
Čistý, ničím nerušený priestor, zbavený nadbytoč-
ných prvkov, detailov a dekorácií, je trendom posled-
ných niekoľkých rokov. V takomto interiéri hrajú prím 
dvere so skrytou zárubňou. Ich schopnosť dokonalo 
splynúť so stenou však nie je ich jedinou silnou strán-
kou. Hliníkový profil Dorisis má hneď niekoľko výhod. 
Profily Fortius 52 aj Durus 45 sú vyvinuté tak, že ich 
možno použiť reverzne. Vďaka tomu je možné otvárať 
dvere pri zachovaní celistvosti pohľadu von i dovnútra. 
Model dverí so skrytou zárubňou Fortius 52 je možné 
použiť až do výšky 3 500 mm, a to buď s horným nad-
pražím, alebo bez neho. Ďalšou z výhod dverí a skry-
tých zárubní Dorsis je možnosť ich skosenia v akom-
koľvek požadovanom uhle. 

Tradičné princípy 
v atraktívnom balení
Dvere Dorsis sa vždy prispôsobia priestoru a možno 
ich inštalovať aj do podkrovných izieb, s maximálnym 
využitím daného miesta. Povrch dreveného dverného 
krídla možno dokončiť lakovaním kvalitnou polyuretá-
novou farbou v akomkoľvek odtieni RAL, v matnom aj 
v plnom lesklom variante. Povrch dverí je možné do-
končiť aj dyhou alebo stierkou. Dvere Dorsis tak mô-
žu v priestore vyniknúť alebo môžu opticky splynúť so 
stenou. Novinkou medzi produktmi Dorsis sú dvere 
Woody. S obložkou v líci sa murujú na profile skrytej 
zárubne Fortius 52 a dokončené dyhou sú doplnkom 
interiéru, prepájajúcim minimalistický dizajn s klasic-

Dvere Dorsis 
Od minimalizmu k industriálu
Súčasný trend v poňatí priestoru sa prikláňa ako k minimalizmu, tak aj k industriálu. 
Kombináciou oboch štýlov možno vytvoriť atraktívny a nevtieravý interiér. Dvere, na ktoré sa 
špecializuje spoločnosť Dorsis, sú jeho neoddeliteľnou súčasťou. Či už ide o skryté zárubne, 
bezobložkové puzdrá alebo hliníkové deliace priečky, v každom prípade je to starostlivo 
zostavený produkt a funkčný aj dizajnový doplnok interiéru.
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kými interiérovými prvkami. Tento atraktívny produkt 
bol vytvorený pre takých klientov, ktorí túžia po dizaj-
novom bývaní, a súčasne chcú zachovať niektoré tra-
dičné princípy.

Priečky, ktoré rozjasnia interiér
Ukážkou dokonalého využitia prvkov industriál- 
neho štýlu sú rámové deliace priečky Digero. 
Bezpečnostné kalené sklo je zasadené v hliníko-
vom či oceľovom ráme a rozdelené hliníkovými liš-
tami na jednotlivé polia. Do deliacej priečky je mož-
né umiestniť priechod vo forme dverného krídla. 
Sklenené dverné krídlo môže byť ako otváravé, tak 
posuvné a možno naň aplikovať hliníkovú mriežku. 
Rámové priečky Digero je možné kombinovať aj s pi-
votovými dverami Axon. Industriálne deliace prieč-
ky rozjasnia interiér nielen svojím vzhľadom, ale aj 
schopnosťou prepúšťať svetlo. Pre vytvorenie intím-
nej atmosféry možno použiť sklenenú dosku v povr-
chovej úprave Satinato.

Posuvné dvere ušetria priestor 
Dorsis okrem skrytých zárubní ponúka aj posuv-
né dvere, a to po stene, ako aj do bezobložkového 
puzdra. Toto vyhotovenie sa skvelo hodí do priesto-
rov, v ktorých je menej miesta a otvorené dverné 
krídlo by bolo prekážkou. Krídlo posuvných dverí 
môže byť drevené i sklenené – číre alebo pieskova-
né. Produkty Dorsis však nie sú iba obyčajným dizaj-
novým doplnkom. Spoločnosť vyvinula systém dverí 
a skrytých zárubní s protipožiarnou, bezpečnostnou 
a akustickou odolnosťou.

Od 1. novembra 2018 je možné navštíviť nový showro-
om Dorsis v Prahe. Na adrese V Roháči I. 1438, 
252 42 Jesenice vznikol neobyčajný priestor, predsta-
vujúci všetky produkty, ktoré spoločnosť v súčasnosti 
ponúka. V minimalistickom interiéri s vysokými strop-
mi je možné  vidieť všetky novinky,  vrátane nových 
hrejivých materiálov, akými sú napríklad teak, sukový 
dub či exotický makasar.

Industriálne priečky Digero

Puzdrové posuvné dvere

Skryté zárubne Dvojkrídlové pivotové dvere Porta

Realizácia - interiér Karlov


