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DORSIS – VÝROBCE SKRYTÝCH ZÁRUBNÍ
 vyrábíme dva unikátní profily skrytých zárubní
DURUS 45 – základní model skryté zárubně do výšky 2300mm
FORTIUS 52 – exkluzivní model skryté zárubně až do výšky 3200mm
PROTIPOŽÁRNÍ ŘEŠENÍ DVEŘÍ SE SKRYTOU ZÁRUBNÍ
 protipožární dveře ve skryté zárubni FORTIUS EI30 s odolností 30min až do výšky 2600mm
BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ DVEŘÍ SE SKRYTOU ZÁRUBNÍ
 bezpečnostní dveře ve skryté zárubni FORTIUS RC2 až do výšky 2600mm
UNIKÁTNÍ TYP PROFILU SKRYTÉ ZÁRUBNĚ
 stejný profil pro otevírání dovnitř i ven, pro zdivo i SDK, pro dřevěná i celoskleněná křídla
KRÁTKÁ DODACÍ LHŮTA NA SKRYTÉ ZÁRUBNĚ
 skryté zárubně dodáváme do 2 týdnů
BEZOBLOŽKOVÁ POUZDRA EASY
 varianta pro zdivo a SDK
 pro dřevěná i celoskleněná křídla
SKRYTÝ SOKL LINUS
 skrytá soklová lišta pro efekt slícování podlahové lišty se stěnou i dveřním křídlem
UCELENÝ SKRYTÝ SYSTÉM
 otočné dveře, posuvné dveře, skrytý úložný systém a skrytý sokl
VÝROBA DVEŘÍ V ČR
 pružnost a efektivita – možnost jakéhokoliv atypického řešení
TECHNICKÁ PODPORA
 pro architekty, designéry i projektanty, pro realizační firmy i výrobce, odborné konzultace a
 zaměření zakázek na stavbách v ČR i SR, tým našich vyškolených pracovníků poradí
 s každým detailem
5 LET ZÁRUKA
 na skryté zárubně, dveře i bezobložková pouzdra
DLOUHOLETÉ ZKUŠENOSTI V OBORU
 navrhneme a doporučíme nejlepší možné technické řešení, montáže provádí týmy
 kvalifikovaných, zkušených řemeslníků
CELOSKLENĚNÉ PŘÍČKY A SYSTÉMY
 bezrámové celoskleněné stěny
 rámové celoskleněné dělící příčky
OSTATNÍ SORTIMENT DVEŘÍ A DOPLŇKŮ
 bezfalcové a reverzní dveře a zárubně
 posuvné dveře po stěně
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DVEŘE A SKRYTÉ
ZÁRUBNĚ DORSIS

V moderních interiérech dominují především čisté linie, minimalismus a design. Nepodstatné prvky chceme 
potlačit do pozadí, a tak hledáme možnosti, jak je co nejvíce eliminovat a nechat vyniknout to podstatné. 
Nadčasová bílá , hravé barvy,  nebo teplo dřeva – směs klasiky s modernou. 
Elegance se vždy rodí v očích těch, kteří obdivují krásu. Vyberte si dveře v moderním stylu s minimalistickým 
designem současně. VYBERTE si DORSIS
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Dveře a skryté zárubně 
s pevným panelem



Dveře a skryté zárubně 
bez horního  nadpraží na 

světlou výšku místnostiNEKONČÍCÍ
PROSTOR PRO 
VAŠI FANTAZII

Dveře a skryté zárubně 
s nadpražím

plné hladké dveře v matném povrchu RAL 9001
se skrytou zárubní FORTIUS

dveře hladké plné se skrytou zárubní FORTIUS
ve stěně se speciálním stěrkovaným povrchem
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JEDNA
ZÁRUBEŇ
PŘEKVAPIVÉ 
MOŽNOSTI

Dveře a skryté zárubně 
v šikmé stěně

plné hladké dveře se skrytou zárubní v šikmé
stěně, matný povrch křídel RAL 9003

plné hladké dveře instalované v dřevěném obkladu 
stěny, povrch křídla RAL 9003, skrytá zárubeň FORTIUS 98

Dveře a skryté zárubně 
s pevným panelem
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skrytá zárubeň FORTIUS s plnými dveřmi, 
povrch RAL 9003 mat

skrytá zárubeň DURUS s plnými dveřmi, 
povrch RAL 9016 mat
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NOVINKA
V ČR A SR

POŽÁRNÍ
A BEZPEČNOSTNÍ
DVEŘE SE SKRYTOU
ZÁRUBNÍ

více na www.dorsis.cz
a v technickém katalogu
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ELEGANTNÍ
V KAŽDÉM POHLEDU
Se skrytou zárubní DURUS i FORTIUS dosáhneme čistých linií
bez zbytečných hran i ze strany, kde křídlo nelícuje se stěnou.

SKRYTÁ SOKLOVÁ
LIŠTA LINUS
Minimalistické řešení soklové lišty

Více na: WWW.SKRYTYSOKL.CZ
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• instalace současně se skrytými zárubněmi,  

nebo kontrazárubněmi pro obložkové zárubně

• čistý design dveřního křídla, zárubně a stěny

• již žádný prach a nečistota na soklové liště

• možnost sjednocení odstínu soklu se stěnou

• umožňuje osazení led pásku pro osvětlení 

Nejen skryté systémy hliníkových zárubní, ale i obložkové zárubně v líci se stěnou dotváří k dokonalosti 
minimalistická skrytá soklová lišta LINUS.
Docílíme tím jedné roviny zárubně, dveří a soklové lišty lemující podlahu.
Prvním krokem je osazení hliníkového skrytého soklu LINUS, který je doporučeno instalovat ve fázi hrubé 
stavby. Instaluje se současně se skrytými zárubněmi, nebo kontrazárubněmi pro obložkové zárubně v líci 
se stěnou před dokončením omítek nebo SDK. Nainstalovaný hliníkový profil skrytého soklu LINUS vytvoří 
prostor pro osazení soklové podlahové lišty.
Soklová lišta může být sladěna nejen s jakýmkoliv odstínem podlahy, ale i odstínem interiérových dveří či 
okolních stěn. Instalaci a dodání vkládací soklové lišty je nejlépe svěřit odborné podlahářské firmě.



SKRYTÝ ÚLOŽNÝ SYSTÉM VANUS

Systém skrytého úložného prostoru VANUS doplňuje nabídku o prvek, který 
můžeme v interiéru sladit s dveřmi ve skryté zárubni.
Prostor ve stěně můžeme „ukrýt“ jednoduchým a funkčním řešením dvířek 
s využitím skryté zárubně DURUS se skrytými panty. Dvířka jsou standardně 
dodávána bez povrchové úpravy pro finální dokončení malbou nebo tapetou. 
Dvířka otevíráme pomocí  push-up systému běžně používaném v nábytkovém 
systému skříněk.

CELOSKLENĚNÉ DVEŘE VITRUM

Celoskleněné dveře jsou oblíbeným řešením dveří i proto, že splňují veškeré představy o funkčním, praktickém 
a nadčasovém prvku v jakémkoliv moderním interiéru. Použitím systému VITRUM můžeme dnes osadit sklo i 
do skryté zárubně. Dodáváme jak skla čirá, tak satinovaná/pískovaná/ nebo s různými dekory a vzory. Kalené 
sklo použité pro celoskleněná křídla zaručuje tuhost a bezpečnost celého systému a odděluje jednotlivé 
prostory v interiéru.
Pro systém celoskleněných dveří VITRUM využíváme skrytou zárubeň FORTIUS identickou jako pro dřevěná 
křídla, nutné je pouze použití speciálních závěsů a kliky s magnetickou střelkou. Tento systém umožňuje i 
zamykání na klíč, wc západku nebo FAB vložku, včetně řešení pro dvoukřídlé dveře.
Skryté zárubně jsou dostupné jak v typových rozměrech, tak ve všech nadstandardních provedeních pro 
jednokřídlé i dvoukřídlé dveře. Instalovat ji můžeme jak do zděných, tak SDK příček.

designové kování Griffwerk GATE 
MINIMAL MODERN – magnetická 
střelka - provedení matná nerez

sada závěsů DORMA pro 
celoskleněné dveře VITRUM – 
provedení imitace nerez
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VÝSUVNÝ PADACÍ PRÁH DVEŘNÍHO KŘÍDLA
-   zvyšuje komfort zvukové a tepelné izolace
-   rozsah dotěsnění spáry pod křídlem 5-18mm
-   aktivuje se až v poloze zavřeného křídla
-   nenarušuje design křídla, integrován ve spodní hraně

SKRYTÝ SAMOZAVÍRAČ DVEŘNÍHO KŘÍDLA
-   komfortní zavírání křídla do zárubně 
-   pohodlný, tichý chod samozavírače
-   nenarušený design kompletu dveří a zárubně

ACTIVE STOP – TLUMENÉ ZAVÍRÁNÍ KŘÍDLA
-   tiché a tlumené zavírání dveřního křídla
-   jemné zastavení v požadované poloze
-   komfortní aretace /přidržení/ otevřených dveří 
-   integrováno v zárubni a dveřním křídle
-   rozsah použití od šířky 600mm do 1100mm
-   ideální pro křídla do váhy 45kg 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A ROZMĚRY DVEŘÍ A SKRYTÝCH ZÁRUBNÍ

-   volba barvy dveří dle RAL a NCS, přírodních dýh a laminátů
    CPL i HPL
-   možnost dodání dveří s přípravou pro tapetu, malbu nebo stěrku 
-   plné, prosklené nebo celoskleněné varianty dveřních křídel
-   mezirozměry dveří i zárubní bez příplatku  
-   volba barvy zárubní dle RAL a NCS vzorníků

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ A DOPLŇKY DVEŘÍ A SKRYTÝCH ZÁRUBNÍ 
-   příprava pro elektrický otevírač /např BEFO/  
-   příprava pro systém s kartovým zámkem nebo čtečkou 
-   možnost  osazení panikového zámku 
-   výztuha dveřního křídla s možností rektifikace
-   dveřní výplň homalight pro zvýšenou hlukovou izolaci  
-   větrací mřížka v RAL nebo eloxovaném povrchu 
-   dřevěná nebo hliníková větrací mřížka 

PŘÍSLUŠENSTVÍ  KE DVEŘÍM A SKRYTÝM ZÁRUBNÍM

ZÁMEK S MAGNETICKOU STŘELKOU
-   vysoce komfortní a tichý chod zámku
-   standardní čtyřhran 8mm pro jakékoliv kování
-   provedení na klíč, cylindrickou vložku a wc zamykání
-   povrchová úprava čela zámku v matném niklu
-   bezúdržbová magnetická střelka zámku
-   čistý design při pohledu v otevřeném křídle

PROTIPLECH 
-   nastavitelný, s možností rektifikace
-   čistý, ničím nerušený design protiplechu
-   jednotný pro oba typy skryté zárubně
-   snadná montáž do rámu skryté zárubně

SKRYTÉ PANTY 3D
-   možnost seřízení pantů ve 3 osách 
-   univerzální provedení pro levé i pravé dveře 
-   nosnost 60kg/2 panty, 80kg/3 panty 
-   viditelná část pantů v provedení bílá nebo matný nikl
-   viditelné krytky pantů sladěné s tělem závěsu
-   úhel otevření křídla 180°

DESIGNOVÉ DVEŘNÍ KLIKY
-   možnost jednotného vzhledu s křídlem
-   originální design klik firem M&T, Griffwerk, Convex...
-   výběr z několika druhů povrchové úpravy
-   možnost řešení bez spodní rozety

TĚSNĚNÍ SKRYTÉ ZÁRUBNĚ
-   zvyšuje komfort zvukové a tepelné izolace
-   snadná instalace těsnění do drážky v zárubni
-   dostupné barvy bílá, šedá, černá
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BEZOBLOŽKOVÁ  
POUZDRA 
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BEZOBLOŽKOVÁ 
POUZDRA
BEZOBLOŽKOVÁ POUZDRA pro posuvné dveře již dnes 
neodmyslitelně patří do komplexního řešení se skrytými 
zárubněmi DURUS a FORTIUS a skrytou soklovou lištou 
LINUS.

Bezobložkové pouzdro je určeno pro zděné i SDK 
příčky. Výsledkem je úplná integrace pouzdra ve stěně.  
Možná je varianta pro dřevěná i celoskleněná křídla. Box 
pouzdra je vyroben z kvalitního pozinkovaného plechu, 
dorazovou a vodící část pouzdra tvoří stabilní hliníkové 
profily. Samozřejmostí pouzder je tichý chod dveřních 
křídel, pro zvýšení komfortu dovření křídla je možné 
použít zpomalovač dojezdu.
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 plné dveře posuvné po stěně, speciální
stěrkovaný povrch křídla

BEZFALCOVÉ 
A REVERZNÍ DVEŘE

S OBLOŽKOVOU ZÁRUBNÍ

atypické reverzní dveře s pevným nadsvětlíkem
dýha OŘECH

reverzní dveře s obložkovou zárubní v líci stěny, 
křídlo RAL 8011, zárubeň dýha bělený DUB

POSUVNÉ DVEŘE
PO STĚNĚ
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CELOSKLENĚNÉ STĚNY
Celoskleněné stěny, které jsou již mnoho let oblíbenou a neodmyslitelnou součástí moderních interiérů, 
realizujeme ve všech dostupných řešeních od otvíravých, posuvných, kyvných až po nestandardní 
atypická provedení. S použitím kaleného bezpečnostního skla a kování od renomovaných výrobců 
(DORMA, Griffwerk, HAWA aj.) garantujeme výslednou kvalitu a funkčnost.

CELOSKLENĚNÉ STĚNY A DVEŘE

Rámová dělící celoskleněná příčka, eloxovaný hliníkový 
profil, čiré sklo

skleněné posuvné dveře po stěně, systém posuvného kování PLANEO od Griffwerk GmbH
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KONTAKTY

VZORKOVNA ČECHY
DORSIS s.r.o.

VZORKOVNA MORAVA
DORSIS s.r.o.

SLOVENSKO
Obchodně technický 
specialista

WWW.BEZOBLOZKOVAPOUZDRA.EU         WWW.SKRYTESYSTEMY.CZ

MIROSLAV RUSINKO 

+420  702 134 964 
rusinko@f ilomuro.cz 
  

Kolín 280 02
K Dílnám 957 
+420  777 298 258
kolin@f ilomuro.cz 

Brno 616 00 
Mučednická 40 
+420 602 510 699 
brno@f ilomuro.cz   

VZORKOVNA
KOLÍN

VZORKOVNA
BRNO

VZORKOVNA
OLOMOUC

SPECIALISTA

SLOVENSKO

WWW.DORSIS.CZ WWW.SKRYTYSOKL.CZ WWW.SKRYTEZARUBNE.EU

Kolín, 280 02
K Dílnám 957
+420 777 298 258
info@dorsis.cz

Brno, 616 00

+420 602 510 699
brno@dorsis.cz

Olomouc, 779 00

+420 774 489 559
olomouc@dorsis.cz

MIROSLAV RUSINKO

+420 702 134 964
slovensko@dorsis.cz


