Také vnímáte minimalismus jako zásadní trend v dnešním stavebním
i bytovém designu? Vyznáváte eleganci a styl přímých linií
a estetické čistoty? Skryté zárubně Dorsis nabízejí řadu možností, jak
minimalistický charakter interiérů umocnit, koncept Fortius 52 pak
představuje špičku v segmentu dveří a skrytých zárubní.
Minimalismus neznamená jen mít v interiéru málo nábytku - je to přístup vedoucí
k souladu všech interiérových prvků na bázi střídmosti a elegance, k čemuž jsou
dveře se skrytou zárubní Dorsis naprosto ideální. Krásu minimalismu si užijete
v rodinných domech stejně jako v kancelářích nebo veřejných stavbách.

VÍME CO DĚLÁME
JSME DORSIS
•
•
•

•
•

WWW.DORSIS.CZ

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.
Díky širokému týmu špičkových odborníků realizujeme
stovky náročných projektů ročně, jak v privátním, tak
v komerčním sektoru nejen v 4esku a na Slovensku. Naše
produkty jsou v evropském měřítku úspěšné dlouhodobě,
máme i projekty v USA a Spojených arabských emirátech.

Hlavní výhody konceptu Fortius 52

FORTIUS 52

• jmenovitá výška průchodu až 3500 mm, s nadpražím i bez, s nadsvětlíkem nebo šikminou
• díky tloušťce 52 mm je možné používat objektové příslušenství jako skrytý samozavírač, kartové
a elektrické otevírání atp.
• tloušťka dveří 52mm ve spojení s robustní konstrukcí zajišťuje dlouhodobou pevnost dveřního křídla.
• povrchové 6 mm silné MDF desky místo obvyklých 3mm.

dveře a skryté zárubně DO VÝŠKY AŽ 3500 MM

Koncept Fortius 52 jsme vyvinuli s cílem nabídnout architektům a investorům moderní řešení
zárubní a dveří v nadstandardní kvalitě. Soustředili jsme se na nalezení ideální konstrukce
a materiály, které zajistí výjimečnou pevnost zárubně i dveří. Výsledkem je dokonale sladěný
komplet dveří a zárubní, nikoliv dva oddělené produkty.

FORTIUS 52

dveře a skryté zárubně DO VÝŠKY AŽ 3500 MM

1 800 mm

3 500 mm

Fortius 52

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

zobrazit více
informací

FORTIUS 52

dveře a skryté zárubně DO VÝŠKY AŽ 3500 MM

FORTIUS 52

dveře a skryté zárubně DO VÝŠKY AŽ 3500 MM

Koncept domu v krajině Křivoklátska je tvořen terénní platformou se zelenou střechou
a dvěma dřevěnými „chalety“ tyčící se nad loukami a starým ovocným sadem. Dřevostavby
s přiznanou konstrukcí krovů sedlové střechy disponují otevřeným vnitřním prostorem
a velkorysými výhledy prosklenými štíty. V jednom z chaletů se nachází privátní část:
ložnice s šatnou a koupelnou, v druhém je pak společenská část domu: obývací pokoj
s kuchyní a jídelnou.
Dům je postaven z kombinace monolitu a dřevostavby, což se propisuje i v interiéru.
Mezi materiály v interiéru jednoznačně dominuje pečlivě vybírané dřevo, doplněné
o jednobarevné povrchy jako černá keramika, černý cembrit, tmavé hliníkové rámy
oken a šedá stěrka. V interiéru byl preferován důraz na detail, pečlivý výběr materiálů
a esteticky jednoduchá řešení, které se odrážejí v čistotě celého domu.
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RODINNÝ DŮM HEROLTICE
Autor: Martin Klimecký
Realizace:2017-19

zobrazit více
informací

Užitná plocha:597 m2
Dům je výsledkem téměř ideální souhry klienta a architekta. Na základě předchozí spolupráce jsme
dostali už od počátku velkou důvěru, kterou bylo zavazující nezklamat. Celý proces, od společné
formulace zadání, přes výběr pozemku, projektování i vlastní realizaci, byl řešen s náležitou pečlivostí
všech zúčastněných stran, bez zbytečného spěchu, s důrazem na promyšlenost každého kroku.
Jedině tak bylo možné jít v mnoha ohledech až na hranici možného…

FORTIUS 52

dveře a skryté zárubně DO VÝŠKY AŽ 3500 MM

FORTIUS 52

dveře a skryté zárubně DO VÝŠKY AŽ 3500 MM

Interiérové dveře Fortius 52 jsou provedeny na celou výšku místnosti a se skrytou zárubní. Obdobným
způsobem jsou řešeny dveře vestavných skříní. Povrch dveří i skříní tvoří dubová dýha ponechaná
záměrně ve své přirozené struktuře i barevnosti.
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Autor: Marek Jan Štěpán

dveře a skryté zárubně DO VÝŠKY AŽ 3500 MM

dveře a skryté zárubně DO VÝŠKY AŽ 3500 MM

KOSTEL BLAHOSLAVENÉ MARIE RESTITUTY

Duchovní centrum navrhl architekt Zdeněk Bureš, vlastní kostel je dílem
architekta Marka Štěpána. Obě stavby jsou architektonicky propojeny
v jeden celek. Na věži je instalováno zvonohra, kterou tvoří 16 zvonů od
zvonařky Leticie Vránové-Dytrychové. Věž zároveň slouží pro veřejnost
jako vyhlídka na Brno. Kostel je postaven díky darům věřících, a to nikoli
pouze z farnosti Brno-Lesná, ale z celé republiky i ze zahraničí.
Skryté zárubně a dveře Fortius s pevným nadsvělíkem v povrchové úpravě bělený dub.

FORTIUS 52

FORTIUS 52

Brno - Lesná, ulice Nezvalova

zobrazit více
informací
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Hlavní výhody konceptu DURUS 45

DURUS 45

• tloušťka dveří 45mm ve spojení s robustní konstrukcí zajišťuje dlouhodobou pevnost
dveřního křídla.
• tloušťka povrchových MDF desek je 6mm místo obvyklých 3mm.
• povrch dřevěného dveřního křídla lze dokončit lakováním kvalitní polyuretanovou barvou
v jakémkoli odstínu RAL. Povrch dveří lze dokončit i dýhou a nebo stěrkou, podle jakéhokoli
přání klienta.
• jmenovitá výška průchodu je omezena výškou 2400 mm

dveře a skryté zárubně DO VÝŠKY AŽ 2400 MM

2 400 mm

Dveře a skryté zárubně DURUS 45 nabízí architektům a investorům sofistikované
řešení v nadstandardní kvalitě za dostupnou cenu.

DURUS 45

dveře a skryté zárubně DO VÝŠKY AŽ 2400 MM

1 800 mm

DURUS 45

zobrazit více
informací
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Jihomoravský kraj

zobrazit více
informací

Realizace RD se nachází nedaleko města, v kultivovaném resortu uprostřed
přírody, která dům doslova obklopuje. Tento fakt nás vedl k zasazení domu
do okolí tak, aby respektoval terén a výškově tedy jako nový prvek v daném
místě nedominoval, dále k použití pouze přírodních materiálů, nikoliv
imitací. Tím je dům v harmonii s okolím, což jsme společně s investorem
chtěli. Samotné osazení domu na parcele je obývacím pokojem, pokoji
dětskými a hostovskými na JZ, ložnice s koupelnou, zádveří a další jsou
pak na SV. Dům skýtá svou polohou a začleněním do terenu famozní
výhledy do okolní krajiny. Co se týká použitých materiálů je v interieru
použit dub s matným lakem na povrchu, dále lakovaný nábytek i dveře
v ultramatu, který je mimo velmi zajímavou vizuální stránku i praktický
stran údržby. Dále použito sklo, obkladový lámaný kámen, dubová
podlaha.

dveře a skryté zárubně DO VÝŠKY AŽ 2400 MM

Autor: VLČEK A PARTNEŘI ARCHITEKTI

DURUS 45

dveře a skryté zárubně DO VÝŠKY AŽ 2400 MM
DURUS 45
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MODERNÍ DŘEVOSTAVBA
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Banská Bystrica
Rodinný dom v Banskej Bystrici je komponovaný ako objekt so súčasnými
výrazovými prostriedkami. Kompozične ide o štvorcový pôdorys na dvoch
nadzemných podlažiach, z južnej strany 2.NP s dvomi zapustenými
balkónmi do celkovej hmoty objektu. Dôležitou súčasťou výrazu
architektúry je prestrešenie objektu. Strecha je jednoduchého valbového
typu s nízkym sklonom a s výraznými presahmi strechy. Konečný
výraz fasád dotvára ich samotné členenie s odskokmi na poschodí
a rozdielnym farebným a materiálovým riešením štruktúr. Rodinný
dom svojou samotnou hmotou, rozsahom, dispozičným usporiadaním
a v neposlednom rade aj precíznou realizáciou a dielenským prevedením
či samotnej stavby ale aj interiéru presahuje zaužívaný rozmer dnešných
bežných rodinných domov, čím sa nepriamo zaraďuje do kategórie
prímestských víl.
V neposlednom rade treba spomenúť, že pre takéto nadštandardné
riešenie bola vhodne vybraná lokalita, pozemok a samozrejme
v neposlednom rade samotný investor.

dveře a skryté zárubně DO VÝŠKY AŽ 2400 MM

Autor: INARDEX - Trencin

DURUS 45

dveře a skryté zárubně DO VÝŠKY AŽ 2400 MM
DURUS 45
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LUXUSNÍ RODINNÝ DŮM
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Praha
Penthouse je prostorný ateliérový byt ve střešních prostorech domu.
Investor požadoval vytvoření neokázale luxusního a elegantního bytu se
dvěma až třemi ložnicemi a velkorysým společenským prostorem. To
bylo bezezbytku naplněno. Vzhledem k tomu, že spolupráce mezi ním
a designérkou Ivankou Kowalski nebyla první, věděli, co od sebe mohli
vzájemně očekávat.
Barevně je interiér vyvedený v utlumené černobílé kombinaci, založený na
kontrastu teplejších odstínů tmavé šedohnědé a teplé světle šedobéžové
barvy. Prolíná se tu několik základních materiálů – bělený dub, mramor
Calacatta, bílá stěrka, mořený šedohnědý dub a černý plech. Koupelny
jsou jako zbytek bytu vybaveny kombinací mramoru, bílé stěrky a tmavě
mořeného dubu.

dveře a skryté zárubně DO VÝŠKY AŽ 2400 MM

Autor: Ivanka Kowalski

DURUS 45

dveře a skryté zárubně DO VÝŠKY AŽ 2400 MM
DURUS 45
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NEOKÁZALE LUXUSNÍ BYDLENÍ NA STARÉM MĚSTĚ
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FORTIUS WOODY

FORTIUS WOODY

Koncept FORTIUS WOODY je příkladem minimalismu snoubícího se s tradičním stylem.
Dveře v líci stěny se skrytou zárubní FORTIUS a dřevěnou rámovou zárubní do výšky až
2700 mm jsou funkční součástí interiéru propojující minimalistický design s klasickými
interiérovými prvky. Tento atraktivní produkt byl vytvořen pro náročné klienty, kteří touží
po designovém bydlení.

dveře a RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ WOODY VÝŠKY AŽ 2700 MM

2 700 mm

zobrazit více
informací

FORTIUS WOODY

dveře a RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ WOODY VÝŠKY AŽ 2700 MM

1 800 mm

dveře a RÁMOVÉ zárubně DO VÝŠKY AŽ 2700 MM
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BELPORT

zobrazit více
informací
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Výhody a možnosti systému posuvných dveří BELPORT
Bezobložkové pouzdro BELPORT je využitelné pro zděné
i sádrokartonové příčky a nabízí varianty pro dřevěná
i celoskleněná křídla i v dvoukřídlém provedení.
Plynulý a hladký chod křídel zajišťují sofistikované vozíky
pro křídla váhy až 80 kg. Odnímatelná, hliníková kolejnice
s nastavitelným zadním dorazem umožňuje snadnou instalaci
a možnost servisního zásahu. Pro zvýšení komfortu zavírání
používáme zpomalovač dojezdu dveřního křídla, v případě
širších křídel oboustranného. Dvoukřídlé provedení umožňuje
synchronní zavírání obou křídel jedním tahem.

BEZOBLOŽKOVÁ STAVEBNÍ POUZDRA PRO POSUVNÉ DVEŘE DO VÝŠKY 3000 MM

3 000 mm

1800 mm

BEZOBLOŽKOVÁ POUZDRA BELPORT s posuvnými
dveřmi již neodmyslitelně patří do uceleného,
minimalistického konceptu se skrytými zárubněmi
DURUS a FORTIUS a soklovými lištami LINUS. Finálním
výsledkem je úplná integrace pouzdra ve stěně.

BELPORT

BELPORT

BEZOBLOŽKOVÁ STAVEBNÍ POUZDRA PRO POSUVNÉ DVEŘE DO VÝŠKY 3000 MM

BEZOBLOŽKOVÁ STAVEBNÍ POUZDRA PRO POSUVNÉ
DVEŘE DO VÝŠKY 3000 MM
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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.

BEZOBLOŽKOVÁ STAVEBNÍ POUZDRA PRO POSUVNÉ DVEŘE DO VÝŠKY 3000 MM

Autor: Ing.arch. Petra Zajíčková, Ing.arch. Michal Rouha

BELPORT

BEZOBLOŽKOVÁ STAVEBNÍ POUZDRA PRO POSUVNÉ DVEŘE DO VÝŠKY 3000 MM
BELPORT

Rodinný dům Holoubkov

zobrazit více
informací
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LINUS
skrytá soklová lišta

zobrazit více
informací

SKRYTÁ SOKLOVÁ LIŠTA
LINUS

Skryté soklové lišty LINUS jsou dostupné v modifikaci LINUS 13 pro sádrokarton a suchou
výstavbu a LINUS 15 pro omítané stěny. Nainstalovaná soklová lišta vytvoří prostor pro osazení
vkladky různých materiálů. Ta může být sladěna s odstínem podlahové krytiny, dveří nebo
stěny. Vkladka není součástí dodávky soklové lišty, řeší se vždy individuálně.
Do upravené vkladky lze vložit LED pásek či lišta, která podsvícením vytvoří jedinečný efekt.

LINUS

SKRYTÁ SOKLOVÁ LIŠTA

Skryté soklové lišty LINUS jsou funkčním, praktickým a minimalistickým
detailem, kterým celý designově ucelený koncept se skrytými zárubněmi
FORTIUS a DURUS dostane finální podobu.
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DIGERO
industriální
dělící příčky

AXON
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Stěžejním benefitem pivotových dveří AXON je možnost
oboustranného otevírání křídla využívajícího sofistikované funkce
kyvných pantů.
Dveře jsou vyráběny na míru v atypických rozměrech maximální
výšky (až 3 000 mm) a šířky (až 2 000 mm).

Neviditelné pivotové panty jsou upevněné do
stropu a podlahy a mají nosnost až 150kg,
k dispozici je proto celá škála variant – od
rámového, celeskleněného až po dřevěné
provedení pivotového křídla.
V případě, že umístíme několik pivotových
dveří s centrální osou otočení za sebe, vzniká
variabilní dynamická stěna, která se dá podle
potřeby jakkoli zavírat či otevírat. Pokud daný
prostor vyžaduje hodně světla, celoskleněné
pivotové dveře jsou ideálním řešením.

PIVOTOVÉ DVEŘE AXON

PIVOTOVÉ DVEŘE AXON

PIVOTOVÉ DVEŘE

zobrazit více
informací

AXON

AXON
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Vila Nad Zlatnicí, PRAHA 6
Autor: Ivanka Kowalski
Realizace: 2019

zobrazit více
informací

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.

AXON

PIVOTOVÉ DVEŘE AXON

AXON

PIVOTOVÉ DVEŘE AXON

Nadčasové příčky DIGERO s pivotovými dveřmi AXON ve zlaté barvě
GI color GOLD.
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DIGERO SWING

Rámové dělící příčky Digero jsou ukázkou
dokonalého skloubení tradičního industriálního
stylu s využitím nejnovějších technologií
a komponentů, jako jsou například 3D seřiditelné
panty a magnetické zámky. Bezpečnostní kalené
sklo je zasazené v hliníkovém či ocelovém rámu
a pro vytvoření industriálního vzhledu je rozděleno
na jednotlivá pole. Rámové příčky Digero lze
kombinovat také s pivotovými dveřmi Axon.

POSUVNÉ DĚLÍCÍ STĚNY DIGERO SWING

POSUVNÉ DĚLÍCÍ STĚNY DIGERO SWING

zobrazit více
informací

DIGERO SWING

DIGERO SWING

Pokud dělený prostor vyžaduje intimní atmosféru či hodně
soukromí, lze použít skleněnou desku v povrchové úpravě
Satinato. Industriální dělící příčky rozjasní interiér nejen
svým vzhledem, ale i schopností propouštět světlo.
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DIGERO SWING

DIGERO SWING
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POSUVNÉ DĚLÍCÍ STĚNY DIGERO SWING

POSUVNÉ DĚLÍCÍ STĚNY DIGERO SWING
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Bezpečnostní kalené sklo je zasazené
v hliníkovém či ocelovém rámu a pro vytvoření
industriálního vzhledu je rozděleno na jednotlivá
pole. Rámové příčky Digero Slide a Swing lze
kombinovat také s pivotovými dveřmi Axon.
I v případě příček DIGERO Slide je nejvíce využíváno
čiré sklo, ale použitelná jsou v podstatě jakákoliv
dostupná skla.

zobrazit více
informací

POSUVNÉ DĚLÍCÍ STĚNY DIGERO SLIDE

Industriální rámové příčky s posuvnými
dveřmi DIGERO SLIDE nabízí podobná
řešení jako otvíravá varianta SWING,
rozdílem je pouze nutnost použít kolejnici
instalovanou ve stropě nebo v nadpraží.
Posuvné křídlo nebo i více křídel můžeme
posouvat jak na stěnu, tak přes fixní
prosklené části dělící příčky nebo i do
pouzdra BELPORT.

DIGERO SLIDE

DIGERO SLIDE

POSUVNÉ DĚLÍCÍ STĚNY DIGERO SLIDE

DIGERO SLIDE
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PRVOREPUBLIKOVÝ BYT NA ŽIŽKOVĚ
Autor: Iva Hájková | Zdroj: Iva Hájková Studio
Foto: BoysPlayNice
Ukázkou tvorby studia je rekonstrukce typického prvorepublikového bytu, ve kterém
se česká elegance začátku 19. století prolíná s trochou Asie. Výsledkem je moderní,
nadčasový byt v pastelových tónech v kombinaci s luxusními materiály. Náladu místa
utváří unikátní stůl představující vodní hladinu. Stůl je vyřezán do tvaru oblíbeného jezera
a díky skleněným nohám jako by levitoval nad zemí. Doplňují ho židle z přírodního lýka
představující rákosí. Za zády na stěně je kus mramorového kamene, který do prostoru
vnáší stabilitu a vyjadřuje skálu u jezera.
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Převážná většina vybavení bytu je navržena na míru, včetně úchytek, nožiček a kování.
Broušená mosaz působí moderním dojmem, přesto se odkazuje materiálově
k minulosti. Interiér vyniká také díky terazzové dlažbě velkého formátu, stejná dlažba
je použita i místo klasických parapetů. Barvy kamínků v podlaze se opakují barevně
v celém interiéru.
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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 standardní i prodlouženou záruku a pozáruční servis

VÝVOJ
VÝROBA
REALIZACE
KOLÍN
SHOWROOM A VÝROBA
Klejnarská 863

PRAHA
SHOWROOM
Jesenice, V Roháči I. 1438

BRNO
SHOWROOM
Hněvkovského 67

OLOMOUC
SHOWROOM
Čajkovského 18a

SLOVENSKO, RAKOUSKO
obchodní kancelář

+420 774 426 415
kolin@dorsis.cz

+420 773 992 116
praha@dorsis.cz

+420 602 510 699
brno@dorsis.cz

+420 774 017 110
olomouc@dorsis.cz

+420 775 405 006
office@dorsis.cz

