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Obrázok 1: Vďaka DesignLine Concepto prináša spoločnosť 
Hörmann trendové dizajny pre interiérové dvere. Ako 
novinka je teraz dostupný štruktúrovaný povrch v dizajne 
plátna a obľúbená farba „hnedosivá“. 
 
Koncepcia 4x4 
Vnútorné dvere Concepto v trendovom 
dizajne 
Drevené vnútorné dvere Hörmann predstavujú kvalitné 
materiály, dlhú životnosť a rôznorodé dizajny, takže 
vhodné dvere sú k dispozícii pre každý štýl zariadenia 
interiéru. Vnútorné dvere Concepto série DesignLine 
dopĺňajú predovšetkým moderný štýl interiéru. 
Trendové farby biela, antracitová a sivá sa kombinujú s 
matnými, štruktúrovanými a vysokolesklými povrchmi. 
Dvere sú teraz dostupné aj v obľúbenej farbe 
„hnedosivá“ a na trhu s dverami sa predstavujú aj s 
úplne novým povrchom so štruktúrou plátna. 

Vnútorné dvere rozhodujúcou mierou prispievajú k vzhľadu 
interiéru. Ak máte radšej moderný priestor, určite ho radi 
dotvoríte aj dverami v rovnakom štýle. Drevené vnútorné 
dvere Concepto od spoločnosti Hörmann máme preto pre 
vás v ponuke so špeciálnymi povrchmi a v trendových 
farbách. 

Koncepcia 4x4 

V rámci koncepcie 4x4 si môžete vybrať zo štyroch rôznych 
povrchov a štyroch rôznych farieb a vzájomne ich 
skombinovať. Povrchy máte na výber v ultramatnom, 
vysokolesklom, štruktúrovanom a plátnovom dizajne. Tieto je 
možné kombinovať s obľúbenou bielou, antracitovou, sivou a 
hnedosivou farbou. Či už všetky dvere v rovnakom dizajne 
alebo vzájomne skombinované, dvere koncepcie 4x4 
dodávajú moderným miestnostiam ešte veľkolepejší vzhľad.  
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Sklenené dvere pre presvetlené obytné priestory 

Drevené vnútorné dvere DesignLine Concepto je možné 
kombinovať so sklenenými dverami v rovnakom vzhľade. 
Takto majú sklenené dvere štruktúru bridlice alebo plátna a 
mimoriadne dobre harmonizujú v miestnosti s drevenými 
interiérovými dverami.  

Duradecor – dvere s mimoriadne dlhou životnosťou 

Všetky štyri povrchy sa vyznačujú svojou robustnosťou: 
ultramatný, bridlicový a plátnový dizajn v kombinácii s 
povrchom Duradecor je podľa špecifikácií výrobcu k 
dispozícii len v spoločnosti Hörmann. Duradecor je 
mimoriadne odolný voči nárazu, oderu a akémukoľvek 
ošetrovaniu, takže dvere zostávajú trvalo pekné a bez 
poškodenia. Ultramatný povrch je navrhnutý tak, aby na ňom 
nezostávali odtlačky prstov, ktoré sú častokrát nevzhľadným 
vedľajším účinkom matných povrchov. Aj Gloss so svojím 
vytvrdeným akrylovým povrchom je takmer rovnako odolný 
ako Duradecor. 

 
  

 
Obrázky a popisy k obrázkom: 

   

Obrázok 2: Interiérové drevené dvere zo série DesignLine 
Concepto sú dostupné ako úplná novinka s dizajnom 
štruktúry plátna. Môžu sa kombinovať s bielou, sivou, 
antracitovou a hnedosivou farbou (zľava doprava). 

Fotografie: Hörmann 


