�������
�����������
�����
�������
��������
��������������
�����
������������
�������
�������
�����������
�����������
�����
�����
�������
�������
��������
��������

� � � � � �o�k �n a� �, �d�v�e�ř e

m o d e r n í s t�í �n�ě�n�í
� � � � � � ž� �a l�u�z �i e�
� �r o� �l e�t�y�
�����������
sítě proti hmyzu
�����
parapety
markýzy
�������
��������

�������
�����������
�����

��������
��������
��������������
�����
������������
�������
������������
�����
�������

Okna
Okna i dveře jsou podstatnými stavebními prvky
domu. Jejich tvar, dělení křídel, barva i materiál
dávají jakékoliv budově tvář a styl. Správná volba
oken je zásadní i pro vaši budoucí spokojenost.
Okna jsou prvkem trvalé hodnoty a jejich volbě
je nutno dát patřičnou váhu. Střevíčky, či sako,
které nepadnou, prodáme v internetové aukci.
Ale okna?

Točí se vám z oken hlava?

Doplnění oken roletami či žaluziemi zvýší celkový
komfort a kvalitu bydlení zásadním způsobem.
Ovlivní design interiéru, světelnou a tepelnou
pohodu a v případě sítí proti hmyzu i hygienu
a zdraví.
A na to, že se Vám při výběru oken zatočí hlava,
můžete zapomenout. Poradíme Vám, vysvětlíme
vše potřebné a předložíme optimalizovanou nabídku vzhledem k domu, bytu, životnímu stylu
i finančním možnostem. Následně, s důrazem
na kvalitní řemeslné zpracování a s dohledem na
úroveň služeb, vše zrealizujeme.
Vaše spokojenost je naším závazkem.

Okna plastová
Plastová okna jsou v současné době nejčastějším řešením otvorových výplní.
Má to své známé důvody. Tvarové možnosti, dostatečná konstrukční pevnost,
vynikající izolační vlastnosti, bezúdržbové užívání, přijatelná cena.
Na výběr je několik typových řad, včetně
výrobků splňujících požadavky pro nízkoenergetické a pasivní domy.
Plastová okna dokáží splnit požadavky
jak moderní architektury svými metalickými dekory, tak i historických budov
širokou škálou imitací dřev.

Každá typová řada má možnost volby
z cca 50 barevných dekorů. Pevná
výztuha zaručuje tvarovou stálost a
kvalitní kování bezpečnost i pohodlnou manipulaci.
Skla lze tónovat anebo zvýšit jejich
užitné vlastnosti použitím odrazné či
bezpečnostní fólie.

O k n a d ř e vě n á
Dřevěná okna - tradiční materiál do tradičních budov i do
moderních novostaveb. Je to volba pro milovníky přírodních
materiálů a klasických tvarů.

Dřevo a kov jsou tady po staletí
O k n a h l i n í ko v á
Hliníková okna jsou výrazným prvkem moderních budov. Ať už objektů nových jako jsou futuristické
budovy s velkými prosklenými
plochami, či modernizovaných, jako
jsou loftové byty či kanceláře.

Duette
Facette
Twinroll

Moderní stínění

Látkové plisé
Skyline
Megaview
Ondulette

Pod slovy vytříbený bytový design si možná představíme každý něco jiného. Pro sortiment moderního stínění se více hodí název „užité umění“. Ano,
a slovo „užité“ je na prvním místě. Technologicky špičkové rolety a žaluzie
výrazně povýší komfort bydlení.
Široká škála jemných tónů a na druhou stranu zajímavé barevné akcenty
vytvoří z vašeho okna šperk interiéru.

Luxusní pohodlí
- pohodlný luxus

Plissé
Duette

Římské rolety
Něžná elegance římských rolet je vhodná
pro historizujicí interiér, ale i po vyloženě
moderní bytový design.

Panelové stěny
Čisté linie a minimalistický moderní vzhled.
Plavné panely nabízejí perfektní řešení zastínění pro malé i velké plochy oken. Lze je
také použít jako stylový předěl místností.

Den a noc
Výrazná textilní struktura materiálu přírodního
vzhledu, která vytváří dojem žaluzií a dává možnost
plynulé regulace průchodu světla do interiéru.

Luxusní pohodlí - pohodlný luxus

Žaluzie a rolety vnitřní
Nebojte se slunce a vpusťte do interiéru pouze tolik
slunečních paprsků, kolik je vám příjemné. Vedle
žaluzií s hliníkovými lamelami se v moderním interiéru velmi dobře uplatní i žaluzie dřevěné.
Interiéru s dominujícími přírodními prvky dodají designový akcent roletky Mandarin v „japonském stylu“.
Svoji renesanci zažívají i látkové roletky, které výběrem atraktivních vzorů dotvoří interiér v jakémkoliv
stylu.

Sítě proti hmyzu
Sítě proti hmyzu, nepostradatelný doplněk obytných i komerčních prostor.
Nejen to, že ochráníme sebe a své děti od komárů, kteří
krom toho, že obtěžují, jsou i nebezpeční - mohou přenášet
boreliózu. Rovněž ochráníme sladké dobroty před včelami
a vosami a voňavá masíčka před mouchami.
O tom co se může přihodit u Vás v jídelně, když se malé
dítě zakousne do švestkového koláče s mlsající vosou...,
...opusťme nepěkné představy!
Obava, že sítě proti hmyzu uškodí vzhledu domu nebo to, že
budou překážet, není na místě. Vyráběné dekory jsou shodné s dekory plastových oken a vzhledově zcela splynou.
A podle potřeby lze zvolit sítě pevné, otevírací, rolovací (horizontálně i vertikálně), posuvné - na okna i dveře.

Pro klidný spánek, pro nerušené letní stolování

Světlo i stín, soukomí...

AC Vinice:
Stavba roku 2010

Ve n kov n í ž a l u z i e a r o l e t y

Ve n ko v n í ž a l u z i e, s c r e e n r o l e t y
Venkovní žaluzie jsou výrazným architektonickým prvkem, který má
svoji významnou užitnou hodnotu v regulaci vstupujícího světla.
Jejich instalací docílíme zvýšení izolačních vlastností, úsporu tepla
v zimě a omezení či vyloučení klimatizace v letních měsících. Naklápění lamel lze řídit ručně i dálkovým ovládáním.
Screen rolety jsou vhodným řešením u budov, kde v původním projektu nebylo počítáno s umístěním prvků stínící techniky.

Markýzy
Chcete si při posezení na terase či
balkoně vychutnávat prvních jarních
slunečních paprsků nebo naopak, v
parném létě odpočívat v blahodárném stínu? Ideálním řešením jsou
markýzy, poskytnou Vám stín na přání.
Můžete zvolit i voděodolné materiály,
které užitnou hodnotu zastínění podstatně zvýší.
Nechte se inspirovat designovými
trendy a vytvořte ze své terasy či balkónu příjemné místo pro relaxaci.
Markýzy díky jednoduché konstrukci
a kvalitnímu provedení najdou uplatnění nejen k zastínění teras rodinných
domů, ale také v komerční sféře.

Scrigno a Segno
Moderní designové kazetové markýzy svou konstrukcí
dovolí výrobu zastínění velkorysých rozměrů.
Kazeta chrání mechanizmus i textilii před povětrnostními vlivy.
Markýzy s konstrukcemi v moderních barvách (nerez, antracit, měď) jsou harmonickým doplňkem současné architektury a výrazně zvyšující užitnou hodnotu exteriérových
prostor domu.
Ovládání motorkem je samozřejmostí.

Příjemný stín, špičkový design...

Dima a Noveta
Cenově výhodné markýzy s kloubovými rameny, s překvapivě
širokým výběrem textilií a barev
konstrukce jsou dobrou volbou
pro zastínění balkónů a teras.
Markýza Noveta je charakteristická robustnější konstrukcí a
umožní tak vysunutí až 4 metry.

Gardena a Pergola
Zastínění zimních zahrad včetně střešního zalomení i atypických
tvarů umožní zpříjemnit klima zasklených prostor v horkých letních měsících.
Pergola rozšiřuje možnosti textilního zastínění velkoplošných
teras – má na vnější linii podpůrné sloupky.

V z o r ková p r o d e j n a
Navštivte nezávazně naši vzorkovou prodejnu a vyzkoušejte si, jak se naše okna lehce otevírají a zavírají. Prohlédněte
si desítky exponátů moderního stínění a stovky vzorků textilií, které Vám naši zkušení pracovníci ochotně předvedou.
Možná Vás zaujme expozice markýz v exteriéru vzorkové
prodejny.
Nezáleží na tom, zda máte hrubou stavbu domu a potřebujete kompletní dodávku oken, parapetů, dveří a stínicích
prvků, či si pouze design vaší kuchyně žádá novou roletku
- jsme tu pro Vás...

Zvolit správně typ, barvu, kování, příslušenství, kvalitu, doplňky
i dodavatele. To je přímo rovnice s mnoha neznámými. Že by se
Vám z toho však zatočila hlava, nemusíte mít strach. My vám poskytneme (nejen) první pomoc ve formě odborného poradenství
a servisu, vysvětlíme vám všechny možnosti, nabídneme řešení
a také je zrealizujeme.
Důvěřujte nám.
www.dopos.cz

Rolety a žaluzie

Okna
plastová

venkovní

- žaluzie
- rolety
- screenové rolety

vnitřní

- horizontální žaluzie
- vertikální žaluzie
- látkové plisé
- látkové roletky
- roletky den a noc
- římské rolety
- panelové látkové stěny
- stínění na střešní okna

hliníková
dřevěná

Parapety
vnitřní

Moderní stínění

Sítě proti hmyzu
- plastové
- dřevotřískové

okenní

venkovní
dveřní

Markýzy

- pevné
- posuvné
- rolovací
- plisé
- na střešní okna
- síťové dveře
- posuvné síťové dveře
- rolovací a plisé

DOPOS Přelouč s.r.o.

DOPOS Slaný

DOPOS Kolín

Chrudimská 1577
535 01 Přelouč
tel./fax: 466 672 333
mob: 737 231 218
e-mail: info@dopos.cz

Netovická 1112
274 01 Slaný
tel.: +420 312 523 593
mobil: +420 721 292 672
e-mail: slany@dopos.cz

Mostní 70
280 02 Kolín IV
tel./fax: 321 713 693
mobil: 725 756 704
e-mail: kolin@dopos.cz

www.dopos.cz

- na terasu
- na balkon
- na zimní zahradu
- samostatně stojící

