POCIT MIMOŘÁDNÉHO
DESIGNU
Nové luxusní dveře
vytvářejí mimořádný design vašeho domova.

Okna. Dveře. Můj domov.
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Pocit mimořádného designu
LUXUSNÍ DESIGN PRO POCIT DOMOVA

Jedinečný design, individualita a špičková kvalita činí ze dveří Internorm
něco naprosto mimořádného. Určují první dojem a doplňují architekturu
každého domu. Pro jedinečný pocit při příchodu domů.
Nové designové dveře Internorm byly vyvinuty ve spolupráci s návrhářem
Denisem Veselem a spojují luxusní design dveří s vysokou kvalitou, která překračuje běžné standardy na trhu. Vynikající ochrana proti násilnému vniknutí, optimální tepelná izolace a maximální kvalita zpracování tak
zajišťují bezpečnost a dlouhodobou životnost každých vchodových dveří
Internorm.
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DESIGN
Designový styl jde s tepem doby. Díky neustálému vývoji a spolupráci
s návrháři se Internorm snaží vytvořit mimořádný pocit z bydlení ve
vlastním domově.

INDIVIDUÁLNOST
Velký výběr dveřních systémů a klik, designových stylů, barev, bočních světlíků a prosklení činí z vašich dveří jedinečný exemplář, který
bude vyroben jenom pro vás. Naše dveře můžete také dokonale sladit
s okny Internorm.

KVALITA
Nejen v otázce bezpečnosti, ale také ohledně dlouhé životnosti dodrží
dveře od Internormu to, co slibují. Naše dveře neustále vyvíjíme v souladu s nejvyššími standardy kvality pro větší komfort bydlení – a sice
„100% vyrobeno v Rakousku“.
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Pokaždé, kdy člověk
vstupuje do svého domu,
by měl zažít tento jedinečný
pocit domova.
Denis Vesel, zakladatel designu VESEL
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Nové designové
dveře Internorm
LUXUSNÍ DESIGN
S NADČASOVOU ELEGANCÍ

Novou dimenzi designu dveří Internorm vytvořil návrhář Denis
Vesel. Návrhem nových dveří uskutečnil svoji vizi nadčasové dokonalosti 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
domova má díky tomu být něčím mimořádným!“

Díky přesně sladěnému vzhledu a mimořádnému citu pro detail
jsou tyto luxusní dveře jedinečné. I přes jednoduché tvary vytváří Denis Vesel mimořádnou rafinovanost, která působí stejně tak
elegantně, jako emotivně. Velké množství možností provedení díky
výběru různých barev a povrchů těchto dveří umožňuje splnění individuálního bydlení snů.

„Pokaždé, kdy člověk vstupuje do svého domu, by měl zažít
tento jedinečný pocit domova. Pro mě bylo důležité realizovat design dveří v celém rozsahu především pro uživatele.
Nikoliv vytvořit pouze dveře, ale emotivní designový prvek,“
vysvětluje návrhář. „Ve spolupráci s firmou Internorm tak
vznikly dveře s vysokým bezpečnostním standardem a mimořádnou kvalitou ve spojení s dokonalým designem, který
působí silně, jasně a přirozeně.“

Mojí vizí při návrhu
bylo vytvoření nadčasové
dokonalosti.
Denis Vesel, zakladatel designu VESEL
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Pro mě coby návrháře
jsou dveře jedním
z nejdůležitějších
architektonických prvků.
Denis Vesel, zakladatel designu VESEL

Design - VD
Minimalistický přínos pro moderní design. Madlo je skryté a v jedné rovině
s výplní dveří – čistý a současně elegantní vzhled. Prohlubeň 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.
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Design - VG

Design - VP

Ladné detaily s decentně umístěnými dekorativními prvky a osa-

Elegantní a teplý vzhled hladkých linií a lícujícího madla – tyto dveře

zeným madlem činí tyto dveře elegantní pastvou pro oči. Moderní

mají ladný design vhodný k ušlechtilým a prostým architektonickým

a estetický design dveří působí nejelegantněji s povrchovou úpra-

stylům. Také v tomto případě lze vzhled individualizovat různými

vou v neutrálních barvách nebo z přírodních materiálů. Madlo vede

barevnými kombinacemi.

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.
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Design - VK

Design - VN

Minimalistický design dveří se výběrem vhodné barvy povrchu stá-

Směs puristického a redukovaného designu charakterizuje vzhled

vá vizitkou domu. Hlavní designové znaky zde tvoří boční pruhy,

těchto vchodových dveří. Subtilní a svisle uspořádané proskle-

které vytvářejí zvláštní vizuální efekt. Symetrické uspořádání do-

ní dodává dynamiku a vytváří pocit výšky a prostoru. Vodorovně

dává pocit přesnosti a elegance. Madlo tyto vlastnosti podtrhuje

umístěné madlo neslouží pouze pro komfortní ovládání, ale kromě

a dveře doplňuje. Různé možnosti barevných kombinací dodávají

toho také dveře oživuje. Klasické odstíny šedé, elegantní černá

minimalistický, jemný nebo také avantgardní vzhled.

nebo dřevodekor – výběr povrchů a barev skýtá velké množství
různých kombinací s dalšími designovými prvky domu.
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Rozmanitost
designu
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BOČNÍ SVĚTLÍK
Každé dveře lze dodat také s bočním světlíkem.

ČÍSLO DOMU
Číslo domu lze vyfrézovat do dveřního křídla nebo ztvárnit
ve skle bočního světlíku.

VARIANTY ZASKLENÍ
Internorm nabízí různá speciální a designová zasklení.
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BARVY A MATERIÁLY
Navrhněte své dveře v různých barvách a s dřevěnými povrchy.

MADLA
Ke každým dveřím je k dispozici vhodná nabídka madel.

BEZPEČNOST
Inteligentní kontrola vstupu se dodává na přání.
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Vchodové dveře,
které vás nadchnou
PRVNÍ DOJEM PLATÍ
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Vchodové dveře jsou vizitkou každého domu. Internorm vám dodá pouze kvalitní produkty, které byly pečlivě vyrobeny pro vás. Na
exkluzivní vzhled ladící s okny Internorm je přitom kladen zvláštní důraz. Koupit vchodové dveře znamená získat kvalitní produkt, který
vám bude sloužit dlouhé roky.
Ve vlastních čtyřech stěnách se chce člověk cítit jistě a bezpečně. Vchodové dveře přitom hrají důležitou roli. Proto mají požadavky na
bezpečnost a ochranu proti násilnému vniknutí pro nás tu nejvyšší prioritu. Všechny dveře jsou ve standardu vybaveny osvědčeným vícebodovým závorováním, na přání se dodávají dodatečné bezpečnostní systémy. Díky tomu dveře účinně chrání vaši rodinu a váš dům.
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Navrhněte své
individuální dveře
INDIVIDUÁLNĚ. JEDNODUŠE. ONLINE.
Vchodové dveře vyrábíme v hliníkovém i dřevohliníkovém provedení.
Výroba přesně na míru je samozřejmostí. U Internormu si můžete i v případě vchodových dveří vybírat z široké nabídky provedení.
Využijte našeho online konfigurátoru dveří na našich webových stránkách
a navrhněte si své individuální dveře nebo si nechte poradit našimi obchodními prodejci Internorm.

é
Navrhnete si sv
vere
individuální d
ne!
jednoduše onli
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Rakousko
Internorm Fenster GmbH
A-1230 Wien · Vorarlberger Allee 27
Tel.: +43 (1) 605 72-0
E-mail: wien@internorm.com
A-4061 Pasching · Kremstal Straße 5
Tel.: +43 (7229) 770-2440
E-mail: linz@internorm.com
A-6020 Innsbruck · Bleichenweg 14
Tel.: +43 (512) 36 10 48-0
E-mail: innsbruck@internorm.com
A-8502 Lannach · Industriestr. 2
Tel.: +43 (3136) 825 00-0
E-mail: lannach@internorm.com
Německo
Internorm-Fenster GmbH
Centrála Německo
D-93059 Regensburg · Nußbergerstr. 6b
Tel.: +49 (941) 464 04-0
E-mail: regensburg@internorm.com

Technické
Technické
změny,
změny,
chyby
chyby
sazby
sazby
a tisku
a tisku
vyhrazeny.
vyhrazeny.
Vytištěno
Internorm
na nechlorovaném,
International GmbH,
ekologickým
HS Druck
způsobem
GmbH, Hohenzell
vyrobeném
/ Ried
papíru.
i.I.

OBCHODNÍ POBOČKY

Švýcarsko
Internorm AG
CH-5502 Hunzenschwil · Römerstrasse 25
Salle d‘Exposition Suisse Romande
CH-1030 Bussigny-près-Lausanne · Rue de l‘Industrie 58

01/2015
03/2022

Exportní prospekt

Telefonní linka pro okna (platí pro Švýcarsko) 0848 00 33 33
info-swiss@internorm.com
www.internorm.ch

www.internorm.cz
Okna Internorm: bezplatná telefonní linka (platí pro Rakousko a Německo): 00800/11 111 111
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03/2021
03/2022

Zde naleznete všechny informace o nových oknech Internorm HF 510.

