CLARA
QUATRO LINEA
Bílé lakované dveře s 3vrstvým
vodou ředitelným HQ lakem, polomat,
UV vytvrzování, 3x broušeno

Kování Magnetic Tin-K
(titan černý mat)

Černý rámeček
Používáme vlepené
zasklívací rámečky
bez použití hřebíčků
(možné typy skel:
satinované, průhledné)

Inovativní systém ovládání
dveří bez kliky, bez zámku,
bez elektroniky. Do Magneticu
jsme zapracovali řadu velmi
silných magnetů a umístili je
do dveřní zárubně, naproti do
dveřního křídla jsme zasadili
blok z magnetické nerez oceli.
Dostupné také s povrchovou
úpravou SNi (matný nikl).

Lakování CLARA
prémiovým
třívrstvým HQ lakem
s UV vytvrzováním
dodává hladkým
i profilovaným
dveřím punc
elegance.
S použitím dveřního
kování Magnetic
se jedná o takřka
puristický design.

VARIANTY DVEŘÍ QUATRO
Komu přijdou hladké dveře
fádní, sáhne po dveřích
s prolisy, které dodají
prostoru více dynamiky.
Různé typy prolisů se hodí do
moderních minimalistických
interiérů až po tradiční či
historické prostory.

PLNÉ
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LINEA

VERTIKA
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Dvoukřídlé provedení
prosklených dveří
DAKOTA sklo 4/4
dodá interiéru světlo
a vzdušnost.

CLARA
DAKOTA SKLO 4/4
Elegantní prosklené dveře
s decentním rámečkem vnesou
do prostoru světlo.

DOORNITE BÁRA Tin-K
(titan černý mat)
nabízíme ve třech variantách:
Černá Tin K
Bílá
Nerez

VARIANTY PROFILOVANÝCH DVEŘÍ

BÍLÉ DVEŘE
Nadčasový design,
kombinovatelný se všemi
ostatními dekory, přečká
všechny trendy. To jsou bílé
dveře v mnoha provedeních.

DAKOTA plné
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DAKOTA sklo

BORDEAUX

TAMPA
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DOPLŇKY
KLIKY

MUŠLE

ZÁMKY

magnetický zámek

Široký sortiment klik obsahuje kliky
s různými povrchovými úpravami:
- Tin-K (titan černý mat)
- SNi (matný nikl)
- Cr (lesklý chrom)
- Nerez (nerezová ocel)

Mušle k posuvným dveřím dodáváme
s různými povrchovými úpravami
(nerez, SNi, Tin-K, broušený chrom).
Prstýnek (úchyt v hraně dveří pro
posuvné dveře do pouzdra) je vždy
dodáván ve shodném povrchu.

Komfortní magnetické zámky
nabízíme pro polodrážkové i
bezfalcové dveře se stříbrným
nebo černým čelem.

PANTY

RÁMEČKY

ALU SÉRIE

Používáme vlepené zasklívací
rámečky bez použití hřebíčků.
V barvě dekoru, černé nebo
ALU rámečky.

Dveře v povrchu CPL
laminát mohou být doplněny
zafrézovanými lištami ve
stříbrné nebo černé barvě.

skryté panty

Set bezfalcových dveří a zárubní
je dodáván se skrytými panty
Tectus 340 ve stříbrné (SCr
- matný chrom) nebo černé barvě.

ALU POSUVNÝ
SYSTÉM
Posuvný systém je vybavený skrytým
integrovaným zpomalovacím
a tlumícím systémem při dojezdu
v obou směrech. Posuvnou lištu
dodáváme v povrchových upravách
stříbrný matný hliník a černý mat.

/06

www.doornite.cz

CLARA
Dveře s velkým
prosklením 4/5
doporučujeme
z bezpečnostních
důvodů osadit
tvrzeným
bezpečnostním
sklem třídy 1.

4/5
Hladké bíle lakované dveře
s populárním velkým prosklením
4/5 se satinovaným sklem

DENY Tin-K
(titan černý mat)
- fyzikálně naprašovaný povrch
- nezaměnitelný kovový odstín
- magnetická kulatá rozeta

DALŠÍ VARIANTY PROSKLENÍ

SKLA
Nejpopulárnějším sklem je
určitě sklo satinované, které
propouští světlo a přesto
poskytuje dostatek soukromí.
Dalšími typy jsou průhledné,
chinchilla, screen, kůra čirá
a mastercarre. Dveře CLARA
osazujeme pouze satinovaným
a průhledným sklem.
VERTIKA

/08

LINEA

3/4
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CPL
PREMIUM
PLNÉ
Jedná se o laminát tloušťky 0,2 mm
s vysokou odolností proti
poškození, vyznačující se snadnou
údržbou a vysokou životností.

JAMESON Tin-K
(titan černý mat)
- fyzikálně naprašovaný povrch
- nezaměnitelný kovový odstín

PROSKLENÉ VARIANTY

HPL
Je laminát tloušťky 0,8 mm
vyrobený podobně jako CPL
laminát, ale z více vrstev a za
většího lisovacího tlaku. Jedná
se o nejodolnější povrchovou
úpravu, proto se často používá
do průmyslových i komerčních
provozů.
DOMINANT
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VERTIKA

LINEA

GIGA
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Dveře s odolnou
povrchovou úpravou
CPL / HPL laminát
se často používají
do náročných
podmínek průmyslových
a komerčních provozů,
takže skvěle poslouží
i na nejdůležitějším
místě vašeho
domova – vstupních
bezpečnostních dveřích.
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Hruškové Dvory 82, CZ – 586 01 Jihlava
e–mail: info@doornite.cz
www.doornite.cz

Platnost katalogu od
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