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Tento obrázek dveří je pouze ilustrativní

Dveře Modul

Kvalitní dveře vycházející z modelové řady Standard, které si můžete vyšperkovat díky
zvolené zasklívací liště.

Možnosti provedení

Modul 1/LA

Modul 1/LA-B

Modul 1/LA-S

Modul 2/LA

Modul 2/LA-B

Modul 2/LA-S

Modul 3/2LA

Modul 3/2LA-B

Modul 3/2LA-S

Modul 3/1LA

Materiál a barevné provedení

g

CPL laminát

CPL laminát

Javor PUR

Buk PUR

Dub

Jasan bílý

Touch dub bílý DA

Touch dub bílý DQ

Touch dub creme
DA

Touch dub creme
DQ

Touch dub natur
DA

Touch dub natur
DQ

Touch pinie DA

Touch pinie DQ

Touch dub DA

Touch dub DQ

Touch dub Altholz
DA

Touch dub Altholz
DQ

Touch white DA

Touch white DQ

Touch grey DA

Touch grey DQ

CPL laminát 3D

Touch dub Astig
DA

Touch dub Astig
DQ

CPL laminát s Premiumkante

Bílý lak (9010)

Stříbrná šedá 7035

Bílá (9016)

Karo white

Karo grey

Hedvábná šedá
7044

Prachová šedá
7037

Grafitová šedá
7024

Karo beige

Karo dark

f

Lak

Bílá exclusiv 9016

Bílá exclusiv

RAL nástřik
Veškeré dveře jsme schopni nalakovat jakoukoliv barvou ze vzorníku RAL, pro více
informací nás kontaktujte.

Možnosti prosklení

Další provedení dveří Modul a zárubně
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Posuvné dveře

k

Funkční dveře

b

Bezfalcové dveře

a

Atypické dveře

c

Dvoukřídlé dveře

e

Příslušenství ke
dveřím

l
Zárubně

Minimalistický design dveří
Výhody dveří:
Pevná a stabilní konstrukce

Vysoká mechanická odolnost

Snadná údržba

Minimalistický design

Individualitu domova vyjadřují také inovativní moderní 3D materiály. Jednoduché, krásné a
kvalitní dveře, které si můžete vyšperkovat díky zvolené zasklívací liště. Lištu můžete mít jak v
barvě dveří, tak i v povrchu nerez. Široká barevná nabídka moderních i klasických povrchů
zabezpečuje, že tyto dveře krásně sladíte, jak s moderními, tak i klasickými druhy nábytku,
podlah a veškerého interiérového vybavení. Naprosto minimalistické, přesto krásné.
Pokud přemýšlíte, jak elegantně vyřešit např. vstup do šatny, krásně zde mohou vypadat
dveře Modul jako posuvné. I klasické dveře s viditelnými panty můžete ozvláštnit např.
hranatými panty MINI. Nebo můžete jít s dobou a dveře si nechat nainstalovat i jako
bezfalcové se skrytými panty.

Německá kvalita

Dlouhá životnost

Zdravotně
nezávadné produkty

Již 25 let se specializujeme na prodej a montáž
interiérových dveří a jsme výhradními dovozci dveří
prestižní německé značky PRÜM pro Českou a
Slovenskou republiku s rozsáhlou prodejní sítí.
W a WEINZETTL, s.r.o.
Rašínova 494/II
392 01 Soběslav
Všechny kontakty
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