
10

GREENLINE / 
VIVACELINE
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dub sukatý kartáčovaný
bíle olejovaný

dub sukatý kartáčovaný
natur lakovaný

Dveře se svislou strukturou dýhy
kolekce GREENLINE
DUB SUKATÝ – DIVOKÁ STRUKTURA

GREENLINE
dub sukatý
bíle olejovaný
DIVOKÁ STRUKTURA
model LIFELINE PN6

MOCNÝ DUB
Dub je mocný strom, který byl odjakživa symbolem 
síly, moudrosti a dlouhověkosti. I v řecké mytologii byl 
dub stromem nejvyššího boha Dia. To je důvod, proč 
se dub, jako velmi pevné a tvrdé dřevo, používá na 
výrobu parket, dýh a nábytku.

dub sukatý 
olejovaný

dub sukatý kartáčovaný
olejovaný

dub sukatý 
natur lakovaný

dub sukatý kartáčovaný 
matný mořený lakovaný

dub sukatý matný mořený 
lakovaný
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GREENLINE
dub evropský
bíle olejovaný

1 – dub evropský kartáčovaný olejovaný
2 – dub evropský olejovaný
3 – dub evropský kartáčovaný natur lakovaný
4 – dub evropský natur lakovaný
5 – dub evropský kartáčovaný bíle olejovaný
6 – dub evropský bíle olejovaný
7 – dub evropský kartáčovaný matný mořený lakovaný 
8 – dub evropský matný mořený lakovaný

1 2

3 4

5

7 8

6
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GREENLINE
Nussbaum

Model DIVIDELINE se středovou
výplní a nadsvětlíkem
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GREENLINE  
javor

GREENLINE  
buk

GREENLINE
buk broušený

Dynamický povrch ze skládané dýhy umožňuje 

pestrý výběr barev a vzorů.
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GREENLINE
dub sukatý

natur lakovaný
KLIDNÁ STRUKTURA
model LIFELINE PN2

Příroda přesvědčí 

originalitou. Její milovníci 

proto důvěřují rozvážným 

barvám a tvarům, které 

samy svědčí o své kvalitě.

Jednotná povrchová 

STRUKTURA se 

hodí i k modelům s výřezy.

“
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(NE)DOKONALÝ  
DUB

ALTEICHE - PRESTIGE
GREENLINE 
dub sukatý zrající kartáčovaný 
olejovaný

ALTEICHE - PRESTIGE
VIVACELINE / F4 
dub sukatý zrající kartáčovaný 
olejovaný

Jeho struktura vyzařuje divočinu.

ALTEICHE - PRESTIGE
GREENLINE 
dub sukatý zrající kartáčovaný
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Stejně jako lidé, nejsou ani stromy 
dokonalé. Například dubové dřevo, 
které na nás působí jemnou medovou 
barvou, je zároveň plné letokruhů, 
vystouplých suků a trhlin. Všechny tyto 
nepravidelnosti, nebo lépe – zvláštnosti, 
vyzařují jakousi divočinu a zároveň 
zdůrazňují jedinečnost a charakteristiku 
dřeva. Proto mají naše výrobky z 
dubového dřeva zvláštní kouzlo a 
přidanou hodnotu.

ALTEICHE - PRESTIGE
VIVACELINE / F4 
dub sukatý zrající kartáčovaný
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POROVNÁNÍ STRUKTUR 
DUB SUKATÝ
DIVOKÁ STRUKTURA (HG1)

DUB SUKATÝ
KLIDNÁ STRUKTURA (HG4)

DUB SUKATÝ PRASKLINY 
(HG7) DUB EVROPSKÝ
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DVEŘE S PŘÍČNOU STRUKTUROU DÝHY 
modely VIVACELINE –  
DUB SUKATÝ S PRASKLINAMI

VIVACELINE / F4 
dub sukatý s prasklinami kartáčovaný 
olejovaný

CHARAKTER SE PROJEVUJE V DETAILECH.

Použitím kvalitních druhů dýhy, jako jsou ořech nebo 
sukatý dub, vytváříme vytečné dveře na míru pro 
moderního člověka, které zdůrazní individualitu vašeho  
bytu.

VIVACELINE / F4 
dub sukatý s prasklinami kartáčovaný 
bíle olejovaný

VIVACELINE / F4 
dub sukatý s prasklinami 
bíle olejovaný



20

KARTÁČOVÁNÍM 
získáme hrubou

strukturu dýhy se 
zdůrazněnou hloubkou.

DVEŘE S PŘÍČNOU STRUKTUROU DÝHY 
modely VIVACELINE – DUB SUKATÝ S 
PRASKLINAMI

VIVACELINE / F4 
dub sukatý s prasklinami 
matný mořený lakovaný

VIVACELINE / F4 
dub sukatý s prasklinami 
kartáčovaný
matný mořený lakovaný

VIVACELINE / F4 
dub sukatý s prasklinami 
olejovaný
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dub sukatý
olejovaný

dub sukatý kartáčovaný
olejovaný

Dveře s příčnou 
strukturou dýhy
modely 
VIVACELINE / F4 
DUB SUKATÝ 
DIVOKÁ STRUKTURA

dub sukatý
natur lakovaný
DIVOKÁ STRUKTURA

dub sukatý kartáčovaný
bíle olejovaný

dub sukatý matný mořený 
lakovaný

dub sukatý 
bíle olejovaný

dub sukatý kartáčovaný 
matný mořený lakovaný

dub sukatý kartáčovaný
natur lakovaný
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Dveře s příčnou strukturou dýhy
modely VIVACELINE / F4 – DUB EVROPSKÝ

dub evropský kartáčovaný
matný mořený lakovaný

dub evropský kartáčovaný
bíle olejovaný

dub evropský
matný mořený lakovaný

dub evropský
natur lakovaný

dub evropský kartáčovaný
olejovaný

dub evropský
olejovaný

dub evropský kartáčovaný
natur lakovaný

VIVACELINE / F4
dub evropský
bíle olejovaný
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VIVACELINE / F1 
javor

VIVACELINE – model F1

VIVACELINE / F1 
ořech

VIVACELINE / F1
buk

VIVACELINE / F1
dub evropský

Dynamický povrch ze

skládané dýhy

umožňuje pestrý výběr

barev a vzorů.
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VIVACELINE / F3
javor

VIVACELINE / F3
buk

VIVACELINE / F3
ořech

VIVACELINE – model F3

VIVACELINE / F3
dub evropský
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VIVACELINE / F4 
ořech

VIVACELINE – model F4

Pomocí přírody vytváříme 
nejkvalitnější dveře.

VIVACELINE / F4
buk

VIVACELINE / F4
javor
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VIVACELINE / F5
dub sukatý

intarzie dub evropský

VIVACELINE – model F5

VIVACELINE / F5
javor

intarzie javor
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VIVACELINE – model F11

VIVACELINE / F11
Javor

intarzie ořech

LINIE 
URČUJÍ DVEŘE

javor
intarzie buk

buk
intarzie ořech

buk
intarzie javor

ořech
intarzie javor

javor
intarzie indické jablko
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VIVACELINE / F12
ořech

VIVACELINE – model F12

1 – dub evropský
2 – javor
3 – buk

1

2 3
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VIVACELINE / F14 
buk

VIVACELINE / F14 
javor

VIVACELINE / F14 
ořech

VIVACELINE – model F14

Každý prvek nabízí výběr jednotlivých

možností a přizpůsobuje se vašim záměrům.“

VIVACELINE / F14
dub evropský

s intarzií z PVC s imitací hliníku
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VIVACELINE – model F40

Velký výběr moderních nebo 

klasických modelů vám umožňuje 

zdůraznit vaši individualitu.

VIVACELINE – model F41

dub sukatý
intarzie dub evropský
natur lakovaný

javor
natur lakovaný

dub evropský
natur lakovaný

dub sukatý
intarzie dub evropský
natur lakovaný

javor
natur lakovaný

dub evropský
intarzie dub sukatý

dub evropský
natur lakovaný
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dub evropský
intarzie dub sukatý

natur lakovaný

Kombinací v kolekci VIVACELINE je bezpočet, rozhodněte se pro 
takovou, která bude nejlépe odpovídat vašemu způsobu bydlení a 
bude v souladu s materiály, které v bytě již jsou.

NÁKRESY MODELŮ VIVACELINE“

model F1 model F3 model F4 model F5

model F11 model F12 model F14

příčná 
struktura

svislá 
struktura

model F41model F40


