
Nedílnou součástí kvalitních dveří je nejen atraktivní design, 
ale měly by mít také další užitečné prvky. Například moderní 
a odolný povrch. Přesně takový má firma Hörmann ve své 
nabídce pod označením Duradecor. Tento typ povrchu je ideální 
do domácností s malými dětmi a zvířecími mazlíčky, protože je 
až o 48 % odolnější než běžně dostupné povrchy CPL.

V nabídce společnosti Hörmann najdete paletu barevných 
odstínů, především  velmi moderní prachově šedou, která 
je k dostání jak v klasické řadě BaseLine, tak v designové 
řadě dveří Concepto ve spojení s břidlicovým, plátěným a 
ultramatovým povrchem. V řadě designových dveří Plain 
se nově objevují moderní a zajímavé zafrézované aplikace 
v černé, zlaté a bronzové barvě. Další zajímavou  novinkou 
jsou interiérové dveře z tzv. Black Edition, která nabízí 
oblíbené a v současné době velmi žádané šedé a antracitové 
provedení povrchů doplněné černým kováním.

Stále moderní jsou bezfalcové dveře, kdy je dveřní křídlo 
v jedné rovině se zárubní, takže je zákazníci najdou 
i v nabídce společnosti Hörmann. Velmi žádané jsou 
v současnosti hlavně ty s kontrastními hranami, které lze 
nyní pořídit bez dalšího příplatku. 

Nedílnou součástí kvalitních a moderních interiérových 
dveří jsou pochopitelně nezbytné doplňky jako například 
kliky. Hörmann rozšiřuje nabídku v této oblasti o další 
varianty klik řady Black Edition a přichází i s novinkou 
v sortimentu kování značky Griffwerk. To je opatřeno 
aretací kliky Smart2Lock, kdy není zapotřebí spodní rozety, 
pokud chceme dveře zamykat.

Podrobnější informace lze získat u všech autorizovaných 
prodejců společnosti a také na www.hormann.cz. 

Co je trendy v interiérových 
dveřích? Minimalistický 
design a šedé odstíny.

Jarní akce 01.02. - 31.05.2023
na sortiment dřevěné interierové dveře
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O SPOLEČNOSTI
Rodinný podnik Hörmann je předním světovým výrobcem dveří a vrat. Od svého založení v roce 1935 společnost vyrobila 
a na celém světě prodala více než 15 milionů vrat. Dnes pro ni pracuje přes 6000 zaměstnanců ve 27 výrobních závodech 
v Evropě, Severní Americe a Asii, které produkují vysoce kvalitní vrata, dveře, zárubně a pohony pro soukromý i průmyslový 
sektor. V České republice působí od roku 1997 a v roce 2021 dosáhla na tuzemském trhu rekordních hospodářských výsledků 
v podobě obratu, který přesáhl 800 mil. Kč. 


