


NAVRHOVÁNÍM
PRODUKTU

SE VYTVÁŘEJÍ
POCITY



Pokaždé, kdy člověk 
vstupuje do svého domu, by 
měl zažít tento jedinečný 
pocit domova.
Denis Vesel, zakladatel designu VESEL



Nové designové dveře Internorm

LUXUSNÍ DESIGN S NADČASOVOU ELEGANCÍ

Vizí mého návrhu bylo 
vytvořit něco nadčasově 
mimořádného.

Denis Vesel, zakladatel designu VESEL

Novou dimenzi designu dveří Internorm vytvořil návrhář Denis  
Vesel. Návrhem nových dveří uskutečnil svoji vizi nadčasové doko-
nalosti v kombinaci s úchvatným vzhledem. Realizoval ji od nápadu 
přes první náčrt až po finální výrobek. „Snažil jsem se o vytvoření 
nového rozměru designu, ze kterého budou lidé nadšeni. Vzhled 
dveří má působit přirozeně a inspirativně a vchod do každého do-
mova má díky tomu být něčím mimořádným!“





Pro mě coby návrháře 
jsou dveře jedním 
z nejdůležitějších 
architektonických prvků.
Denis Vesel, zakladatel designu VESEL

Zdroj fotografie: Christoph Nösig



JEDINEČNOST



OD VIZE AŽ PO DETAIL JEDINEČNOST



Minimalistický přínos pro moderní design. 

Madlo je skryté a v jedné rovině s výplní dveří – 

čistý a současně elegantní vzhled.

rohlubeň pro madlo je na obou koncích mírně 

zaoblená pro navození jemnějšího dojmu  

a elegance a podtržení 3D linie.

Povrchy jsou rozmanité, od měkkého hliníku  

až po klasický vzhled s dekorem dřeva.

Design - VD



Lícující design 
s puristickým 
vzhledem.



POVRCH NEREZOVÉ OCELI DODÁVÁ MIMOŘÁDNOU ELEGANCI



PŘIROZENÉ POVRCHY PRO PŘIROZENÝ DESIGN



Ladné detaily s decentně umístěnými dekorativními 

prvky a osazeným madlem činí tyto dveře elegantní 

pastvou pro oči. Moderní a estetický design dveří působí 

nejelegantněji s povrchovou úpravou v neutrálních 

barvách nebo z přírodních materiálů. Madlo vede přes 

celé dveře, které díky tomu vypadají vyšší a purističtější.

 Díky možnosti výběru z různých barevných kombinací 

nebo detailů, jako jsou madla, lze vizuální identitu 

individuálně upravovat a přizpůsobovat jak jednoduché, 

tak také avantgardní architektuře.

Design - VG



Ladné detaily pro 
elegantní vzhled.



PŘIROZENÉ BAREVNÉ ODSTÍNY PRO RYZÍ VIZUÁLNÍ IDENTITU



SUBTILNÍ DETAILY DODÁVAJÍ DVEŘÍM MIMOŘÁDNÝ DOJEM





SÍLA
OD NÁPADU AŽ K REALIZACI



Elegantní a teplý vzhled hladkých linií 

a lícujícího madla – tyto dveře mají ladný 

design vhodný k ušlechtilým a prostým 

architektonickým stylům. Také v tomto 

případě lze vzhled individualizovat 

různými barevnými kombinacemi.

Design - VP



Prostý půvab pro 
teplý vzhled.



MIMOŘÁDNÉ TVARY ZDE VYTVÁŘEJÍ NADČASOVÝ DESIGN



UŠLECHTILÉ BARVY VHODNÉ K JEDNODUCHÉ ARCHITEKTUŘE DOMU



Minimalistický design dveří se stává vizitkou 

domu, a to volbou povrchu vhodné barvy. 

Hlavní designové znaky zde tvoří boční pruhy, 

které vytvářejí zvláštní vizuální efekt. Symetrické 

uspořádání dodává pocit přesnosti a elegance. 

Madlo tyto vlastnosti podtrhuje a dveře 

doplňuje. Různé možnosti barevných kombinací 

dodávají minimalistický, jemný nebo také 

avantgardní vzhled.

Design - VK



Minimalistický 
vzhled pro 
mimořádnou 
pohledovou 
eleganci.



KOMBINACE RŮZNÝCH BAREV UMOŽŇUJÍ INDIVIDUÁLNÍ ÚPRAVU



VARIABILITA POVRCHŮ VYTVÁŘÍ VARIABILITU VZHLEDU



PŘIROZENOST



OD MYŠLENKY AŽ K POCITU PŘIROZENOST



Směs puristického a redukovaného designu 

charakterizuje vzhled těchto vchodových dveří.

Subtilní a svisle uspořádané prosklení dodává 

dynamiku a vytváří pocit výšky a prostoru. 

Vodorovně umístěné madlo neslouží pouze pro 

komfortní ovládání, ale kromě toho také dveře 

oživuje. Klasické odstíny šedé, elegantní černá nebo 

dřevodekor – výběr povrchů a barev skýtá velké 

množství různých kombinací s dalšími designovými 

prvky domu.

Design - VN



Smělá elegance 
k nadčasové 
architektuře.



VZRUŠUJÍCÍ VZHLED DÍKY ODVÁŽNÝM BARVÁM A AKCENTŮM 



JEDNODUCHÝ VZHLED DÍKY KLIDNÝM BARVÁM



DESIGNOVÉ DVEŘE VESEL
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