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TOPLINE

TOPLINE – model REVERSO
L1 dub šedý
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Nevšední způsoby zpracování imitací povrchů dveří 
vnáší do prostoru pohodlí.

KLASIK KOLEKCE 

TOPLINE
L1 dub šedý

TOPLINE
L1 dub grafit

TOPLINE
L1 sněhově bílá

TOPLINE
L1 bílý palisandr

TOPLINE  
bílý palisandr

TOPLINE 
L1 třešeň grazie
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K dispozici také ve  
svislé struktuře!

NOVINKA V
PRODEJNÍM
PROGRAMU!

TOPLINE 
L1 dub ARCTIC
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TOPLINE
L1 ořech TROPIC

KLASIK KOLEKCE 
MATT LINE
Pokud se vám divoké struktury příliš 

nelíbí, rozhodněte se pro klidný 
a přirozený povrch. Pro styl, který 

dodá vašemu prostředí nádech 
elegance.

TOPLINE
L1 ořech MEDITERAN
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TOPLINE PLUS
NÁDECH PŘÍRODY, DŘEVA A ELEGANCE

Rustikální styl je znova oblíbený. Pokud ho chcete 
vnést do svého domova, zvolíte dřevo, které dává 
pocit tepla, domáckosti a spojení s přírodou. Nyní 
je dostupná nová paleta tonů a struktury dřeva, 
což znamená hodně rozmanitosti pro styl a vzhled. 
Můžete vybírat z barevných tónů natur, alpine a 
klasik, které mají hutnější, hrubou texturu a více 
suků, jež charakteristické rysy dřeva ještě zdůrazní.

V PRODEJI OD KVĚTNA 2022
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RUSTIKA alpine se skvěle hodí na chaty a 
apartmány v alpském stylu, protože je svým 
vzhledem sladěna s přírodním okolím. Tato 
přírodní řada dveří totiž skvěle ladí s ostatním 
nábytkem a detaily v tomto stylu, současně 
dává pocit těsného spojení s přírodou. 

RUSTIKA natur je světlejších odstínů a 
velice krásně se hodí k různým parketám a 
dalším podlahám, které prostoru propůjčují 
trochu syrovosti a jednoduchý vzhled. Pokud 
ve svém domově chcete přírodní vzhled, je 
určitě správnou volbou!

TOPLINE PLUS
L1 dub sukatý s prasklinami RUSTIKA 

alpine

TOPLINE PLUS
L1 dub sukatý s prasklinami RUSTIKA 

natur
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TOPLINE PLUS
L1 dub sukatý s prasklinami RUSTIKA 
klasik

RUSTIKA klasik 
jedinečným stylem a 
elegancí zcela doladí vzhled 
vašeho domova. Pokud 
zvolíte i nábytek z masivu 
a rustikální dekorace, 
vytvoříte příjemný a teplý 
prostor.
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TOPLINE PRESTIGE
L1 dub FOREST kartáčovaný 

hnědý

PRESTIGE KOLEKCE 
Synchronizací přírodní struktury dřeva 
jsme vytvořili dveře, které zosobňují 
bohatství přírody. Suky, praskliny a 
nejrůznější struktury vyzařují divočinu 
a zároveň zdůrazňují jedinečnost a 
charakteristiku dřeva.

K dispozici také ve  
svislé struktuře!
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Příroda nás inspiruje.

Povrch se synchronizovanými póry 
pro vzhled skutečného MASIVNÍHO 
dřeva.

TOPLINE PRESTIGE
L1 dub FOREST kartáčovaný 
bílá

Výhody
FORTE RUBU

Výhody:
• ochrana hran
• povrch odolný proti nárazům
• povrch odolný proti poškrábání
• povrch odolný proti opotřebení
• povrch odolný vůči teplu
• vysoká povrchová pevnost

ABS ROB  –  
Barva odpovídající 
povrchu
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TRENDY VE FOLIOVANÝCH POVRŠÍCH 

DYNAMIC KOLEKCE
Nová rozšířená nabídka 
foliovaných povrchů
DYNAMIC s hrubou 3D 
povrchovou strukturou 
je skvělou a vděčnou 
náhradou klasických 
DUBOVÝCH dýhovaných 
dveří.

TOPLINE DYNAMIC
L1 dub sukatý 3D

TOPLINE DYNAMIC
L1 dub sukatý s prasklinami
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TOPLINE DYNAMIC 
P1 borovice fantasy bílá

TOPLINE DYNAMIC
L1 borovice fantasy šedá

TOPLINE DYNAMIC
P1 borovice fantasy šedá

TOPLINE DYNAMIC 
L1 borovice fantasy bílá
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TOPLINE MILLENIUM 
L1 alpská borovice bílá

TOPLINE MILLENIUM 
alpská borovice šedá

Povrch, který nadchne dokonalou strukturou
vzhledu dýhy FINE-LINE.

MILLENIUM 
KOLEKCE
“
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MILLENIUM 
KOLEKCE

NÁKRESY MODELŮ 
TOPLINE 

model L1
příčná struktura

model P1
svislá struktura

PŘI VÝBĚRU 
VHODNÝCH DVEŘÍ 
vezměte v úvahu následující: 
materiály, barvy a linie by měly být 
vzájemně sladěné. Základní styl 
dekorace by měl být přizpůsoben 
samotné místnosti. Při rozmisťování 
nábytku v místnosti by jednotlivé 
prvky měly dodržovat určitý směr.

 


