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Zelená linka:  800 DVERE1   www.vekra.cz

Výroba z kvalitních 
a prověřených materiálů

Široký výběr modelů, 
zárubní, moderních povrchů 
a dalších doplňků

Pečlivá kontrola kvality 
každých dveří

Možnost atypického 
řešení dle individuálních 
požadavků

Dlouhá životnost a spolehlivá 
funkce

Nadstandardní záruka 5 let

Hlavní důvody proč VEKRA Interier
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Povrchová úprava

Simple

• základní produktová 
řada s optimálním 
poměrem kvality 
a ceny

• provedení dveří je 
dostupné ve variantě 
plné i prosklené

• standardní provedení 
je otvíravé, v případě 
požadavku je možné 
realizovat jako po-
suvné na stěně i do 
pouzdra

Klasika pro každý 
dům a byt

Technic

• interiérové dveře 
s vkládaným ne-
rezovým páskem 
poskytují zajímavé 
a nevšední řešení 
pro náročný design 
podle individuální 
potřeby

• nerezové pásky po-
skytují dojem luxusu 
a splňují požadavky 
současného trendu 
v bydlení

Nerezový pásek 
pro moderní vzhled

Cube

• poskytují možnost 
originálního členění 
pomocí výřezů, 
vyplněných buď 
zasklením nebo 
plnou výplní 
(kazetou)

• tato modelová 
řada je vhodná 
pro rekonstrukce 
v rustikálním 
duchu

Stylově rustikální 
design

Siluet

•  dveře v bílém laku 
poskytují pocit čistoty 
a luxusu každému 
interiéru

•  řada Siluet předsta-
vuje ideální a nadča-
sové řešení pro každý 
interiér

•  individuální design 
umožňuje dotvořit 
frézovaná drážka a 
široká nabídka pro-
sklení

Bílá klasika se 
stylovou drážkou

Designo

• dveře této modelové 
řady představují 
ideální stylové 
řešení pro moderní 
interiéry

• modelová řada 
poskytuje zajímavou 
kombinaci plné nebo 
skleněné výplně bez 
zasklívacích lišt

• ideální pro použití ve 
skleněných stěnách

Elegance bez hranic 
a omezení

Glass

• kvalitní a bezpečné 
celoskleněné dveře 
jsou atraktivním 
a luxusním 
řešením pro Váš 
byt či dům

•  ideálně prosvětlí 
interiér

•  široká nabídka 
ornamentálních 
a pískovaných skel

Nový rozměr 
Vašeho bydlení

Simple, Cube, Designo, Technic, Glass (pro zárubně) Siluet

CPL
Medium H

CPL
Medium V

CPL
Pinetree H

CPL 
Pinetree V

CPL
Shadow H

CPL
Shadow V

CPL
Grey H

CPL
Grey V

CPL 
Beige H

CPL 
Beige V

Bílý 
lak

CPL
olše

CPL
ořech

CPL
javor

CPL dub
bělený 3D

CPL
bříza

CPL
buk

CPL
dub bělený

CPL
dub

CPL 
bílá hladká

CPL 
bílá pór

CPL 
šedá

Simple, Cube, Designo, Technic, Glass (pro zárubně)
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Modelové řady


