
 / Možno objednať len čielka zásuviek bez vŕtania vedenia zásuviek a čielok a dodávky kovania.
 / Možno objednať bez dodávky čielok zásuviek, ale s dodaním vŕtania vedenia a kovaním zásuviek
 / Všetky zásuvky sú predvŕtané na euroskrutku 6 x 13 mm, ktorá je súčasťou dodávky.
 / Drevené zásuvky sú vyrobené z bielej DTD 16 mm a olepené na horní hrane ABS 2 mm.

 
  Typy kovania

Závesy BLUM

- Montážna podložka (A) – (174E6100.01) pre vybrané závesy BLUM (mimo závesov špeciálneho 
určenia – chladničky, rohovky, uhlové), bez zvýšenia. Montáž pomocou hmoždiniek EXPANDO s pred-
pripravenými skrutkami.

- Montážna podložka (B) – (174H7100E) pre závesy BLUM s integrovaným tlmením (mimo závesov 
špeciálneho určenia – chladničky, rohovky, uhlové) bez zvýšenia, nastavenia pomocou excentru. Mon-
táž pomocou hmoždiniek EXPANDO s predpripravenými skrutkami.

- CLIP TOP 100° Expando – (71M258E) záves bez tlmenia, so samoza. mechanikou, montáž záve-
su pomocou hmoždiniek EXPANDO a predpripravenými skrutkami. (pri použití polonaloženého závesu 
71M268E) + podložka A.

- CLIP TOP 110° int. Blumotion – (71B3590) záves s integrovaným tlmením so samodovieracou me-
chanikou, montáž závesu pomocou techniky INSERTA. (pri použití polonaloženého závesu 71B3690) 
+ podložka B.

- CLIP TOP 155° - (71T7500N) záves bez tlmenia, so samodovieracou mechanikou, montáž závesu 
na skrutky. (pri použití polonaloženého závesu 71T7600N) (skrutky nie sú súčasťou dodávky) + podložka A.

- CLIP TOP 110° TIPON – (70T3590.TL) záves bez pružiny pre TIPON, montáž závesu technikou 
INSERTA + podložka B.

- CLIP TOP 155° TIPON – (70T7500NTL) záves bez pružiny pre TIPON, montáž závesu na skrutky. 
+ podložka A

- CLIP TOP 95° slepý uhol – (79B9550) záves s integrovaným tlmením, montáž závesu na skrutky. 
Montážna podložka (174H7130E) zvýšená 3mm, montáž pomocou hmoždiniek EXPANDO s predpri-
pravenými skrutkami.

- CLIP TOP 95° slepý uhol TIPON – (98T9550.TL) záves bez pružiny pre TIPON, montáž závesu 
na skrutky. Montážna podložka (174H7130E).

- Modul 94° - (91K9550) záves so zatváracou mechanikou pre chladničky. Montážna podložka (194K6100E).

9
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Závesy mimo výber – ŠPECIÁLNE
- CLIP TOP 120° záves pre AVENTOS HF – (70T5550.TL) záves bez pružiny, montáž závesu na skrutky.
- CLIP TOP stredový záves pre AVENTOS HF – (78Z5500T) záves bez pružiny, montáž závesu 
 na skrutky.
- Pre oba závesy k AVENTOSU HF je dodávaná montážna podložka priama (175H3100), montáž 
 podložky na skrutky.

Závesy HÄFELE

- METALLA SM kombi 110° int. tlmenie – (311.60.505 alebo 311.60.525) záves s integrovaným 
tlmením a samodovieracou mechanikou. Montáž závesu na skrutky (pri použití polonaloženého závesu 
311.60.506) – Montážna podložka Metalla kombi s excentrom (311.71.560), montáž predmontovaný-
mi euroskrutkami.

- METALLA A 110° - (311.90.500) záves bez tlmenia so samodovieracou mechanikou. Montáž závesu 
na skrutky. (pri použití polonaloženého závesu 311.90.501). Montážna podložka Metalla A (311.98.500), 
montáž podložky na skrutky.

- METALLAMAT 92° SM pre rohovku - (318.45.500) záves bez tlmenia so samodovieracou mechanikou, 
montáž závesu na skrutky. Montážna podložka s excentrom (318.81.504), montáž podložky na skrutky.

- DUOMATIC 94° pre chladničky – (329.36.601) záves so zatváracou mechanikou, montáž závesu 
na skrutky. Montážna podložka DUOMATIC pre závesy chladničky (329.80.528), montáž pomocou skrutky.
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Výsuvy BLUM

- Tandembox ANTARO (biele/sivé) - 
 Priradenie veľkostí zásuviek:
 / výška čela 0 – 99,99 mm – zásuvka N (iba špeciálny typ artiklu)
 / výška čela 100 – 229,99 mm – zásuvka M
 / výška čela 230 – 264,99 mm – zásuvka C
 / výška čela 265 – 1000 mm – zásuvka D

Podľa týchto výšok obsahuje zásuvka buď iba bočnicu výšky N, M alebo bočnicu M + reling a prísluš-
ný držiak chrbta (C alebo zvýšený reling D). Čelné kovanie je ZSF.3902 montáž INSERTA. Skrutky na 
kompletizáciu zásuvky nie sú súčasťou zásuvky. Hĺbky sú generované automaticky podľa predpisov 
výrobcu od 270 mm do 650 mm. Pre presný priradený typ zásuvky kontaktujte technickú podporu.

- MOVENTO plnovýsuv (760H), drevená zásuvka s tlmením príp. pre TIPON. Korpus zásuvky vždy 
16 mm biela hladká, s olepením horných hrán dielcov zásuvky hranou ABS 2 mm. Dná zásuviek HDF 
3,4 mm biela. V prípade požiadavky na hrubšie dno, prosím kontaktujte technickú podporu (je možné 
vložiť dno LTD 12 mm biela hladká). Korpus zásuvky je spojený na kolík 8 x 35, dno je do drážky. Skrut-
ky pre montáž kovania na zásuvku nie sú súčasťou dodávky. Výška zásuviek je generovaná automatic-
ky na maximálnu možnú veľkosť s rezervou pre funkčnosť výsuvu. Pri použití výsuvu pre TIPON je tento 
mechanizmus súčasťou korpusových líšt. V prípade požiadavky na synchronizáciu TIPON kontaktujte 
technickú podporu. Nie je automatickou súčasťou výsuvu.

- TANDEM drevená zásuvka, čiastočný výsuv s tlmením (550H), príp. TIPON. 
Korpus zásuvky ako MOVENTO.

Výsuvy HÄFELE

- Plechová bočnica, biela, čiastočný výsuv bez tlmenia. 
Výška bočnice 86 mm, príp. bočnice 86 mm + reling
 výška čela 113 – 174.99 mm – zásuvka 86 mm
 výška čela 175 – 238,99 mm – zásuvka 86 mm + 1x reling
 výška čela 239 – max – zásuvka 86 mm + 2x reling (rozteč relingov od sebe 64 mm)
Zásuvky obsahujú čelné kovanie na skrutku. Lamino 16 mm biela hladká, skrutky na kompletizáciu 
kovania a zásuvky nie sú súčasťou dodávky.

- Skrytý plnovýsuv, s tlmením. Drevená zásuvka. Korpus zásuvky vždy 16 mm biela hladká, s ole-
pením horných hrán dielcov zásuvky hranou ABS 2 mm. Dná zásuviek HDF 3,4 mm biela. V prípade 
požiadavky na hrubšie dno, prosím kontaktujte technickú podporu (je možné vložiť dno LTD 12 mm 
biela hladká). Korpus zásuviek je spojený na kolík 8 x 35, dno je do drážky. Skrutky pre montáž kovania 
na zásuvku nie sú súčasťou dodávky. Výška zásuviek je generovaná automaticky na maximálnu možnú 
veľkosť s rezervou pre funkčnosť výsuvu.
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- MOOVIT, šedý. Zásuvkový systém plnovýsuv s plechovou bočnicou, dno a chrbát LTD 16 mm. 
 výška čela 100 – 229,99 mm – zásuvka bočnice 92 mm
 výška čela 230 – max – zásuvka 92 mm + 1x reling
Podľa týchto výšok obsahuje zásuvka buď iba bočnicu výšky 92 mm alebo bočnicu 92 mm + reling 
a príslušný držiak chrbta. Výška relingu je nastavená tak, aby bolo možné použiť plechové zvýšenie 
bočnice. Čelné kovanie je Moovit fix montáž na skrutky. Skrutky na kompletizáciu zásuvky nie sú súčas-
ťou zásuvky. Hĺbky sú generované automaticky podľa predpisu výrobcu od 270 mm do 650 mm. Pre 
presný priradený typ zásuvky kontaktujte technickú podporu.

Výklopy BLUM
 
- AVENTOS HK – sivý/biely (do výšky 400 mm možno voliť HKS). Typ zdvíhacieho mechanizmu vy-
chádza z výpočtu daného výrobcom. Súčasťou dodávky je príslušný zdvíhací mechanizmus, krytky vo 
zvolenej farbe a čelné kovanie pre drevené čielka. Skrutky pre montáž čelného kovania nie sú súčasťou 
dodávky.

- AVENTOS HL – sivý/biely. Typ zdvíhacieho mechanizmu a set ramien vychádza z výpočtu daného 
výrobcom. Súčasťou dodávky je príslušný typ (set) zdvíhacieho mechanizmu, set ramien, krytky vo zvo-
lenej farbe, čelné kovanie pre drevené čielka, tyč priečnej stabilizácie, set spojovacích dielov k priečnej 
stabilizácii. Tyč priečnej stabilizácie je určená ku skráteniu. Skrutky pre montáž čelného kovania nie sú 
súčasťou dodávky.

- AVENTOS HS – sivý/biely. Typ zdvíhacieho mechanizmu vychádza z výpočtu daného výrobcom. 
Súčasťou dodávky je príslušný typ (set) zdvíhacieho mechanizmu, set ramien, krytky vo zvolenej farbe, 
čelné kovanie pre drevené čielka, guľatá tyč priečnej stabilizácie, set spojovacích dielcov k priečnej 
stabilizácii. Tyč priečnej stabilizácie je určená ku skráteniu. Skrutky pre montáž čelného kovania nie sú 
súčasťou dodávky.

- AVENTOS HF – sivý/ biely. Typ zdvíhacieho mechanizmu a set teleskopov vychádza z výpočtu dané-
ho výrobcom. Súčasťou dodávky je príslušný typ (set) zdvíhacieho mechanizmu, set teleskopov, krytky 
vo zvolenej farbe, montážna podložka teleskopu, záves 120°, záves 134° a príslušné montážne pod-
ložky k týmto závesom. Skrutky pre montáž čelného kovania nie sú súčasťou dodávky.
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7. SEKCIA ŠPECIÁLNYCH SKRINIEK

 Výklopné skrinky:
 / Dodávané iba s konštrukciou naložených bokov a vloženého vrchného a spodného dna.
 / Konkrétny typ mechanizmu a veľkosti ramien u vybraných typov výklopov je počítaný automaticky.
 / Aventos HKS je len do výšky 400 mm.

  Ďalšie typy nastavení konštrukcie korpusu

 Skrinky kuchynské => Skrinky spodné s vlysmi – majú aktívnu iba voľbu boky naložené, vrchné 
a spodné dno vložené. Miesto vrchného dna sú tu použité vlysy v užívateľsky nastaviteľnej šírke od 
80 – 150 mm. Je možné zmeniť orientáciu vlysu (horizontálne a vertikálne). Pokiaľ je chrbát v drážke je 
vertikálny vlys umiestnený za chrbtom z HDF.

 Skrinky kuchynské => S pevným horným čelom – predný vlys je široký podľa veľkosti tohto čielka.

 Skrinky kuchynské => Skrinka špeciálna – umožňuje voľbu šírky od 150 mm (obsahuje kontrolu 
nevhodného pomeru rozmerov skrinky a teda blokovanie použitia konfirmátu pri väčšej hĺbke, ale malej 
šírke skrinky).

 Skrinky kuchynské => Skrinky pre chladničky – obsahujú voľbu zadného odstupu dielcov a chrbta 
odzadu (pre zväčšenie odvetrávacej medzery) v rozsahu 18.5 - 60 mm. Ďalej u typov s vnútorným vy-
medzením je možné nastaviť priestor pre chladničku nezávisle na výške korpusu skrine a veľkosti dverí 
pre chladničku (príp. chladničku a mrazničku pokiaľ sa jedná o kombináciu). Je nutné viacej kontrolo-
vať, aby celkové rozmery skrine nekolidovali s nastavenou veľkosťou pre chladničku (tento rozmer je 
vnútorný čistý medzi dielcami).Vymedzenie má obmedzenie na minimálnu veľkosť.

 Skrinky kuchynské => Skrinky pre spotrebič – obsahujú voľbu pre nastavenie presahu spotrebiča 
voči čelnej ploche. Vždy je dodržaná minimálna vzdialenosť 2 mm od čelnej plochy a spotrebiče + táto 
užívateľsky nastaviteľná veľkosť.

 Skrinky kuchynské => Skrinky pre spotrebiče – SKVS01 a SKVS17 – Umožňujú teda použitie spo-
trebiča pod pracovnú dosku s presným zadaním priestoru pre spotrebič.
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8. KANCELÁRSKY NÁBYTOK

  Voľby u doskových stolov

/ Parametre rozmerov – pre zvislé dielce platí (boky a lub), že nie sú štandardne generované 
 z vláknami zvislo!
/ Konštrukcia stola je vždy rovnaká – horná doska + 2x bok + 1x podperný lub.
/ Olepenie hrán je tromi spôsobmi:
 2 mm ABS – iba olepenie horného plátu, všetko ostatné 0,5 mm ABS (aj boky zdola), 
  mimo hrán v spojoch.
 2 mm ABS – olepenie všetkých hrán, iba spodná hrana boku olepená 0,5 mm ABS, 
  okrem hrán v spojoch

/ Užívateľsky definovateľné parametre odskoku bokov voči hornému plátu
 (horný plát zostáva zachovaný podľa rozmeru stola).

/ Užívateľsky definovateľný lub – jeho veľkosť aj umiestnenie od zadnej hrany plátu.

/ Stôl s káblovým žľabom (ST02) – nastavenie rovnaké ako u ST01, len je vložený káblový žľab kon-
štantných rozmerov 100 x 100 mm. Jeho poloha je pred lubom, smerom k užívateľovi stolu.

/ Stôl s pevnou policou (ST03) – nastavenie rovnaké ako u ST01, len miesto lubu sa tu definuje poloha 
pevnej police (priestor medzi pevnou policou a plátom stolu). Pod policou je lub konštantnej výšky 
100 mm umiestnený na stred hĺbky stolu. Odskok pevnej police odpredu aj odzadu je 10 mm.

/ Rohové spoje – štandardné podľa výberu (pri voľbe kolík + konfirmát je konfirmát iba v spojoch boku 
s lubom. Nie je vložený zhora z hornej dosky!)

/ Možnosť frézovania priechodky – voliteľné umiestenie otvoru priem. 60 mm pre bielu alebo sivú prie-
chodku. Ďalej je tu voľba umiestnenia priechodky pri pohľade na plát stolu zhora: 
 - vľavo
 - vpravo
 - obojstranne
Definuje sa stred otvoru zozadu a z boku ( pri voľbe priechodky na oboch stranách sú hodnoty pre obe 
priechodky rovnaké!)
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9. SEKCIA PRÍREZOV

 Možno konfigurovať štyri typy prírezov:
 
  Iba narezaný a olepený dielec.

  Narezaný, olepený dielec s vŕtaním rastra – Možno definovať rozteč rastra, priemer rastra,  
  jeho spodnú a hornú vzdialenosť a vzdialenosť od prednej a zadnej hrany (NOVINKA – možno 
  zadať frézovanie drážky - možno definovať šírku drážky, hĺbku drážky a jej vzdialenosť 
  od zadnej hrany).

	  Narezaný, olepený dielec s vŕtaním závesov – možno definovať typ závesov, ich vzdialenosť  
  od spodnej a hornej hrany a ich počet

	  Narezaný, olepený dielec s frézovaním drážky – možno definovať šírku drážky, hĺbku drážky 
  a jej vzdialenosť od zadnej hrany (pokiaľ je vzdialenosť od zadnej hrany „0“ bude vytvorená  
  poldrážka pre HDF 3,4 mm)
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10. PRIRADZOVANIE HRÁN 

Štandardné priradenie hrúbky a dekóru hrany k dekoru a hrúbke plošného materiálu sa prevádza auto-
maticky podľa týchto pravidiel:
 
 pri hrúbke hrany 0,5 mm – sú priradené hrany v hrúbkach 0,4 - 0,6 mm
 pri hrúbke hrany 2 mm – sú priradené hrany v hrubke 2 mm
 pri hrúbke hrany 1 mm (pre vybraných dodávateľov) – sú priradené hrany v hrúbkach 0,8 - 1 mm
 dekory hrán sú priradené podľa zrovnávacích tabuliek výrobcu hrán k jednotlivým dekorom plošných  
 materiálov

Konkrétne priradenie závisí vždy na dodávateľovi hrán. Priradenie platí ako pre korpusy tak aj pre čelné 
plochy.

Samozrejme všade existujú výnimky: Hrúbky hrán pri dekoroch (z dôvodu neexistujúcej danej hrúbky hrany)
/ Egger W1000 ST30 Biela prémium a H3400 ST22 Borovica hrčatá
 ABS 0,5 (hr. vybraná v konfigurátore) = ABS 0,8 mm (hr. skutočne dodaná)
 ABS 2 = ABS 2 mm
/ Fundermax M003 ALU IMIT. NEREZ / 1603 MT Biela
 ABS 0,5 = ABS 2mm
 ABS 2 = ABS 2 mm
/ Kronospan 197 PE Chinchilla grey
 ABS 0,5 = ABS 0,7 mm
 ABS 2 = ABS 2 mm
/ Kronospan 8409 SN Orfeo tmavé a 8410 SN Orfeo svetlé
 ABS 0,5 = ABS 1 mm
 ABS 2 = ABS 1 mm

Platničky na korpusoch zostávajú vždy 0,5 mm. Pre ich zmenu sa informujte u technickej podpory.
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