Dorsis - design, který se neokouká

Tok bílé stěny, která plynule přechází ve dveřní
křídlo bez povšimnutí, dokonale podpoří interiérové dveře se skrytou zárubní Dorsis. Jsou prvkem

Snažíme se obklopovat designem a uměním. Vy-

v interiéru, který se neokouká, jsou detailem, kte-

tváříme si vlastní prostor tak, abychom v něm na-

rý neomrzí. Již několik let společnost Dorsis vyvíjí

lezli klid a harmonii. Pečlivě vybíráme předměty,

a vyrábí profily skrytých zárubní a důkazem jejího

které stavíme kolem sebe a se změnou trendů

úspěchu jsou tisíce realizací. Špičkově dotažené

nebo se změnou vlastního vkusu je zase uklízíme

produkty Dorsis jsou součástí architektonických

a nahrazujeme novými, neokoukanými. Současný

projektů českých a slovenských architektů a inte-

trend v architektuře a designu je nemilosrdně mi-

riéových designérů. Ať se jedná o dveře se skrytou

nimalistický. Navracíme se k chápání prostoru tak,

zárubní nebo další z mnoha produktů společnosti

jak jej uchopili Le Courbusier nebo Mies van de

Dorsis, vždy jde o pečlivě a do detailu zpracovaný

Rohe. Interiérům vévodí čisté linie a geometrizují-

funkční i designový doplněk interiéru.

ře se skrytou zárubní s akustickou, bezpečnostní

cí detaily. Hlavní roli hraje bílá. Bílá, která se stává
plátnem pro lidskou imaginaci.

jediná na českém a slovenském trhu nabízí dve-

Profily skrytých zárubní Dorsis lze použít do zdě-

a požární odolností. Dveře Dorsis nejsou pouze

ných nebo sádrokartonových příček a do dřevo-

designovým pozlátkem. Mnohaletým vývojem do-

staveb. S výškou téměř neomezenou, s horním

spěly k dokonalosti a zajistí tak nejen krásný, ale

nadpražím nebo bez, je lze vést až ke stropu

i bezpečný domov.

a opticky tak vytvořit plochu, která nikde nezačíná, a vlastně ani nikde nekončí. Profil zárubně lze

Hru se světlem a průhledy v interiéru rozehrávají

povrchově upravit polyuretanovou barvou stejně

celoskleněné dělící příčky. Kalené sklo je zasazené

jako dřevěné dveřní křídlo a docílit tak naprosté

v hliníkovém rámu a je dělené hliníkovou lištou na

integrace dveří a skrytých zárubní do zdi. Nebo

jednotlivá pole. Vzorem tomuto řešení je indust-

naopak. Dveřní křílo lze po vzoru Maleviče vy-

riální styl továrních budov, hlavní roli hraje světlo

zdvihnout ze stěny a dát mu úlohu dekorativního

a geometrie. Dalším možným světlopropustným

geometrického prvku, který interiéru vévodí. Mož-

řešením dělní prostoru či originálním řešením

nosti skrytých zárubní a dveří Dorsis jsou praktic-

průchodu jsou pivotové dveře. Křídlo vsazené do

ky neomezené - společnost Dorsis vyvinula a jako

hliníkového rámu je ukotveno pomocí otočných,
oku skrytých pivotových pantů do podlahy a stropu, a nechává tak vyniknout svislicím ohraničení
dveřního otvoru. Umístění několika pivotových
dveří za sebou dává vzniknout variabilně otevítravé stěně a umožňuje tak posunout možnosti práce s interiérem na další rovinu.
Dorsis je společnost s osobném přístupem ke klientovi. Veškeré produkty jsou vyráběny pečlivě
a na míru, a to od prvního zaměření až do konečné fáze montáže. Dorsis nevytváří pouze dveře,
Dorsis vytváří interiér.

