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Obrázok 1: To, čo je už trendom v kuchyni, ponúka teraz 
Hörmann aj pre domové vnútorné dvere: s prevedením 
„ConceptLine“ sa moderné, sivé odtiene s vysokolesklým 

dizajnom sťahujú aj do interiérov domov a 
bytov. 

Po úspešnom uvedení na trh 
Hörmann rozširuje program 
vnútorných dverí 
V roku 2017 sa môžu odborní obchodní 
partneri Hörmann tešiť aj na viac 
rozmanitosti v oblasti dizajnu, viac 
priehľadnosti vďaka rozšírenému 

programu sklenených dverí a najnovším povrchom, 
ktoré sú známe z dizajnu kuchýň. Na veľtrhu BAU 
predstavil výrobca brán a dverí nové trendy. 

Biela má byť, tak ako predtým, trendom pri drevených 
domových dverách. Podľa výrobcu Hörmann veľmi stúpa 
podiel sklenených dverí, pretože sú návrhy mnohých domov 
a bytov stále otvorenejšie a svetlejšie. Špecialista na brány a 
dvere preto rozširuje svoj program domových dverí o viac 
ako 50 motívov, okrem toho aj o dizajn, ktorý doteraz nebolo 
možné zakúpiť na trhu. Pre jednotný a moderný vzhľad sa 
niektoré sklenené dvere ponúkajú dizajnovo prepojené s 
drevenými dverami. Oboje sú potom s ohľadom na dizajn 
vzhľadovo rovnaké a odlišujú sa iba použitým materiálom. 

Nová, doplňujúca dizajnová línia „ConceptLine“ spoločnosti 
Hörmann zachytáva trendy z oblasti kuchýň: farby biela, 
svetlosivá a antracitovo sivá je teraz možné získať aj s 
ultramatným alebo vysokolesklým povrchom. Ultramatný 
povrch je vytvorený tak, aby na ňom nebolo vidieť žiadne 
odtlačky prstov. Ďalší povrch novej línie dverí „ConceptLine“ 
pripomína vzhľadom a na dotyk bridlicu a vyznačuje sa 
ušľachtilým pôsobením svetla a tieňa, ako aj reliéfnou 
štruktúrou. „Sivé odtiene sú ďalším trendom: tieto sa stále 
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viac používajú aj v interiéroch domov a bytov. Mnohí chcú v 
trendovej farbe vyhotoviť nielen domové dvere, garážovú 
bránu a okná, ale aj vnútorné dvere“, toľko pán Tim 
Buschmann, produktový manažér spoločnosti Hörmann. 

Pri dverách s dizajnom dreva sa síce stále viac ľudí vzdáva 
dyhy z pravého dreva, veľký dôraz napriek tomu neustále 
kladú na čo najprirodzenejší vzhľad. Robustné povrchové 
úpravy Duradecor, odolné voči nárazu a vhodné na čistenie, 
sa požadujú stále viac a preto sa po novom ponúkajú v ešte 
väčšom počte prevedení, ktoré majú takmer prirodzene 
verný vzhľad dreva. Pri štruktúre Duradecor je podobne, ako 
pri dyhe z pravého dreva, citeľná textúra dreva, dvere sú ale 
napriek tomu odolné voči pôsobeniu svetla, bez vážnejších 
škôd pohlcujú nárazy a môžu sa ľubovoľne čistiť. 

 
Obrázky a popisy k obrázkom: 
 

 
 
Obrázok 2: Vzhľad povrchovej úpravy „Bridlica“ nového 
programu Hörmann „ConceptLine“ sa pri dverách do 
obytných priestorov neustále mení podľa dopadu svetla. 
Matno-lesklý efekt robí z dverí optický pútač v obytnej 
oblasti. 
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Obrázok 3: Svetlé a transparentné obytné koncepty 
vyžadujú rozmanitý vzhľad sklenených dverí: rozšírený 
program sklenených dverí Hörmann má teraz pripravených 
viac ako 50 nových motívov sklenených dverí, ktoré sú 
čiastočne vzhľadovo rovnaké s drevenými vnútornými 
dverami. 
 

 
 

Obrázok 4: Jednotlivé obytné oblasti sa od seba stále viac 
oddeľujú sklenenými dverami. V programe spoločnosti 
Hörmann je možné zakúpiť viac ako 50 nových motívov. 
Predajní partneri Hörmann dokážu splniť všetky dizajnové 
želania od jednoduchých až po moderné. 
 
 
Fotografie: Hörmann 


