


VÍME CO DĚLÁME
JSME DORSIS

• Jsme česká, dynamicky se rozvíjející firma s mnohaletými 
zkušenostmi v oboru exkluzivních interérových dveří.

• Vyvíjíme stále nová řešení a designové, přesto technicky 
dokonale funkční produkty.

• Ve vlastní, moderní výrobě v Kolíně vyrábíme unikátní profily 
skrytých zárubní včetně systémových skrytých soklových 
lišt, rámové dělící příčky DIGERO, pivotové dveře AXON, 
posuvné dveře a mnoho dalšího.

• Disponujeme moderními showroomy v Praze, Brně, 
Olomouci a Kolíně.

• Náš široký tým zkušených odborníků nám umožňuje 
realizovat stovky náročných projektů ročně v privátním 
i komerčním sektoru v ČR a SR, ale také v Rakousku, 
Švýcarsku, Francii a USA.



UNIKÁTNÍ SKRYTÉ ZÁRUBNĚ

• vývoj a vlastní výroba unikátních profilů skrytých zárubní
• DURUS 45 – základní model skryté zárubně do výšky 2300mm
• FORTIUS 52 – exkluzivní model skryté zárubně až do výšky 3200mm
• FORTIUS EI30 - skrytá zárubeň pro dveře s požární odolností 30min až do výšky 2600mm
• FORTIUS RC2 - skrytá zárubeň pro bezpečnostní dveře až do výšky 2600mm

UCELENÝ SKRYTÝ SYSTÉM

• otočné dveře se skrytou zárubní DURUS a FORTIUS
• posuvné dveře do bezobložkového pouzdra BELPORT
• skrytý úložný systém VANUS
• skrytá soklová lišta LINUS

INDUSTRIÁLNÍ PŘÍČKY DIGERO

• vývoj a vlastní výroba profilů rámových příček DIGERO
• provedení příčky v hliníku nebo oceli
• variabilní svislé nebo vodorovné členění
• možné i v provedení s posuvnými nebo pivotovými dveřmi AXON

OSTATNÍ SORTIMENT

• dveře a rámové zárubně WOODY
• bezfalcové a reverzní dveře a zárubně
• posuvné dveře po stěně
• bezrámové celoskleněné stěny



Pokud plánujete útěk z velkoměsta na venkov, tak nezapomeňte myslet velkoryse. Přesně 
v tomoto duchu se zrcadlí senzační dům - Chalet Karlov.
Mohl to být jen další venkovský dům. Místo toho dal Fandament naší cestě z města podobu 
senzačního chaletu, který uprostřed křivoklátské přírody působí jako zjevení a současně 
jakoby tam stál od nepaměti.

Dveře se skrytou zárubní a posuvné dveře v kombinaci barev RAL a sukatého dubu, přesně zapadají do kon-
ceptu tohoto domu.

CHALET KARLOV - VELKORYSE POJATÝ VENKOVSKÝ DŮM
Autor: FANDAMENT
Křivoklátsko, 2016, 359m2

Fortius

Belport
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KARLOV



Dům v Neveklově pracuje se základním, archetypálním tvaroslovím rodinného domu se sedlovou střechou. Vnitřek 
v sobě ovšem ukrývá naprosto současný pohodlný interiér moderního bungalovu, vzdušný prostor plný světla 
a průhledů do velké zahrady. Kompozičně jde o dvě budovy se stejným sklonem střechy a rozdílnou výškou, lehce 
od sebe uskočené a spojené proskleným krčkem. Na dvou místech je dům v interiéru otevřený do krovu obloženého 
bílými prkny, v obývacím pokoji a v koncovém segmentu ložnice, což také umožnilo, aby se podoba domu se sedlo-
vou střechou otiskla do proskleného čela ložnice.

Dveře se skrytou zárubní bez horního nadpraží a posuvné dveře po stěně v barvě RAL 9003

Rodinný dům ve skandinávském stylu
Autor:ATELIER KUNC architects, s.r.o. | Michal Kunc
Spoluautor:DMAE Architects | Alžběta Vrabcová
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Fortius
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VILA
ZLATNICE



Digero

Exkluzivní, s citem zrekonstruována vila je dokončena a plně vybavena v nejvyšším 
standardu. Interiérový design nese rukopis přední české designérky Ivanky Kowalski. 
Barevné ladění interiéru do světlých tónů vytváří spolu s použitými přírodními materiály 
jako kanadský ořech a italský travertin harmonický celek. Dům je vybaven designovým 
nábytkem světových značek.

Dveře se skrytou zárubní v bílé barvě RAL a nadčasové příčky DIGERO s pivotovými i posuvnými dveřmi ve 
zlaté barvě GI color GOLD.

Axon

Vila Nad Zlatnicí
Autor: Ivanka Kowalski
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RADIMOVICE



“Zadáním byl dům pro manželský pár s odrostlými dětmi. Od začátku jsme 
tedy celý návrh koncipovali jako dům pro dvě osoby,” říká architekt Michal 
Kunc. Tím se tento dům odlišuje od našich ostatních domů: nemá žádné 
dětské pokoje, ale je koncipován jako jednoduché a pohodlné bydlení.

Dveře se skrytou zárubní a posuvné dveře do bezobložkového pouzdra v bílé barvě RAL, celoskleněné posuvné 
dveře s kolejnici zapuštěnou ve stropním podhledu a skryté soklové lišty.

Belport
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Rodinný dům Radimovice
Autor: ATELIER KUNC architects, s.r.o. | DMAE Architects | Alžběta Vrabcová



RESIDENCE
SACRE COEUR



Úžasné výhledy, kvalita srovnatelná s nejvyššími světovými standardy, nadčasová 
a vzdušná architektura, funkčnost v každém ohledu, ochrana soukromí. Luxusní byt 
v residenčním komplexu Sacre Coeur dokonale splňuje veškeré atributy moderního 
bydlení v srdci velkoměsta.

Dveře se skrytou zárubní a posuvné dveře do bezobložkového pouzdra v bílé barvě RAL, celoskleněná fixní stěna.

Belport

Durus

Luxusní byt v Rezidenčním komplexu Sacre Coeur
Autor: Ing. Arch. Martin Moravec, Studio OOOOX



HOLOUBKOV



Zadáním bylo navrhnout interiér rodinného domu v Holoubkově. Rodinný dům je situován v malé obci s výhledem na blízký rybník. Parcela 
rodinného domu je orientovaná v ose S-J, kde hlavní vstup na pozemek se nachází na jihu. Výhled na rybník je pak směrem na sever.
Interiér celého domu je v konceptu navržen jako jednoduchá stropní deska, která je podpírána bloky stěn. Stěny pak vybíhají i mimo 
vnitřní objekt a přirozeně tak eliminují hranice mezi interiérem s exteriérem. Díky velikým oknům a interiérovým i exteriérovým dveřím, 
které probíhají od podlahy až k rovině stropu, je tímto základní idea ještě více podpořena.

Koncept vysokých dveří po strop v kombinaci barev šedé, bílé a přírodního dubu dominuje celému interiéru. Dveře a skryté zárubně FORTIUS 52, i v požárním 
provedení, posuvné dveře se zapuštěnou kolejnicí ve stropní konstrukci.

Fortius

Belport
Rodinný dům Holoubkov
Autor: Ing.arch. Petra Zajíčková, Ing.arch. Michal Rouha
Spolupráce: Filip Kocourek, Jaroslav Dědič





ZKUŠENÝ OBCHODNÍ A TECHNICKÝ TÝM

• prezentace všech produktů v moderních designových showroomech
• navrhneme a doporučíme nejlepší možné technické řešení

TECHNICKÁ PODPORA

• technická dokumentace pro architekty, designéry a stavební firmy
• konzultace stavební připravenosti a zaměření zakázek na stavbě

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

• naše produkty vyrábíme s individuálním zákaznickým přístupem
• pružná a efektivní vlastní výroba s možností atypických řešení

ODBORNÁ REALIZACE

• montáže provádí týmy kvalifikovaných zkušených řemeslníků
• poskytujeme záruční i pozáruční servis

ZKUŠENOSTI
PROFESIONALITA
ODBORNOST



EUROVIA



Fortius
EI30

Stavební společnost Eurovia CS se přestěhovala do nového sídla. Z Paláce Dunaj na Národní třídě, 
který prodala německé společnosti, zamířila do nové budovy, kterou vybudovala v pražské Krči.
Nová budova vznikla v těsné blízkosti ulice U Michelského lesa, nedaleko Thomayerovy nemoc-
nice. Eurovia CS na místě vlastní areál o rozloze zhruba devět tisíc metrů čtverečních. Na něm 
vybudovala třípatrovou stavbu podle návrhu architekta Petra Koláře, která nabídne zhruba tři 
tisíce metrů čtverečních ploch.

Dveře a skryté zárubně DURUS 45 a FORTIUS 52 v barvě RAL 9010, dveře s požární odolností a samozavírači, akustickým út-
lumem 37dB a elektromechanický systém otevírání dveří s připojením na EZS.

Durus
Administrativní budova společnosti Eurovia CS, a.s.
Autor: Mgr.A. Petr Kolář, ADR, s.r.o.





Axon
BAUMIT

Showroom - Color Studio firmy Baumit je výkladní skříní produktů firmy. Show-
room se nachází v parteru na rušné ulici v nově vzniklé čtvrti Zuckermandel. 
Kolemjdoucí stejně jako řidiče projíždějící kolem upoutá nepřehlédnutelným 
stropem, vytvořeným z omítky, produktem příznačným pro firmu Baumit. Ta 
představuje nosné téma celého prostoru Color Studia. Omítka je nanesená na 
2264 hranolech zavěšených na stropě, které prezentují barevnost firemních 
výrobků v celé své rozmanitosti.

Dveře se skrytou zárubní FORTIUS v bílé barvě RAL 9003, plné pivotové dveře šedé 
a v přírodním dubu

Showroom BAUMIT
Autor: Ing. arch. Sebastian Nagy



NOTINO



NOTINO patří k nejvýznamnějším evropským obchodníkům s parfémy a kosmetikou. Kanceláře odrážejí 
čistotu, esenci, světlo, upřímnost a dobrý pocit.
4.000m2 kanceláří prochází plynulé křivky v rámci podhledu a intarzie v kobercích. Křivky připomínající 
linoucí se esenci podporují plynulost a eleganci pohybu, výrazná přítomnost světla stylizuje něco mírně 
nadpozemského. Každé oddělení společnosti má mírně odlišný charakter. Mezinárodním call centrum 
prochází plnobarevná mozaika akustických obkladů, která vystihuje rozmanitost kontinentů a národností. 
Marketing a obchod podporují přírodní materiály.

Dveře se skrytou zárubní FORTIUS 52 bez horního nadpraží, v systémovém dřevěném obkladu stěny – barva dveří RAL 9003

Fortius
Notino
Autor: KYZLINK ARCHITECTS
Architekti: Jan Kyzlink, Petr Pospíšil, Zbyšek Sikora





Nový showroom sídlí v prostorách bývalé menzy v lokalitě brněnského bo-
hunického kampusu. Rozsáhlá rekonstrukce upravila nejen dispoziční řešení. 
Celý prostor se tak otevřel a nyní se může pochlubit rozlohou o velikosti 250 m2.
Nový showroom reflektuje trend rámových prosklených stěn DIGERO, a nejen 
díky dřevěnému obložení odráží nezaměnitelnou skandinávskou atmosféru.
V prostoru vznikla velmi příjemná zákoutí, jež prezentují designové kousky 
vybraných značek.

Hliníkové industriální příčky DIGERO v provedení s dveřním křídlem i samotné fixní stěny, barva 
rámů RAL 9005, čiré sklo

Digero

DESIGNVILLE

Showroom DESIGNVILLE
Autor: AID TEAM





X PRODUCTION

Bývalý výrobní areál firmy Chemoplast se mění na kreativní centrum DEPO 
Business Parking. Industriální open space kanceláře jsme navrhli na míru pro 
digitální agenturu X Production. Součástí je i fotografický ateliér, který firma 
potřebuje pro svou práci. Interiérové prvky byly vybrány tak, aby ladily s indus-
triálním charakterem místa.

Industriální příčky DIGERO, pro kanceláře i se zamykáním, barva RAL 9005 a čiré sklo, v zázemí dveře se 
skrytou zárubní FORTIUS v barvě RAL 8022

Digero

X Production
Autor: FANDAMENT s.r.o.





HOTEL
REPUBLIKA

Nově otevřený luxusní Hotel Republika & Suites nabízí komfort, eleganci 
a šarm ve zlaté stověžaté Praze. Hotel Republika & Suites se nachází jen 
pár kroků od Staroměstského náměstí a je ideálním místem pro relaxaci, 
procházky městem a užívání si krás Prahy.

Požární dveře plné i částečně prosklené se skrytou zárubní FORTIUS EI 30, v barvách RAL 9016, RAL 7048, 
kartový systém otevírání

Fortius
Hotel Republika
Autor: Ing. Arch. Zbyněk Pšenička



KOLÍN
SHOWROOM A VÝROBA
Klejnarská 863

+420 774 426 415
kolin@dorsis.cz

BRNO
SHOWROOM
Hněvkovského 67

+420 602 510 699
brno@dorsis.cz

OLOMOUC
SHOWROOM
Čajkovského 18a

+420 774 017 110
olomouc@dorsis.cz

SLOVENSKO, RAKOUSKO
obchodní kancelář

+420 775 405 006
office@dorsis.cz

PRAHA
SHOWROOM
Jesenice, V Roháči I. 1438

+420 777 232 771
praha@dorsis.cz

Showrooms



WWW.DORSIS.CZ


