CELOSKLENĚNÉ SYSTÉMY
AUTOMATICKÉ DVEŘE
HLINÍKOVÉ STĚNY

Z NAŠÍ PRODUKCE

skleněné dveře a stěny
bezrámové

mobilní skládací stěny

hliníkové dveře a stěny
v rámovém provedení

automatické dveře
a karusely

pohony pro otočné dveře

výroba a montáž, prodej
kování, autorizovaný servis

ÚVODEM
Firma Dortechnik vznikla v roce 1999. Majitel Ing. Zdeněk Gajdík se zabýval automatickými dveřními
systémy již od roku 1994. První automatické dveře byly instalovány v roce 1995 v Hodoníně v bývalé
Ekoagrobance. Tyto dveře jsou dodnes funkční.
Nabízíme Vám široký sortiment výrobků z naší vlastní produkce. Dveře a stěny sami navrhujeme,
sami vyrábíme a rovněž montujeme. Samozřejmostí je záruční a pozáruční servis. Klademe důraz
především na kvalitu svých produktů. Veškerá vlastní výroba probíhá v naší výrobní dílně školenými
zaměstnanci. Pro výrobu jsou nakupovány komponenty od renomovaných zahraničních výrobců
v Německu, Itálii. Tímto způsobem můžeme nabídnout zákazníkům ty nejlepší ceny. Skla jsou
vyráběna předními českými výrobci skel. Všechny naše výrobky jsou certifikovány.
Naše společnost je autorizovaným partnerem německé firmy Dorma a má právo provádět servis
a instalace na všechny typy výrobků značky Dorma jako jedna z mála společností v ČR.
Nabízíme Vám naše nejlepší schopnosti a dovednosti. O Vaši zakázku se postaráme od A do Z.

Skleněné zádveří s automatickými posuvnými dveřmi v objektu Moravské galerie
v Brně, Pražákův palác. Realizace v roce 2015.
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POSUVNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE

Posuvné jednokřídlové dveře Agile 150 s fixním bočním dílem.

Posuvné dveře vyrobené z bezpečnostního skla
v matném provedení nebo s pískovaným
motivem vám navodí skvělou světelnou
atmosféru v bytě. Sklo je velmi oblíbený
přírodní materiál a v kombinaci s technicky
dokonalým kováním vyrobeným z hliníku
a nerezi
propůjčují
vašemu
interiéru
reprezentativní vzhled.
Posuvné skleněné dveře jsou pro uživatele
bezpečné a úsporné. Matný vzhled skel
nedává šanci vidět nečistoty. Matné sklo plní
funkci průsvitného a zároveň neprůhledného
skla.
K výrobě dveří se
používají kalená
bezpečnostní skla. Skla se kalením stávají
dostatečně pevná a pružná, mají vždy
zabroušenou a leštěnou hranu. Pokud by přece
jenom došlo k rozbití skla, nedojde k pořezání.
Sklo se rozpadne na neostré kousky.
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Posuvné dveře v
teleskopickém provedení
posouvají všechny dveřní křídla za sebe, čímž se
zvětší průchozí otvor.

Dvoukřídlové dveře RS 120 Syncro s pískovanými skly.

Jednokřídlové posuvné dveře s bočním dílem a čirým sklem.

3

Pohodové dveře.
Tak
lze
nazvat
posuvné
dveře
s kvalitním kováním
od firmy Dorma.
Dveře jsou určeny
pro všechny, kteří mají rádi přírodní materiály,
jako je sklo, dřevo, hliník. Dveře vám budou
sloužit několik desetiletí, aniž byste je museli
měnit.
Počáteční investice se vám určitě
vyplatí. Kvalitní kování německého výrobce je
doplněno kvalitním bezpečnostním sklem
tloušťky 8 až 12 mm. Horní vodící hliníkový
profil je vybaven pojezdy, které udrží dveřní
křídlo až do hmotnosti 150 kg. Technika
Dormotion přináší tlumené a brzděné zavírání
dveří.

Posuvné dvoukřídlové dveře Agile 150 s dvěma
bočními díly.

Našim zákazníkům nedoporučujeme nechat se
nalákat na rozličné barevné vzory skel, které
podléhají módě a rychle se „ohledí“. Jemné
čisté dekory skel působí přirozeně a jsou
ozdobou interiéru.

Posuvné jednokřídlové dveře Agile 50.

Posuvné jednokřídlové dveře Agile 150
Dormotion s fixním bočním dílem v nerezovém
provedení.
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Posuvné jednokřídlové dveře Agile 150 s dvěma
bočními díly.

CELOSKLENĚNÉ BEZRÁMOVÉ STĚNY

Reprezentativní vstupní portál v bezrámovém provedení, použito kování s nerezovou povrchovou
úpravou.
Pro prostory, kde je požadavek na
bezpečné uzamčení, vysokou kvalitu
použitých materiálů a vysokou funkčnost
řešení.
Tyto požadavky zajišťuje luxusní kování
Universal a spodní TP lišty od výrobce
Dorma. Pro tvorbu celoskleněných dveří
a stěn zajišťuje německý výrobce několik
řad kování různých variant použití.

Vstupní celoskleněný bezrámový portál do společnosti
AW Loštice.

Znalost těchto prvků je důležitá pro
správné technické a architektonické
řešení daného prostoru, aby byla
zachována funkčnost tohoto řešení po
desítky let.
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WC zámek s klikou Arcos
Studio v nerezovém provedení.

Uzamykatelná celoskleněná stěna s dveřmi, použito
nerezové kování Universal – Lotrinské sklepy Velké
Pavlovice.

Klika Junior Office Classic
v nerezovém provedení.

Madlo Arcos.
Dveře do dřevěné zárubně s nerezovým kováním
EA – Vinařství Baloun.
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PENDLOVACÍ DVEŘE TENSOR
Pro estetické a světlé řešení jsou využívány také
celoskleněné dveře, které jsou řešeny jako
luxusní pendlovačky s názvem Tensor s funkcí
zastavení v otevřené nebo zavřené poloze.
Automatický pant drží dveřní křídlo v poloze
0 a 90 stupňů. V tomto případě nejsou potřeba
podlahové zavírače dveří, nedochází tak k vrtání
do již hotové podlahy. Pant je vyráběn také ve
variantě sklo/sklo.

Celoskleněné dveře
a madlem Beyond.

s

panty

Tensor

Detail pantu Tensor.

HLINÍKOVÉ ZÁRUBNĚ ALEXA
Pro příznivce skla a kovu jsou určeny hliníkové zárubně Alexa. Jsou určeny pro celoskleněné
bezrámové dveře. Šířka hliníkové zárubně je pouze od 23 do 44 mm. Celoskleněné dveře
s hliníkovým kováním a tenkými zárubněmi Alexa jsou neodmyslitelným prvkem minimalistického
moderního interiéru.
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HLINÍKOVÉ STĚNY A DVEŘE V RÁMOVÉM PROVEDENÍ

Vestavba kanceláře z hliníkových profilů Hueck.
Vstupy do budov z exteriéru lze řešit pomocí
hliníkových prosklených konstrukcí. Vchodové
dveře jsou vždy vizitkou domu. Vchodové
hliníkové dveře se vyznačují dokonalou
tepelnou izolací, bezpečností a dlouhou
životností.
Hliníková profilace Hueck se může pyšnit
mimořádnou stabilitou pro konstrukce pevných
a trvanlivých stěn, fasád a dveří. Zákazník má
na výběr barevný odstín a také mnoho typů klik
a kování.
Z hliníkové profilace Hueck lze tvořit vnější
i vnitřní dveře a stěny, okna, dveře s požární
odolností, dveře s požadavkem na zvukový
útlum a vestavby kanceláří do průmyslových
hal.

Prosklené hliníkové dveře.
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Vnitřní dveře s požární odolností EW 15.

Prosklené vnitřní dveře s černým sklem ve
vysokém lesku a s padacím prahem,
Rw=42dB.

Vnější hliníková stěna z profilace Hueck s automatickými dveřmi ES200.
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AUTOMATICKÉ A SPECIÁLNÍ DVEŘE

Vstup do DM drogerie – jednokřídlové posuvné dveře s bočním dílem. Vstup do prodejny Spar –
teleskopické čtyřkřídlové automatické dveře. Obchodní centrum Letmo Brno.
Jednoduše definováno: komfort, pohodlí,
bezpečnost, technika. Automatické dveře jsou
používány nejčastěji ve veřejných budovách,
hotelích, obchodech, nemocnicích.
Naše
dveře
se
vyznačují
nadčasovým
a funkčním designem. Umožňují bezbariérový
vstup. Významná je také úspora energií.
Na vývoji a zdokonalování našeho produktu
pracujeme desítky let, abychom nabídli
uživatelům jen to nejlepší. Dveře splňují náročné
evropské normy.
Z konstrukčního
pohledu
je
konstrukce
mimořádně pevná. Profilace je certifikována na
1 milion otevíracích cyklů.
Bezrámové
celoskleněné
automatické
dveře – vstup do hotelu Grandezza v Brně.
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Dveře mají vysoký stupeň ochrany proti vloupání
a vandalismu. Nabízí spoustu individuálních
řešení pro kontrolovaný vstup do budov.

Programový přepínač.

Automatické dveře Dorma Flex Green zvyšují energetickou účinnost
budov díky konstrukci s vynikající tepelnou izolací. Budova
Katastrálního úřadu ve Vyškově.

Dálkové ovládání.

Automatické dveře lze vyrobit také s dřevěnými
křídly, vlevo jednokřídlové, vpravo dvoukřídlové
dveře s nadsvětlíkem.
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Úchyt skla Manet.

Celoskleněné teleskopické automatické dveře. Uchycení skel
pomocí lišt CS.
Pohybový radar s integrovanou
bezpečnostní závorou.

Programový přepínač.

Celoskleněné automatické dveře ES200 se zavěšením skel
pomocí úchytů Pure Design.

12

Automatické dveře mohou být doplněny
celoskleněnou markýzou. Samozřejmostí je
použití pohybových čidel, která splňují
evropskou normu EN 16005 pro veřejné
budovy, a tím je zabezpečena zvýšená
ochrana osob pohybujících se v prostoru
dveří.

Speciální automatické dveře s označením
Dorma BST jsou vyrobeny jako obloukové
posuvné dveře. Mohou být navrženy jako
půlkruhové, kruhové, s různým stupněm
zakřivení křídel. Záleží na kreativitě
architekta. Jsou výrazným doplňkem budovy,
a tím zvyšují prestiž daného místa.

Dvoukřídlové automatické
s celoskleněnou markýzou.

Obloukové automatické dveře Dorma BST.

dveře

ES200

U automatických dveří je
doporučováno
výrobcem
provádět 1 x ročně servisní
prohlídku
autorizovanou
servisní společností. Dveře
obsahují
elektroniku, elektrické součásti
a mechanické pohyblivé součástky. Všechny
tyto díly se časem opotřebovávají. Servisní
prohlídka zabezpečí bezvadný chod dveří,
zabrání
předčasnému
opotřebení
dílů
a prodlouží životnost dveří.
Autorizovanou prohlídku a servis vašich dveří
velmi rádi provedeme. Telefonní čísla
a kontakty jsou uvedeny na konci tohoto
katalogu a také na našich webových stránkách.
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KARUSELOVÉ DVEŘE

Karuselové automatické dveře Dorma KTV, pasáž Černá Růže Praha.
Karuselové dveře slouží ke vstupům
do budov, obchodních center
s velkým pohybem osob. Vyrábí se
s dvěma až čtyřmi křídly. Pracují
v manuálním nebo automatickém
provozu. Výhodami jsou ochrana
před hlukem, průvanem, pomáhají
udržovat nízké náklady na energie.
Dodávají budovám jedinečný vzhled
a prestiž.
Karusel se vyrábí i jako celoskleněný
se skleněnou střechou.

Karuselové automatické dveře Dorma KTV, galerie Fénix
Praha.
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POHONY OTOČNÝCH DVEŘÍ

Dveře s automatickým pohonem ED200, Galerie Vaňkovka.
Elektrické pohony křídlových dveří nachází své
uplatnění v nemocnicích, školách, domovech pro
seniory, ale i všude tam, kde jsou dveře již
instalovány a je zde dodatečný požadavek na
bezbariérový přístup. Pohony jsou vybaveny
přídavnými ovladači, které plně zabezpečují
funkci kontrolovaného a bezpečného vstupu do
budov.
Elektrické pohony lze použít na jednokřídlové
i na dvoukřídlové dveře.
Dvoukřídlový automatický pohon ED.

Překvapí vás jejich velmi tichý a bezproblémový
chod.
Existuje několik typů pohonů na dveře.
Pohony se liší podle hmotnosti dveří a způsobu
použití dveří.
V případě zájmu vám navrhneme správný typ
elektrického pohonu včetně možných ovládacích
prvků a doplňků.
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MOBILNÍ POSUVNÉ STĚNY

Mobilní posuvná akustická stěna MOVEO s dveřmi ve společnosti Sonnentor Čejkovice. Akustická
stěna zde odděluje prostor kavárny od školící místnosti. Dle potřeby je příčka rozložena a místo slouží
jako jeden otevřený prostor.

Hotel Elisabeth, Trenčín.
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Současná architektura otevřených prostor dává
možnost využít mobilních posuvných stěn, ať už
dřevěných akustických příček nebo skleněných
skládacích stěn. Mobilní posuvné stěny nabízí
možnost dělit velké otevřené prostory. Jsou
určeny pro tvorbu a dělení konferenčních
a školících sálů, pro hotely, školy, soukromé
společnosti a jiné. Mobilní stěny MOVEO nabízejí
vysokou protihlukovou izolaci od 42 do 55 dB.
Další výhodou je použití elektroniky k rozložení
a složení stěny, čímž je ovládání velmi komfortní
a jednoduché. Vyrobeny jsou z lehkých
materiálů, jako je hliník, akustická pěna. Vnější
plášť tvoří kvalitní dýha podle přání zákazníka.
Výroba probíhá v Německu. Pro příznivce skla je
dobrou zprávou, že se mobilní akustická příčka
Moveo vyrábí také ze skla.

Skleněné skládací stěny s názvem HSW
a FSW jsou další z možností, jak účinně
a moderně dělit prostor. Příčky jsou
mobilní s bezproblémovým ovládáním,
mohou být několikrát denně rozloženy
a složeny. Posuvné skleněné panely
umožňují otevřít celý prostor. Veškeré
pevné díly konstrukce jsou uschovány ve
stropě. V podlaze jsou umístěna pouze
nepatrná stavítka. Jakékoliv křídlo lze
použít jako dveře. Samozřejmostí je
možnost bezpečného uzamčení skládací
stěny.
Nabízí se v mechanické i plně automatické
variantě.

Skládací stěna HSW-G, Palladium Praha.

Rámové nebo izolační provedení stěn
HSW slouží pro spojení s venkovním
prostorem a lze si užívat výhledu i za
nepříznivého počasí.

Vytvoření Lobby Baru pomocí 3 ks skládacích stěn HSW, Clarion Congress Hotel Praha-Vysočany.
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Technické informace k produktům naleznete na našich webových stránkách nebo je
získáte na našich telefonních číslech. Na Váš zájem a přízeň se těší zaměstnanci
společnosti Dortechnik.

Dortechnik, s.r.o.
Tel: +420 518 365 216
Mobil: +420 602 517 823
e-mail: dortechnik@dortechnik.cz
www.dortechnik.cz
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