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Zpravidla první, 
co doma potkáte,
jsou dveře.
A proto vyrábíme dveře s vášní i rozumem. 
Snažíme se, aby vzbudily pozornost čistým 
a stylovým designem, který kloubíme 
s precizností ruční práce a kvalitními 
materiály. 

Dveře HORT je přední česká firma zabývající 
se výrobou designových dveří a zárubní, 
založená Ing. Miroslavem Hortem starším. 
Pod vedením týmu zkušených designerů, 
truhlářů a obchodníků ve spojení 
se zkušeností předávanou z generace na 
generaci jsme si vybudovali naši pověst 
důvěry a kvality. 

Více než dvě desetiletí naše dveře zdobí 
interiéry řady objektů včetně kanceláří, 
reprezentačních a relaxačních prostor, 
maloobchodů, závodů, bytových a veřejných 
 budov. Ať už se jedná o specifické 
konstrukční parametry, rozvinutí myšlenky 
architektonického konceptu nebo jiné 
specifické požadavky, naši technici 
a designéři jsou schopni přijít s rozmanitým 
atypickým řešením. 
 

Obchodní manažeři na vzorkovnách 
provádí klienty celým procesem a snaží se 
porozumět jejich přáním po celou dobu 
realizace. Díky tomuto porozumění je 
vytvořen vnitřní rámec, který zachycuje 
vizi klienta i architekta spolu s technickými 
možnostmi a dovoluje tak dosáhnout 
maximálního výsledku. 

Mnoho našich úspěšných realizací je 
obrazem harmonického propojení funkčnosti  
a designu a to i v případě certifikovaných 
protipožárních nebo protihlukových 
dveří a zárubní a unikátních extrémně 
odolných dveří AQUA Extreme vhodných do 
namáhaných prostorů provozů či prostorů 
s vysokou koncentrací vlhkosti. 

Náš tým kvalifikovaných truhlářů spolu se 
špičkovými stroji a unikátní technologií 
nám umožňuje poskytovat tu nejlepší 
kvalitu služeb. A my tak můžeme s hrdostí 
říct, že po celé Evropě máme velký počet 
spokojených zákazníků, kteří naše služby 
rádi doporučují dále. Děkujeme.

S láskou z Vysočiny



Architekt
Tomáš Bezchleba
Práci architekta vnímám jako komplexní a velmi osobní službu založenou 
na dialogu. Ať už se jedná o návrh domů či konverzi továrny, je pro mě 
důležité vystihnout potřeby a jedinečnost daného prostoru. Interiérové 
dveře jsou velmi důležitým designovým prvkem interiéru. Někdy je třeba 
nechat dveře zmizet a jindy se naopak stanou výraznou dominantou 
celého interiéru. Za dlouhou dobu spolupráce s firmou Dveře HORT jsme 
vždy dokázali najít řešení bez kompromisů. Ať už se jednalo o drobný detail, 
exotický materiál nebo kompletně nový prototyp dveří. 

Designer
Roman Ulich
Být nekompromisní, když jde o kvalitu, je tajemstvím našeho „klikařského“ 
úspěchu. Jakožto dvorní designér a zakladatel společnosti M&T vím, že 
stejně důležité je to i s výběrem obchodních partnerů. 

Současné trendy, nacházející inspiraci v přírodě, aspirují svou snahou 
ve splynutí kování a dveřního křídla v jeden harmonický celek. Kvalitně 
zpracované a designové dveře jsou základem, bez kterého to nejde. 
S firmou Dveře HORT tvoříme na trhu společnými silami dlouholetou 
českou tradici kvality a odlišnosti. Naše výrobky se vzájemně doplňují 
svým desingnovým vzhledem a vytváří jednotný celek interiéru.  
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Ohromí 
svou přirozeností
Krása a originalita utvořená matkou přírodou dodává 
interiéru svou osobitou harmonii a dokresluje teplo 
domova. Stejně jako rostoucí strom ctí místo, kde se 
nachází, tak i linie zárubně kopíruje okolní prostor, 
aby byla zachována jeho celistvost. 

Bezfalcové | Dub sukatý olejovaný | Přizpůsobení tvaru
Realizace: Podkrovní byt Praha



Uvolní
z každodeního chaosu

Nic nepřináší takové projasnění a zdůraznění konstrukčních detailů 
místnosti jako paprsky denního světla. Světlá barva dveří odráží přirozené 
světlo zpět do místnosti  a tvoří jemný kontrast vůči světlu procházejícímu 

skrze pískování a ozvláštňují tak náladu celého interiéru. 

Bezfalcové  |  Dveře panorama |  RAL provedení
Realizace: Vila ve Žďáru nad Sázavou

02



Inspiruje
a podnítí hravost

Od vytvoření úplné symetrie, kdy vodorovná linie let dřevěného obložení 
přechází do hlavní plochy dveří až po hraní si s detaily, kdy  oproti tomu 

léta na zárubni běží svisle, vede k vytvoření další dimenze a hloubky, které 
dodávají interiéru kreativní náboj a pocitově ohřívají celý prostor.

  Bezfalcové | Dýha Dub | Spárové sesazení 
 Realizace: Interiér společnosti ERA a.s. v Pardubicích
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Luxus
kdekoliv

Monochromatické prvky a minimalismus ukrytý v černobílé 
mozaice rozbíjí svým načervenalým dřevěným rámem 

umyvadlové police. Jiným barevným odstínem na sebe vztahuje 
pozornost a dává tak vyniknout neobvykle vysokému dveřnímu 

křídlu s ocelovými detaily. To je konstrukčně přizpůsobeno 
bezbariérovému vstupu na toalety. Velmi snadné otevření umožní  

jak snadný průchod dětem, tak pohodlné vjetí vozíkem dovnitř. 

Bezfalcové | Vysoký lesk | RAL provedení | Skrytá zárubeň
Realizace: Obchodní centrum v Praze
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Čisté linie
černo-bílý detail

Bílý polomatný povrch vysokých dveří ukazuje svoji krásu postupně s pohybem vůči 
odrazům světla. Skrytá zárubeň  tak dodává jejich společnému tajemství svou sílu 

a vyzdvihuje důstojnost a sofistikovatnost. Pocit ohromení tak přichází s každým průchodem.

Bezfalcové a reverzní  | Polomatné provedení  RAL |  Výška po strop do neviditelné zárubně M&T
Realizace: Vila v Praze
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Z dětských 
představ

Začlenění sytých odstínů barev rezonuje s vnitřním 
světem a vtáhne tak přímo do místnosti. Jednoduché 

přidání tyrkysové změní pozitivně náladu 
jakékoliv místnosti během okamžiku. 

Bezfalcové |  Vysoký lesk  |  RAL provedení   
Realizace: Rodinný dům v Kutné Hoře
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Praktické
a moderní07

Světlé barvy podtrhují vzdušnost interiéru a nechávají vyniknout 
přirozenost materiálů. Široké červené dveře pak celý prostor 

naplňují svojí energií a dodávají člověku chuť do života. 

Skládací dvoukřídlé | Vysoký lesk | RAL provedení
Realizace: Rodinný dům v Kutné Hoře



Krása skla
nikdy nekončí

Paprsky světla prostupující skrze pískování se rozmělňují a propůjčují tak  
svou jemnost celému interiéru. Jinak robustní dveře se rázem  

stávají harmonickým prvkem, který dokresluje celkovou atmosféru. 

  8
Dvoukřídlé kyvné  | Celoskleněnné  | Sklo mléčné kalené

Realizace: Rodinný dům v Novém Městě na Moravě



Kombinace
s lehkostí
Každá z místností školky má svůj účel a to ctí i kombinace 
vstupu do prostorů. Opakující se prvky na tapetách, 
podlaze a dveřích pak zjemňují svou hravostí jasné 
rozdělení a vše propojují v jednotný harmonický celek. 
Kruhové prosklení tak v dětských myslích dokáže vzbudit 
pocit vstupu do tajemného světa a jeho snížení jim 
dovoluje nahlédnout, co se za dveřmi odehrává, přestože 
zůstává ctěno soukromí. 
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Rámová prosklená stěna | Dýha dub v kombinaci s bílou RAL  | 
Kruhové vzdušníky  |  Nadsvětlíky
Realizace: Interiér mateřské školy v Mělníku



Prosvětlí
i ochrání
Minimalistické propojení světle tónovaného dřevěného 
obložení s čistotou bílého designu dává vyniknout okolním 
prvkům a nechává tak promluvit osobní nádech interiéru. 
Soustřeďuje se na lehkost a ustupuje ve své dominanci 
velkým oknům a kouzlům přírody za nimi schovanými. 

Protipožární dveře  s nadsvětlíkem  |  RAL provedení | Třístřelkový zámek
Realizace: Interiér mateřské školy v Mělníku
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Zachytí

teplo domova
Okouzlující vůně dřeva dodává interiéru klidnou atmosféru 

a celý prostor se tak stává oázou klidu. Elegantní linie dveří spolu 
s geometrickými tvary objevující se v místnosti vytváří celistvý dojem 

a přináší jinak těžce stimulovatelný pocit organického tepla.  

Posuvné dveře do bezobložkového pouzdra | Dýha dub sukatý
Realizace: Rodinný dům v Plzni



Lehkost
a snová krása
Nadčasový prvek dřeva doplněný decentní bílou 

v podobě sjednocení pórů  sladěný s podlahou zněžní 
celý prostor a dává svému okolí až snový nádech 

spojený s přírodní složkou.  Lehké přírodní zbarvení 
oslovuje svou jemností a dodává na vzdušnosti. 

Bezfalcové | Dýha dub sukatý bělený 
Realizace: Rodinný dům v Mělníku
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Splynutí,
funkce a styl

Tmavé tóny kamenné stěny se opakují i ve struktuře dřevěného 
obložení stěn a protipožárních dveřních křídel , které splývají lety 

a jsou znatelné pouze svou hranou, ukazují na eleganci a moderní 
styl realizace. Spolu s černým kováním tak dosahují sladěného 

celku, který si nese svou hloubku a dramatičnost a vytváří tak 
v člověku pocit ohromení a budí velmi stylový dojem.  

Protipožární dveře | Reverzní  | Dveře v obkladu | Dýha teak v oleji
Realizace: Interiér Škoda Electronic a.s. v Plzni
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Nadčasová
elegance

Bílá je perfektním plátnem pro vytvoření pozoruhodného 
prostoru, který nikdy nezestárne. Přiznaný betonový strop 

zjemňuje svojí elegancí a dává prostor dotvářet náladu 
celého interiéru drobným dekoracím.

Bezfalcové 
a posuvné do pouzdra s obložkovou zárubní |  RAL provedení

Realizace: Rodinný dům v Brně
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Důraz
na výjimečnost

Dřevěné stěny vytváří prostředí, kterého pomocí barvy nebo tapet lze jen 
těžce dosáhnout, jsou malým uměleckým dílem. Dominujícím prvkem je 

zvýrazněná struktura surového dřeva  na sebe navazující stejně jako 
dílky puzzle, kde každý má své jedinečné místo.

Reverzní a posuvné po stěně 
 | Dveře v obkladu |  Dýha dub drasáný mořený s olejem koňak

Realizace: Vila v Praze
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Zrcadlí
krásu nejen interiéru

Zrcadlo jako klíčový prvek interiéru vytváří pocit rovnováhy, 
harmonie a zvyšuje množství přirozeného světla 

dopadajícího do místnosti. Ve svém lesku zrcadlí protější 
svět, u kterého podtrhne uspořádání celého prostoru 

a vnese do něj pocit velkoleposti. 
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Posuvné po stěně a do pouzdra | Zrcadlo
Realizace: Vila v Praze



Všudypřítomná
svěžest

Okna od podlahy ke stropu spolu s vysokými dveřními křídly 
vytváří iluzi prostoru, díky níž místnost vypadá vždy svěže. To vše 

umocňuje zkrácený doraz dveří, kdy otevřený prostor v okením 
okolí nechává volně proudit vzduch místností.  Ve tmavých 

odstínech stěny vyniká přirozená kresba a struktura dřeva, která 
ladně pracuje se světlými tóny a nechává vyniknout dramatičnosti 

kontrastu mezi texturou a vysokým leskem. 

Posuvné do pouzdra | Vysoký lesk | RAL provedení
Realizace: Vila v Praze
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První
republika
Pravidelné symetrické tvary, zrcadlení prvků na obou 
stranách podle centrální osy posiluje pocit stability 
a vytváří jednolitý a harmonický vzhled. Rovnováha 
ve všech aspektech podtrhuje prvorepublikovou 
krásu a spolu se stupňovitým brusem ukazující svůj 
diamantový lesk vyzařuje noblesou.  Teplo vyzařující 
z krbu, zlaté detaily a originální nástěnná malba 
atmosféru celého interiéru pozvedají na vyšší úroveň 
a dodávají pocit domova. 

Skládací | RAL provedení | Fazetové čiré prosklení 
Realizace: Rezidence v Praze
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Půvab
dálných míst

Sluneční světlo rozlévající se vnitřními prostory skrze stropní okna 
dodává interiéru pocit svobody. Metalické stěny a unikátní kousky 
interiéru zrcadlící se ve fazetových zrcadlech vsazených do dveřních 
křídel vyvolávají příběhy vzdálených míst a připomínají smysluplné 
zážitky. 

RAL provedení | Fazetové zrcadlové prosklení 
Realizace: Rezidence v Praze
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Nezapomenutelný
zážitek
Oslnivý pohled do dveřního křídla překvapuje zrcadlením 
mnoha úhlů, které nechávají vyniknout krásu celého interiéru 
i jeho pozorovatele. Posuvný systém dovoluje se kdykoliv 
rozhodnout celý prostor otevřít a zasunutím dveří do pouzdra 
ve stěně tak dosáhnout propojení dvou místností v jeden celek. 

Posuvné do pouzdra s obložkovou zárubní | RAL provedení | Fazetové zrcadlové prosklení 
Realizace: Rezidence v Praze
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Diamantový
třpyt
Jednolité propojení dveří, stěn a dekorací 
světlou barvou dodává ložnici celistvý 
a nadýchaný dojem, který umocňuje souznění 
lesku čirých fazet spolu s doplňky a prozzáří  
celou místnost. Otevření obou dveřních křídel 
současně jedním tahem splní tajné holčičí sny 
o dokonalém šatníku a přenese malou i velkou 
princeznu do pohádkového světa. Osobitá 
křídla dominují celému interiéru a diamantové 
odlesky fazet dokreslují svou jemnou světelnou 
kresbou atmosféru celého pokoje. 

Dvoukřídlé | RAL provedení | Paniková funkce zámku
Fazetové čiré prosklení | Boční světlíky
Realizace: Rezidence v Praze
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Prostor,
který dýchá

Prostor přirozeně naznačuje, co se v něm 
bude odehrávat. Když je otevřen, povzbuzuje 

lidi, aby se navzájem potkávali a sdíleli 
oproti uzavřenému, který je místem 

k soustředění a spolupráci uzšího kruhu. 
Využitím čtyř širokých dveřních křídel, 

které jdou zasunout do stěn se tak interiér 
promění během pár chvil. 

Teleskopické do pouzdra | RAL provedení 
Realizace: Konferenční prostory v Brně
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Dávný půvab
přírody23

Zatáhnutím přirozených pórů dřeva vyhladí drsné 
hrany svým autentickým optimismem.  Dekor dřeva 

ve spojení s prosklenou zimní zahradou je příjemným 
uzemňujícím prvkem interiéru, který tvoří propojení 

člověka s jeho kořeny a zemí samotnou. 

Reverzní | Dub sukatý bělený | Spoj tupo



Jednotný
vzhled

Rovnováha mezi drsnými, uměle vytvořenými a přirozenými liniemi dřevěné stěny  
nechává vystoupit zakřivené vlny na dýze a vytváří zajímavou souhru světla a stínů. 

Odrazy od jejich teplých odstínů prozařují celý interiér.  Dveře a skříňky oddělené od 
stěny symetrickými liniemi hrany ukrývají v sobě myšlenku tajemna a skrytých cest. 

Plynule přecházející dýha napříč všemi prvky  je tvoří téměř neviditelnými. 

  24
Reverzní | Obklad stěn | Dýha dub olejovaný

Realizace: Rodinný dům  v Bratislavě





Barva,
která překvapí

Barevný akcent prozzáří minimalistický interiér a dodá 
mu šmrnc.  Kombinace s měděnými odstíny pak povznáší 

energii žluté barvy a doplňuje ji o teplý, hřejivý dojem.  

Bezfalcové | Vysoký lesk | RAL provedení |  Neviditelná zárubeň M&T Classic25



Protipožární
a přesto hravé
Barevnou paletu sytých tónů doplňují kruhové 
průřezy a společně tvoří neobyčejný design, který 
vykouzlí na tváři úsměv nejen dětem, ale i dospělým. 
Bezpečnost na předních příčkách hodnot tak 
nikterak neupozaďuje šmrnc a zajímavé podněty 
přicházející skrze prosklení do dětských duší. 

Protipožární | RAL provedení | Kruhový výřez 
Realizace: Mateřská škola Praha
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Volnost
i soukromí
Srdcem interiéru je propojení jídelny 
a kuchyňských prostor.  Široké posuvné 
dveře dovolují prostory plně otevřít  
a zprůchodnit stejně jako uzavřít a užívat 
si soukromí. Kombinace tmavých 
odstínů spolu s výraznými červenými 
prvky dodává celému prostoru na 
dramatičnosti. 

Posuvné dveře dvoukřídlé | Mořená dýha dub | 
Boční světlík a nadsvětlík
Realizace: Rodinný dům na Vysočině



Kouzlo
dřeva a mramoru
Kombinace teplých odstínů ořechového dřeva a chladnosti 
mramoru s detaily kovu a skla naplňuje prostor svým 
vznešeným kouzlem a dodává domovu pocit výjimečnosti. 
Vyvážená souhra drsnosti a zároveň křehkosti probouzí 
osobitý charakter celého interiéru a uchovává si 
připomínku zámeckých komnat v moderním stylu. 

Bezfalcové | Ucelení včetně vestavěných skříní | Dýha ořech
Realizace: Rodinný dům v Brně
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Soulad,
který osloví

Začlenění  hrubých textur cihlového obkladu stěn a hladkého povrchu dřevěného dekoru vytváří úroveň 
vizuální složitosti, kterou zjemňují zemité tóny celého interiéru. Drobné akcenty  jako jsou výrazná vodorovná 

léta s mléčným prosklením na dveřním křídle  fungují jako osobní dotek, odrážející, kdo jste a co máte rádi.  
Kombinace spolu vytváří kontrastní a přesto jednotný celek,  kdy jemnost nezakončeného přechodu skla 

obohacuje dramatické tmavé tóny a předěluje  celou šířku křídla na dvě části. 

Posuvné dveře do pouzdra | Dveře panorama | Dýha ořech | Vodorovná léta
Realizace: Rodinný dům v Praze
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Barva,
která oživí

V odrazu dveří lze vidět interiér jako v zrcadle. 
Hořčičně žlutá odráží nádhernou auru 

připomínající letní sluneční dny a dodává 
prostoru pocitu klidu a útulnosti. Šedé tóny 

mramorování jsou neutrálním prvkem, který dává 
dostatek prostoru barvě a podtrhuje jeho jasnost. 

Bezfalcové 
 | Vysoký lesk | RAL provedení | Spoj na tupo

Realizace: Rodinný dům ve Žďáru nad Sázavou
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Teplo
domova
Dubové dveře s výškou až ke stropu dodává interiéru pocit 
klidu a příjemného odpočinku u praskajícího ohně v krbu. 
Kování je ve stejném dekoru jako povrch dveří a tím tak oba 
dokonale splynou v jeden celek.

Reverzní | Švartna dub sukatý |  Výška po strop do neviditelné 
zárubně M&T Reverz
Realizace: Rodinný dům v Plzni
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Pohyb
s radostí
Při pohledu na dveře se rázem ocitnete uprostřed přírody. Dekor 
dubu sukatého a výška dveří tento pocit ještě umocňuje. Pro malé 
i velké je tak v tělocvičně pohyb jedna velká radost.

Bezfalcové | Švartna dub sukatý | Neviditelná zárubeň M&T Classic
Realizace: Interiér v Plzni
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Osobitý styl
prostoru
Světlem naplněný interiér s měkkou přírodní paletou dokreslují 
jednoduché linie v textuře skla. Pískování tvoří rovnováhu mezi 
vzdušností a soukromým vně místností a zároveň lomí paprsky 
světla a dodává tak domovu jeho jemnost.

Celoskleněnné s vlastním motivem
Realizace: Rodinný dům v Brně
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Kouzlo
dřevěných stěn

Obložené stěny přidávají prostoru poutavý rozměr, hloubku 
a bohatou texturu. Propojení stěny a dveří v pomalu  nedělitelný 

celek dokreslují police, které působí jako vrostlé do stěny a interiér 
tak zacelují v jeden harmonický celek. 

Reverzní | Obklad stěn| Dýha dub v oleji 
Realizace: Rodinný dům v Bratislavě 34



Nekompromisní
sklo, bílá, beton

Exponované stropní panely a sloupy dodávají prostoru industriální dojem. Spolu s bílými 
vysokými  dveřmi, na které navazují dlouhé prosklené stěny v podobě světlíku, tak vytváří 

kontrast drsného, vyzrálého a zároveň velmi prosvětleného, čistého interiéru. 

Bezfalcové v rovině s rámovou zárubní | RAL provedení | Boční světlík
Realizace: Kancelářské prostory v Praze
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Odlišnost
a propojení
Novodobým trendem se stalo nahrazení černé za teplejší 
a přirozenější antracitovou. Její kontrast s bílou barvou je měkčí, 
ale uchovává si své minimalistické kouzlo a eleganci. Dveřní křídlo 
zapuštěné do stejnobarevné stěny se téměř před zraky rozplývá 
a dominantou stěny se tak stává kování.

Reverzní | Polomatné provedení RAL | Celostěna
Realizace: Rodinný dům v Bratislavě
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Tam, kam
chcete vy
Nadčasové prvky, šedobéžové odstíny a kompaktnost pomáhají 
vytvořit autentické a zřetelné prostory, kdy tmavý odstín dveří 
dodává svým osobitým vzhledem šmrnc.  Praktická konstrukce 
uchycení dveřního křídla v otočno-posuvné kolejnici, díky 
které se při otevření přivinou svým středem k zárubni, dotváří 
soudržný a útulný interiér a je chytrým designovým řešením 
menších prostor. 

Dveře Ergon - systém oboustraného průchodu dveřmi | CPL ořech
Realizace: Rodinný dům ve Velkém Meziříčí
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Z každého úhlu
jiné, z každého úhlu krásné
Materiál, který na první pohled připomíná přírodní kámen ztvárňující optimismus 
a práci s energií -  Hyacint  je zpracován do klasické konstrukce dveří s využitím 
ostrých hran zárubně. Pohled z různých úhlů nám dokáže ukázat svou 
proměnlivou krásu.  Co úhel dveří, to originál.

Falcové s ostrými hranami | HPL provedení 
Realizace: Rodinný dům ve Žďáru nad Sázavou
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Kolekce Magnetic
K magnetickému systému byla navržena inovativní 
úchopná madla, připravená pro jednoduché, ale 
účinné ovládání dveří. Součástí některých modelů 
je i integrované zamykání WC/koupelna, což přináší 
dosud nepoznaný dojem.   

Velkou předností madel je propracovaná ergonomie 
a mimořádná stabilita na dveřích zaručující 
maximální komfort při ovládání.

Všechny modely jsou připraveny vždy ve více 
povrchových úpravách pro perfektní sjednocení 
s povrchem dveří a celým interiérem. Tím je docíleno 
dokonalého celku, kdy u vybraných modelů madel 
se pomocí magnetických destiček dokáže vyplnit 
ovládací prostor madla identickým povrchem 
s dveřmi a tak připravit efekt částečně skrytého madla,  
kdy zůstává viditelná pouze okrajová kontura madla  
+ úchopná plocha, vše ostatní je skryto ve dveřích.

Design: Roman Ulich
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Odhalená
struktura stromů

Vzdušný a elegantní interiér nechává promluvit vztah mezi lidstvem a přírodou a souvislosti mezi nimi.  
Vyzdvihnutí nedokonalostí přírodního organického materiálu v podobě zdůrazněných hmatatelných 
suků na křídlech dveří nechávají vystoupit surovou strukturu a nesou si v sobě příběh svého původu 

z jednoho stromu.  Vodorovná léta svým osobitým a moderním vzhledem kontrastují se svisle 
vedenými léty na zárubních a drobným porušením rovnováhy tak dochází k dokonalému souznění. 
Prolnutím s  černými detaily dodává jednolitému designu moderní dojem jednoduchosti a luxusu.

Bezfalcové, reverzní a posuvné po stěně |  Švartna dub  |  Vodorovná léta
Realizace: Vila ve Jihlavě
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Typy dveří a zárubní

Neviditelná zárubeň M&T - Dveře reverzní

Neviditelná zárubeň M&T - Dveře bezfalcové

Dveře kyvné

Dveře reverzní

Dveře bezfalcové

Dveře Ergon - systém oboustraného 
průchodu

Obložková stěna s bočními světlíky

Dveře skládací

Dveře posuvné do pouzdra

Dveře posuvné po zdi z dorazem
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