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Okná. Dvere. Môj domov.

POCIT MIMORIADNEHO 
DIZAJNU

Nové High-End dvere vytvárajú 
mimoriadny dizajn pre váš domov.
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 Pocit mimoriadneho dizajnu.
HIGH-END DIZAJN PRE POCIT DOMOVA.

Jedinečný dizajn, osobitosť a vysoká kvalita robia vchodové dvere Inter-
norm niečím celkom výnimočným. Vytvárajú prvý dojem a dopĺňajú archi-
tektúru každého domu. Pre mimoriadny pocit pri návrate domov.

Nové dizajnové dvere od spoločnosti Internorm boli vyvinuté v spolupráci 
s dizajnérom Denisom Veselom a spájajú High-End dizajn dverí s vysokou 
kvalitou, ktorá prevyšuje bežné trhové štandardy. Výnimočná ochrana proti 
vlámaniu, optimálna tepelná izolácia a najvyššia kvalita spracovania sa sta-
rajú o bezpečnosť a dlhú životnosť všetkých vchodových dverí Internorm. 

Nadčasový dizajn. Neustálym vývojom a spoluprácou s dizajnérmi 
sa spoločnosť Internorm snaží vytvoriť mimoriadny pocit z bývania 
vo vlastnom domove.

DIZAJN

Dvere Internom dodržia to, čo sľubujú, nielen v otázke bezpečnos-
ti, ale aj dlhej životnosti. Neustále vyvíjame naše dvere vždy podľa 
najvyšších kvalitatívnych štandardov pre viac komfortu bývania – a 
to 100 % „Made in Austria“.

KVALITA 

Veľký výber rôznych dizajnov a dverových systémov, ako aj kľučiek, 
farieb, bočných dielov a skiel urobí z vašich dverí jedinečný kúsok, 
ktorý bol vyrobený iba pre Vás. Naše dvere môžete taktiež výborne 
zosúladiť s oknami Internorm. 

OSOBITOSŤ
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Nové  
dizajnové dvere
od Internorm
HIGH-END S NADČASOVOU 
ELEGANCIOU

Nová dimenzia dizajnu – to sa podarilo dizajnérovi Denisovi Ve-
selovi s novými dverami od spoločnosti Internorm. S návrhom 
nových dverí realizoval svoju víziu nadčasovej vznešenosti a od 
myšlienky cez prvý náčrt až po hotový produkt vytvoril obdi-
vuhodný vzhľad: „Mojou snahou bolo vytvoriť novú dimenziu 
dizajnu, ktorá dokáže nadchnúť ľudí. Vzhľad dverí má vyvolávať 
prirodzený pocit, inšpirovať a vchod do každého domu robiť 
niečím výnimočným!“

 

Jemne zosúladený vzhľad a mimoriadny zmysel pre detail robia 
tieto High-End dvere jedinečnými. Napriek jednoduchým for-
mám vytvára Denis Vesel mimoriadnu rafinovanosť, ktorá pô-
sobí elegantne a zároveň aj vzrušujúco. Vďaka mnohým mož-
nostiam vyhotovenia, výberu rôznych farieb alebo povrchov sa 
týmito dverami plní individuálny sen o bývaní. „Vždy keď vstú-

Vždy keď vstúpite do svojho 
domu, mali by ste cítiť tento 
mimoriadny pocit domova.“

Denis Vesel, zakladateľ VESEL design

pite do svojho domu, mali by ste cítiť tento mimoriadny 
pocit domova. Pre mňa bolo dôležité dizajn dverí v pl-
nom rozsahu zamerať na ľudí a vytvoriť nielen obyčajné 
dvere, ale aj vzrušujúci dizajnový prvok,“ hovorí dizajnér. 
„V spolupráci so spoločnosťou Internorm tak vznikli dve-
re s vysokým bezpečnostným štandardom a pôsobivou 
kvalitou, spojené s dokonalým dizajnom – silné, jasné a 
prirodzené.“

Mojou víziou podoby bolo 
vytvoriť nadčasovú vznešenosť.

Denis Vesel, zakladateľ VESEL design

Tu sa dostanete k  

celému príbehu. 
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Pôvabné detaily s decentne umiestnenými intarziami a výraz-

ným tyčovým madlom robia tieto dvere elegantným magnetom 

pre oči. Moderný a estetický dizajn dverí pôsobí najelegantnej-

šie s povrchom v neutrálnych farbách alebo s prírodnými ma-

teriálmi. Kľučka vedie cez celé dvere, a tým im dodáva vysoký 

a puristický vzhľad. Vďaka možnosti voľby rôznych farebných 

kombinácií alebo detailov, ako sú kľučky, je možné individuálne 

upravovať vzhľad, a preto sa hodí k jednoduchej, ako aj avant-

gardnej architektúre.

design.VG
Minimalistický prístup k modernému dizajnu. Kľučka je skrytá a lícuje 

s panelom dverí – čistý a zároveň elegantný vzhľad. Otvor kľučky je na 

obidvoch koncoch mierne zahnutý, aby sa vyvolal trochu jemnejší a 

trojrozmerný pocit pre robustnosť a eleganciu.

Povrchy sú v prevedení od mäkkého hliníka až po klasický vzhľad s 

drevenou dekoráciou.

Pre mňa ako dizajnéra sú 
vchodové dvere jedným z naj-
dôležitejších prvkov vzhľadu.
Denis Vesel, zakladateľ VESEL design

design.VD
Elegantný a hrejivý vzhľad hladkých línií a lícujúcej kľučky – tieto 

vchodové dvere sľubujú pôvabný dizajn vhodný k ušľachtilým a 

jemným architektonickým štýlom. Aj tu je možné vzhľad indivi-

duálne upravovať vďaka rôznym farebným kombináciám.

design.VP
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Kombinácia puristického a minimalistického dizajnu zvýrazňuje 

vzhľad týchto vchodových dverí. Štíhle a vertikálne usporiadané 

sklenené plochy dodávajú dodatočnú dynamiku, aby sa vytvoril 

pocit výšky a priestoru. Vodorovne osadená kľučka neprináša 

len komfort ovládania, ale dverám dodáva aj dodatočnú živosť. 

Klasické sivé tóny, elegantná čierna alebo drevená dekorácia –  

výber povrchov a farieb otvára možnosti kombinácie s inými  

dizajnérskymi prvkami domu.

design.VN
Minimalistický dizajn dverí sa stáva voľbou vhodnej farby po-

vrchu vizitkou domu. Hlavný dizajnérsky znak tu tvoria obidva 

bočné pásy, ktoré vytvárajú špecifický vizuálny efekt. Symetric-

ké usporiadanie vytvára pocit precíznosti a elegancie. Kľučka to 

zvýrazňuje a dotvára dvere. Rôzne možnosti farebných kombi-

nácií vytvárajú minimalistický, jemný, ale aj avantgardný vzhľad.

design.VK

Dizajnová 
rôznorodosť
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BOČNÉ DIELY 
Každé dvere sú k dispozícii aj s bočným dielom.

VARIANTY SKLA 
Internorm ponúka rôzne 
špeciálne a dizajnové sklá.

KĽUČKY 
Pre každé dvere je k dispozícii 

vhodný výber kľučiek.

FARBY A MATERIÁLY 
Vytvorte si svoje dvere v mnohých 

farbách a drevených povrchoch.

BEZPEČNOSŤ 
Inteligentné ovládanie prístupu  

je k dispozícii na požiadanie.

ČÍSLO DOMU 
Číslo domu môže byť vyfrézované do krídla dverí 
alebo byť viditeľné v skle bočného dielu. 
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Vstupné dvere sú vizitkou každého domu. V spoločnosti Internorm dostanete iba hodnotné unikátne kúsky vyrobené starostli-
vo pre vás. Dbá sa obzvlášť na exkluzívny vzhľad, ktorý je vhodný k oknám Internorm. Kúpa vchodových dverí u nás znamená: 
Dostanete kvalitný produkt, ktorý vám bude slúžiť dlhý čas.

Vo vlastnom dome sa chce každý cítiť bezpečne a isto a vchodové dvere pri tom zohrávajú dôležitú rolu. Preto majú pre nás 
najvyššiu prioritu bezpečnosť a ochrana proti vlámaniu. Všetky dvere sú štandardne vybavené viacbodovým uzamykaním, na 
želanie sa dodávajú aj dodatočné bezpečnostné systémy. Tak účinne chránite svoju rodinu a domov.

Vchodové dvere, ktoré nadchnú: 
LEBO PRVÝ DOJEM JE DÔLEŽITÝ
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Naše vchodové dvere sú k dispozícii v materiáli hliník alebo dre-
vo-hliník. Samozrejme ich vyrábame presne na mieru. V spoločnosti  
Internorm sa môžete tešiť z rôznych dizajnových vyhotovení vchodo-
vých dvier.
 
Využite na vytvorenie dverí náš nástroj na dizajn dverí online na na-
šej webovej stránke alebo si nechajte poradiť od našich obchodných 
partnerov.

Navrhnite si Vaše 
individuálne vchodové 
dvere

INDIVIDUÁLNE. JEDNODUCHO. 
ONLINE.

Navrhnite si 
vchodové dvere 

jednoducho online!
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www.internorm-okna.sk

OBCHODNÁ POBOČKA

Internorm s.r.o. 

SK-821 04 Bratislava 
Galvaniho 15B
Tel.: +421 2 43 63 27 82
E-Mail: office@internorm-okna.sk

Tu nájdete všetky informácie k novým dizajnovým vchodovým 
dverám od spolocnosti Internorm.


