
Katalog

NOTRANJIH VRAT



TOP LINE izvedba vrat
Posebno izvedbo vrat, primernih za objekte in prestižne poslovne prostore ter stanovanjske 
prostore predstavljajo vrata v TOP LINE izvedbi. Zaznamujejo jih ravno obrezano vratno krilo 
in zakrito okovje, ki omogoča skladnost linije vratnega krila in podboja.

Ne samo izvedba, tudi površina je tista, ki daje vratom poseben pečat. Furnirji bukev kern, hrast grča, oreh in 
wenge so zagotovo nekaj posebnega.

DOMINO 10 | oreh DOMINO 10 | bukev kern

TOP LINE izvedba vrat



DOMINO 01 | bukev PLATIN 01 | wenge

ROJAL 01 | oreh/javor FORTUNA 01 | bukev/javor FORTUNA 01 | javor/bukev



Vrata s steklom - ROJAL S
Vrata s steklom - ROJAL S - odlikuje moderen dizajn, ki odlično dopolnjuje notranjost
bivanjskega prostora, saj s prepuščanjem naravne svetlobe daje domu posebno toplino.

Vrata so primerna tako za stanovanjske kot tudi za poslovne prostore.

Možne izvedbe:  furnirji: hrast, bukev, jesen, javor, češnja, oreh - lakirano, belo pigmentirano RAL 9016
  CPL: Možna izvedba v vseh aktualnih CPL folijah 
Steklo:   kaljeno, debeline 8 mm v ustreznih dimenzijah.
Vzorci stekla:  satinato (brez vzorca), peskani vzorci (kvadrati, spirala, črte, puščica).

Vrata so dobavljiva v dimenzijah: 750/850/950/1050 x 2000/2100

ROJAL S | kvadrati | oreh ROJAL S | spirala | javor

ROJAL S | puščice | oreh ROJAL S | satinato | javor ROJAL S | črte | oreh





Linija - DOMINO
Vrata iz linije Domino vas bodo zagotovo prepričala, da postanejo del vašega stanovanja. 
Pestra izbira modelov gladkih izvedb v kombinaciji različnih vrst furnirjev in intarzij v najbolj 
trendovskih oblikah vam daje možnost, da v svojem domu ustvarite pravo harmonijo.

Možnost furnirjev: hrast, bukev, jesen, češnja, javor, oreh (razen Domino 04 in Domino 08).

DOMINO 12 | oreh DOMINO 14 | bukev

DOMINO 05| javor DOMINO 04 | javor DOMINO 08 | bukev



DOMINO 01 | bukev

DOMINO 10 | hrast



Linija - FAVORIT
Linija Favorit vključuje furnirana vrata z vrezkanim motivom, ki naredi velik vtis. 
Vrata se podajo vsakemu ambientu, še posebej pa moderno opremljenim stanovanjem. 

So preprosta in posebna hkrati.

Možnost furnirjev: hrast, bukev, jesen, javor

FAVORIT 01 | javor

FAVORIT 02| hrast FAVORIT 03 | bukev FAVORIT 04 | bukev



Linija - REKORD
Izdelki iz linije Rekord so na voljo tudi v beli barvi, ki se lahko enostavno kombinira z različno 
opremljenimi objekti. 

Linija Rekord predstavlja barvana vrata z vrezkanim motivom, ki tem vratom daje poseben 
karakter in čar.

REKORD 01| belo REKORD 09 | belo REKORD 04 | beloREKORD 13 | belo

KONTRAST 02 | belo/oreh



Linija PANORAMA
Stekleno kaljeno vratno krilo debeline 8 mm z digitalnim tiskom in lesenim podbojem.

Motiv digitalnega tiska je možen tudi po lastni izbiri. 

Panorama 01 Panorama 07

Panorama 02 Panorama 11 Panorama 04



STILNA vrata
Stilna vrata zaznamujejo različne okrasne letvice, rešetke in polnila, ki obogatijo njihov
izgled. 
Lepo se prilagajajo prostorom s stilnim pohištvom, kakor tudi prostorom s pohištvom 
gladkih  in enakomernih linij. 
S svojim masivnim izgledom prostor naredijo še bogatejši.  

Tip A:  Možnost furnirjev: hrast, hrast lužen, bukev, češnja, jesen, jesen beli; belo - RAL 9016.
 Možnost izvedbe: P1 (polna), P3 (mala odprtina).
Tip B:  Možnost furnirjev: hrast, hrast lužen. Možnost izvedbe: P1 (polna), P3 (mala odprtina)
Tip E:  Možnost furnirjev: hrast, hrast lužen, bukev, češnja. Možnost izv.: P1 (polna), P3 (mala 
 odprtina).
Tip S:  Možnost furnirjev: hrast, hrast lužen. Možnost izvedbe: P1 (polna), P3 (mala odprtina). 

Tip: A P3 | jesen Tip: E P1 | češnja

Tip: B P1 | hrast lužen Tip: S P1 | hrast Tip: S P3 R6 | hrast



Tip: R P1 | bukev Tip: R P2 | bukev

Tip: V1 P1 | češnja Tip: V P2 | bukev Tip: Vip P1 | bukev

Tip R:  Možnost furnirjev: hrast, bukev, češnja, jesen, javor. Možnost izvedbe: P1 (polna), P2 (velika 
 odprtina). Vrata Tip R so dobavljiva tudi brez intarzije.
TipV1:  Možnost furnirjev: hrast, bukev, češnja, jesen, javor. Možnost izvedbe: P1 (polna), P2 (velika
 odprtina)
Tip V:  Možnost furnirjev: hrast, bukev, češnja, jesen, javor. Možnost izv.: P1 (polna), P2 (velika odprtina).
Tip Vip:Možnost furnirjev: hrast, bukev, češnja, jesen, javor. Možnost izvedbe: P1 (polna), P2 (velika 
 odprtina). 

STILNA vrata



Gladka furnirana vrata
Najpreprostejšo izvedbo vrat predstavljajo gladka vrata dobavljiva v številnih furnirjih in 
izvedbah.

Možnost furnirjev: hrast, hrast lužen, bukev, češnja, jesen, jesen beli, mahagonij, oreh, belo - RAL 
9016.

Ker je furnir naraven material so možna odstopanja v barvi in strukturi.

Tip: P1 | bukev

Tip: P2 R12 | mahagoni

Tip: P1 | jesen



Gladka CPL vrata
Notranja vrata narejena iz CPL površine odlikuje barvna in strukturna usklajenost, 
visoka stopnja odpornosti na različne mehansko - fizikalne vplive, možnost enostav-
nega čiščenja in vzdrževanja.
Zaradi izjemnih lastnosti so ta vrata primerna za opremljanje javnih in poslovnih pro-
storov, hotelov, priporočamo pa jih tudi družinam z majhnimi otroki.

Možnost CPL površin: hrast, hrast prečno, bela, akacija, oreh, beli bor, bardolino, arlington,
fleetwood, češnja, driftwood, halifax, fino bronza, zebrano sand, ...

CPL | akacija CPL | fleetwoodCPL | bardolino

CPL | arlington CPL | beli bor CPL | halifax



Gladka CPL vrata

CPL | češnja prečno CPL | češnja 11 CPL | zebrano sand

CPL | hrast prečno CPL | hrast CPL | beli

CPL | driftwood CPL | fino bronza CPL | oreh



POSEBNE IZVEDBE notranjih vrat

TOP LINE 
izvedbo vrat zaznamuje 
ravno obžagano vratno krilo 
in zakrito okovje.

VRATA Z NADSVETLOBO

Možna izvedba s polnilom ali 
s steklom.

DVOKRILNA VRATA



KLJUKE

New York Kairo 

Peking Denver



1 I hrast

CPL hrast

CPL češnja 
prečno

DEKOR 
hrast

6 I češnja

CPL oreh CPL zebrano 
sand

CPL jesen beli

2 I hrast lužen

CPL češnja 11

7 I javor

CPL fino 
bronza

3 I bukev

DEKOR 
lužen hrast

8 I mahagoni

CPL driftwood

4 I jesen

CPL beli DEKOR 
beli

natur  
ptičji javor

temno rjav  
ptičji javor

moder  
ptičji javor

temno moder  
ptičji javor

intarzije

9 I oreh

5 I jesen beli

CPL  
hrast - prečno

10 I wenge 11 I belo 
RAL 9016

furnir ji

CPL površine DEKOR površine

» Možnost strukturirane površine: furnir hrast in jesen beli. 
» Ker je furnir naraven material so možna odstopanja v barvi in strukturi.

CPL arlingtonCPL beli bor

CPL halifax

DEKOR 
hrast bordeaux

CPL akacija

CPL bardolino CPL fleetwood

Možnosti ROBOV in POLNIL

1 2 3 4

1 – ZVOČNOIZOLATIVNO 
 * zvočna izoliranost  
 enokrilnih lesenih vrat  
 RSP–Rw = 30dB
2 – NEGORLJIVO  
 * požarna odpornost  
 enokrilnih vrat NEGOR  
 znaša 30 minut
3 – POLNO IVERNO  
   POLNILO (VSP)
4 – PAPIRNO SATOVJE
 * zvočna izoliranost = 24dB

ZAOBLJEN rob OSTER rob

ZAOBLJENA  
letev

BOMBIRANA  
letev

OSTROROBNA  
letev

PODBOJ STANDARD: » letev 50 mm zaobljena (furnir )
» letev 50 mm ostrorobna (belo - RAL 9016, jesen beli )  
» letev 50 mm posneti rob (dekor), letev 60 mm zaobljena (dekor, CPL)
PODBOJ KLASIK:» letev 65 mm zaobljena (furnir )
PODBOJ BOMBIRAN:» letev 70 mm (CPL)

P1-polno P2-velika 
odprtina

P3-mala 
odprtina

P4-ozka 
odprtina

P5-ozka 
odprtina

P6-ozka 
odprtina

12 I hrast grča 



Tehnični podatki
Klasična izvedba vrat:

752 852 952 1052 205660 mm

60 mm 1592 1792 19921392 2056

180 170 do 190

300 290 do 310

180 175 do 195

300 295 do 315
Pri CPL podbojih z bombirano letvijo je možnost odstopanja debeline zidu -5 +15 mm

926



LESNA VRATA d.o.o.
Pri postaji 7
2391 PREVALJE 

www.lesna-vrata.si | info@lesna-vrata.si


