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BÝVANIE DVERE

Súčasný trend v ponímaní priestoru 
sa prikláňa ako k minimalizmu, tak 
aj k industriálu. Kombináciou oboch 
štýlov možno vytvoriť atraktívny a 
neopozeraný interiér. Dvere, na ktoré 
sa špecializuje spoločnosť Dorsis 
sú jeho neoddeliteľnou súčasťou. 
Či už sa jedná o skryté zárubne, 
bezobložkové púzdra alebo hliníkové 
deliace priečky, v každom prípade ide 
o citlivo zostavený produkt, funkčný a 
dizajnový doplnok interiéru.

MINIMALISTICKÝ PRÍSTUP
Čistý, ničím nerušený priestor oslobodený od nadbytočných 
prvkov, detailov a dekorácií je trendom niekoľkých posledných 
rokov. V takomto interiéri hrajú prím predovšetkým dvere so 
skrytou zárubňou. Ich schopnosť dokonale splynúť so stenou 
však nie je ich jedinou silnou stránkou. Hliníkový profil Dorisis 
má hneď niekoľko výhod. Profily Fortius 52 a Durus 45 sú vyvinuté 
tak, že ich možno použiť reverzne. Dvere je tak možné otvárať  pri 
zachovaní celistvosti pohľadu von aj dovnútra. Ďalším plusom 
dverí a skrytých zárubní je možnosť ich skosenia v akomkoľvek 
požadovanom uhle. Dvere Dorsis sa vždy prispôsobia priestoru 
a možno ich nainštalovať aj do podkrovných izieb. Povrch 
dreveného dverného krídla možno dokončiť lakovaním kvalitnou 
polyuretánovou farbou v akomkoľvek odtieni RAL, a to tak v 
matnej, ako i plne lesklej variante. Povrch dverí však možno 
dokončiť aj dýhou či stierkou. Dvere tak môžu v priestore vyniknúť 
alebo jednoducho opticky splynúť so stenou.

TEXT A FOTO DORSIS

POSUVNÉ DVERE
Dorsis vedľa skrytých zárubní ponúka tiež posuvné dvere, 
a to tak po stene, ako do bezobložkového púzdra. Toto 
prevedenie sa skvelo hodí do priestoru, v ktorom je menej 
miesta a otvorené dverné krídlo by bolo prekážkou. Krídlo 
posuvných dverí môže byť ako drevené, tak i sklenené – číre či 
pieskované. Celosklenené otváracie dvere ponúka spoločnosť 
Dorsis pod názvom Vitrum. Jedná sa o dvere so skrytou 
zárubňou a môžu mať výšku až 2800mm.

Toto všetko a ešte viac informácií nájdete na webových 
stránkach www.dorsis.cz.

INDUSTRIÁLNY ŠTÝL
Rámové deliace priečky 
Digero spoločnosti 
Dorsis  sú ukážkou 
dokonalého využitia 
prvkov industriálneho 
štýlu za účelom vytvorenia 
bezchybného produktu, 
ktorý oživí akýkoľvek 
interiér. Bezpečnostné 
kalené sklo je zasadené 
v hliníkovom či oceľovom 
ráme a pre vytvorenie 
industriálneho vzhľadu 
je rozdelené hliníkovými 
lištami na jednotlivé polia. 
Do deliacej priečky je 
možné umiestniť  prechod 
vo forme dverného 
krídla. Sklenené dverné 
krídlo môže byť ako 
otváracie, tak posuvné. 
Rámové priečky Digero  
možno kombinovať tiež  
s pivotovými dvermi 
Axon. Pokiaľ si delený 
priestor vyžaduje 
intímnu atmosféru či viac 
súkromia, možno použiť 
delenú dosku v povrchovej 
úprave Satinato.

DVERE, KTORÉ SPĹŇAJÚ 
DIZAJNOVÉ TRENDY


