Již od roku 1993 pro vás vyrábíme
zasklívací lišty
zasklívací rámečky
obložkové proﬁly
interiérové dveře
zakázkový nábytek, okna,
dveře a kuchyně
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Lišta 25 × 40
• maximální délka 2,07 m
• falc 17,3 mm
• provedení ve všech
dekorech
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Lišta 13 × 22
• maximální délka 2,6 m
• falc 17,3 mm
• provedení pouze bílá

30±0,2
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(5,1)

Lišta 22 × 25
• maximální délka 2,8 m
• falc 17,3 mm
• provedení pouze bílá

24,5±0,2

(4,8)

Lišta 24 × 12
• maximální délka 2,5 m
• falc 17,3 mm
• provedení pouze kašír

,6

R0

10

13

17,3±0,1

12,2±0,2

24,5±0,2
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18,5±0,2

Lišta 18 × 22
• maximální délka 2,07 m
• falc 17,3 mm
• provedení ve všech
dekorech

Zasklívací lišty z MDF ve vysoké kvalitě dostupné v několika
profilech. Široká nabídka povrchových úprav a dekorů.
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Zasklívací lišty

MIXCZ-POL

Lišta 30 × 8
• maximální délka 2,07 m
• provedení ve všech
dekorech

20,8

15,5±0,2

Lišta 22 × 22
• maximální délka 2,8 m
• falc 16,8 mm
• provedení ve všech
dekorech

Zasklívací rámečky

Lišta 22 × 14
• maximální délka 2,62 m
• falc 17,8 mm
• provedení ve všech
dekorech

Lišta 20 × 24
• maximální délka 2,07 m
• falc 17 mm
• provedení ve všech
dekorech

Námi vyráběné lišty využíváme mimo jiné k výrobě zásklívacích
rámečků při dodržení vysoké přesnosti rozměrů a kvalitě spojů.

Rámečky standardně vyráběny
v typizovaných rozměrech

Lze vyrobit ve vlastních rozměrech
na zakázku

Při výrobě jsou užity proﬁly zasklívacích
lišt vlastní výroby

Široká nabídka profilů a povrchových
úprav lišt

Interiérové dveře

Naše interirérové dveře splňují nejvyšší standardy kvality
konstrukce i povrchové úpravy pro zajištění dlouhé životnosti.

Dveře standardně vyráběny
v typizovaných rozměrech

Lze vyrobit ve vlastních rozměrech
na zakázku

Široká nabídka stylů a provedení od
hladkých dveří po rámové a proﬁlované

Široká nabídka povrchových úprav
shodná s povrchy zárubní a lišt

Prosklení dveří v různých dekorech či
ve variantě bez prosklení

Otevírání standardní nebo ve formě
posuvných dveří po zdi i do pouzdra

Obložkové proﬁly

Vyrábíme profily pro interiérové obložkové zárubně i pro obklady
kovových zárubní, jenž lze využít především při rekonstrukcích.

Obložkové profily standardně vyráběny
v typizovaných rozměrech

Lze vyrobit ve vlastních rozměrech na
zakázku

Obklady kovových zárubní dostupné v
hloubkách 60, 80 a 85 mm

Široká nabídka povrchových úprav
shodná s úpravou dveří a lišt

Obložkové
zárubně

Obklad kovové
zárubně

Povrchové dekory

Povrchové úpravy jsou dostupné pro zasklívací lišty a rámečky,
obložkové profily i interiérové dveře v několika provedeních.
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Další povrchové úpravy

Pracujeme s obsáhlými vzorníky s kódovým označením dekorů a povrchových úprav, jsme tedy
připraveni dodat výrobky ve vzhledu dle přesné specifikace. V nabídce máme i další povrchy:

Nástřik vodouředitelnými barvami v odstínu RAL
Nástřik v PUR barvách v odstínech RAL
Dýhované povrchy

Zakázková výroba
Naše reference

O společnosti

Máme bohaté zkušenosti i se zakázkovou výrobou nábytku,
kuchyní, dveří a zárubní na míru. Pracujeme jak s dýhou, tak i
laminem, a jsme schopni pokrýt větší i menší projekty.

komplexní práce pro
UniCredit bank pobočku

kuchyňská linka na míru
do barokní sýpky v Sokolnicích

Firma vznikla v roce 1993 jako řemeslná živnost, v roce 2012
přešla na společnost s ručením omezeným s výrazným posílení
investic do strojního vybavení a zázemí.
Hlavní náplní je výroba MDF lišt, zasklívacích rámečků,
dřevěných eurooken a lakování a nástřik dřevěných výrobků.

v rámci spolupráce
stavíme na klíč

Kontaktní údaje

ve firmě pracuje
20+ zaměstnanců

vyrábíme a sídlíme
v Česku

Neváhejte nás kontaktovat pro více informací. Rádi se osobně
sejdeme a probereme společně možnosti spolupráce.

MIXCZ-POL s.r.o.
Holubice 296,
PSČ 683 51, okr. Vyškov,
IČO 293 54 234
DIČ CZ29354234

