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Dostáva sa Vám do rúk náš nový katalóg, v ktorom okrem produktov, ktoré ponúkame 
nájdete i naše realizácie a našu dušu. Sme na trhu od roku 1996, Vašim interiérom 
rozumieme	a	hľadáme	to	najlepšie	čo	ich	skrášli	a	zútulní.	V	tomto	našom	produktovom	
katalógu	si	Vám	dovoľujeme	prezentovať	každú	oblasť	našich	služieb	a	výrobkov,	ktorým	
sa	venujeme.	Pomôžeme	Vám	s	výberom	z	pomedzi	toho	najlepšieho,	čo	trh	ponúka.	
Vždy	 sa	 vieme	 prispôsobiť	 tomu,	 čo	 od	 nás	 klient	 vyžaduje,	 vybrať	 to,	 čo	 sadne	 jeho	
osobnosti	a	životnému	štýlu.	V	našej	predajni	môžete	vidieť	viac	ako	350	vzoriek	dverí	od	
slovenských	i	zahraničných	dodávateľov	a	desiatky	vzoriek	podláh	od	rôznych	výrobcov.
Dvere,	podlahy,	nábytok,	schody,	terasy	-	to	všetko	je	súčasťou	Vášho	domova	a	sme	tu	
pre	Vás,	aby	sme	Váš	domov	vybavili	tou	najlepšou	kvalitou.
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DVERE

Dvere	sú	dôležitou	súčasťou	interiéru,	tvoria	
prvý dojem pri vstupe do vášho domova, 
kancelárie a iných priestorov. Ich úlohou 
je	 oddeliť	 priestor,	 zabezpečiť	 súkromie,	
tepelne	aj	zvukovo	izolovať,	pôsobiť	esteticky.	
Interiérové	 		dvere	 veľkým	 dielom	 utvárajú	
atmosféru nášho domova.

VYBERAŤ MÔŽETE Z RÔZNYCH 
MATERIÁLOV DVERÍ
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V NAŠEJ PREDAJNI MÔŽETE VIDIEŤ VZORKY 
DVERÍ A PODLÁH OD RÔZNYCH VÝROBCOV
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INTERIÉROVÉ DVERE SÚ DOMINANTOU INTERIÉRU. ICH  DIZAJN A SPRACOVANIE 
SÚ	 VEĽMI	 DÔLEŽITÉ	 PRI	 VYTVORENÍ	 TOHO	 SPRÁVNEHO	 PRVÉHO	 DOJMU.	 NAŠE	
INTERIÉROVÉ	DVERE	VÁM	ZARUČUJÚ	TEN	NAJLEPŠÍ	PRVÝ	DOJEM.

DVERE XXL

DVERE

Ako	 už	 z	 názvu	 XXL	 vyplýva	 ide	 o	 dvere	 s	
nadštandardnými rozmermi. Máme pre Vás 
dvere	od	podlahy	až	po	strop	a	to	priamo	na	
mieru.	Ponúkame	ich	v	rôznych	materiáloch,	
farbách,	 ako	 aj	 prevedeniach.	 XXL	 dvere	
sú	 použiteľné	 v	 rôznych	 interiéroch,	 ako	
súkromných, tak aj verejných. Predstavujú 
atypický	druh	dverí,	ktorý	pôsobí	elegantne	
a dominantne.



SKLENENÉ DVERE
Sklenené	 dvere	 predstavujú	 veľmi	
elegantný prvok do interiéru. Kalené 
sklo	 vyčarí	 v	 umiestnenom	 priestore	
nevšednú	 atmosféru,	 predstavuje	 veľmi	
kvalitný a elegantný materiál. Tento 
druh	dverí	sa	často	dodáva	s	grafikou	od	
výmyslu	sveta	cez	jednoduché	motívy	až	
po	fototapety	prírody	či	ľudí.
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DVERE DYHOVANÉ MASÍVNE
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Drevené	dvere	rovnako	ako	drevený	nábytok	
a	 ďalšie	 prírodné	materiály,	 vnesú	do	 vášho	
domova	 pocit	 tepla	 a	 pozitívne	 vplývajú	 na	
našu	 náladu.	 Tiež	 sú	 zdravotne	 nezávadné	
a ekologické. Drevo má okrem krásneho 
vzhľadu	 vynikajúcu	 pevnosť	 a	 samozrejme	
zvukovo	izolačné	vlastnosti.



Vyberte	si	dvere	ktoré	možno	vyrobiť	v	akejkoľvek	dýhe,	či	
už	ide	o	našu	drevinu	alebo	exotiku.	Dýha	sa	dá	lakovať	aj	
moriť,	vďaka	čomu	máte	k	dispozícii	širokú	škálu	odtieňov.
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DVERE SO SKRYTOU ZÁRUBŇOU
Skryté	 zárubne	 sú	 súčasťou	 moderných	 interiérov	 a	 spolu	 s	 dverami	 vytvárajú	
dokonalú	 čistú	 líniu.	 Predstavujú	 neviditeľnú	 časť	 steny	 alebo	 priečky	 a	 to	 buď	
sadrokartónovej	alebo	murovanej.	Zárubne	tohto	typu	sú	kompatibilné	s	otočnými,	
ale aj posuvnými dverami.
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Skryté		zárubne	sú	čoraz	obľúbenejšie	
u architektov, projektantov, ale aj 
samotných	zákazníkov.	Minimalistický	
nadčasový	 štýl	 jednoducho	 “pasuje”	
do	 každej	 domácnosti	 a	 celkový	
dojem	dverí	nie	je	narúšaný	ako	je	to	
pri	 priznaných	 zárubniach.	 Tie	majú	
častokrát	 za	následok,	 že	 interiérové	
dvere	 pôsobia	 až	 príliš	 robustne.	
Vďaka	 skrytým	 zárubniam	 môže	
dizajn	 dverí	 vyniknúť	 v	 celej	 svojej	
kráse	 a	 interiér	 sa	 dokáže	 dotvoriť	
okolo	 dverí	 napríklad	 tapetou	 či	
obkladom	 až	 priamo	 k	 otvoru.	 Sú	
zabudované	 do	 steny	 a	 skryté	 pod	
omietkou	 tak,	 že	 ich	 nie	 je	 vôbec	
vidieť.	 Špeciálna	 hliníková	 zliatina	
ponúka	 možnosť	 náteru	 zárubne	
rovnakou	 interiérovou	 farbou	 ako	
steny	 naokolo	 a	 tým	 dosiahnutie	
dokonalej	 integrity.	 U	 nás	 nájdete	
skryté	zárubne	za	skvelé	ceny.
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Predstavujú produkt s dostupnou 
cenou.

Umožňujú vyniknúť dizajnu dverí.

Sú vhodné do každej domácnosti 
alebo firmy.

Podporujú moderný čistý dizajn.

Dvere so stenou sú vďaka skrytým 
zárubniam v jednej čistej línii.

»

»

»

»

»

Hlavnými	 charakteristikami	 skrytých	
zárubní	 je	 jednoduchosť	 a	 čistota.	
Jedinečné	dizajnové	riešenie	prináša	do	
interiéru	nadčasovú	eleganciu,	ktorá	sa	
dosiahne	splynutím	steny	a	dverí	v	jednu	
líniu.	Montáž	a	osadenie	nie	sú	zložitým	
aktom,	hliníkové	zárubne	sú	spoľahlivou	
alternatívou	pri	častom	používaní	dverí.



Dvere so skrytými zárubňami LEON
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BIELE DVERE
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Biele interiérové dvere sú vhodné ako 
do	 súčasných	 moderných	 domov,	 tak	 aj	
do	 verejných	 priestorov.	 V	 kombinácií	 s	
kvalitnými	elegantnými	kľučkami	vyzerajú	
v	interiéri	luxusne.



POSUVNÉ DVERE

Posuvné dvere predstavujú elegantné riešenie 
nedostatku	 priestoru	 v	 domácnosti,	 umožňujú	
aj	 variabilné	 a	 funkčné	 prepojenie,	 alebo	 naopak	
oddelenie	 obytných	 miestností	 a	 kuchyne,	 haly	
a	 predsiene,	 obývacieho	 priestoru	 a	 presklenej	
verandy...	V	ponuke	máme	tieto	možnosti:	Interiérové	
posuvné	dvere	–	na	stenu,	do	steny,	v	zárubni.



DOPLNKY DVERÍ
U	NÁS	NÁJDETE	ŠIROKÚ	PONUKU	KĽUČIEK	OD	KVALITNÝCH	VÝROBCOV.

18
MP-KOVANIA						I       TWIN       I       M&T       I       COBRA

Kovania	na	dvere	–	kľučky	už	dnes	neslúžia	len	na	
otváranie,	resp.	zatváranie	dverí.	Stali	sa	súčasťou	
celkového	 dizajnu	 dverí,	 dokonca	 interiéru	 ako	
takého	 a	 práve	 kľučky	 sú	 často	 dominantou	
dverného	krídla.

Pri	výbere	kľučky	dbajte	na	praktickosť,	kľučka	sa	
musí	 dobre	 držať	 pri	 otváraní	 a	 zatváraní	 dverí,	
preto	je	dobré	kľučku		vopred	vyskúšať.	Dbajte	aj	
na	nadčasový	dizajn	a	materiál	kľučky,	ktorý	je	vám	
príjemný	a	bude	dlho	ozdobou	vášho	interiéru.

Všetky	kľučky	na	fotkách	plus	desiatky	ďalších	vzoriek	môžete	vidieť	na	našej	predajni.
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PODLAHY
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V	 NAŠEJ	 PONUKE	 MÁME	 	 KVALITNÉ	 LAMINÁTOVÉ,	 VINYLOVÉ,	
KOMPOZITNÉ, DREVENÉ PODLAHY A TERASY. PODLAHY 
IZOLUJÚ	 OD	 CHLADU,	 ZÚTULŇUJÚ	 NÁŠ	 DOMOV	 A	 DÁVAJÚ	 MU	
NEOPAKOVATEĽNÉ	 KÚZLO.	 ABY	 STE	 SA	 DOMA	 CÍTILI	 SKUTOČNE	
DOBRE,	ZÁROVEŇ	STE	ŠETRILI	ENERGIE	A	OD	ZEME	NEŠIEL	CHLAD,	
VYBERTE SI KVALITNÚ PODLAHU. K MATERIÁLOM VÁM PONÚKAME 
I	 SLUŽBY:	 ZAMERANIE	 A	 PROFESIONÁLNU	 MONTÁŽ	 (NIELEN	
PODLÁH,	ALE	I	OBVODOVÝCH	ČI	PRECHODOVÝCH	LÍŠT	A	PRVKOV).



PODLAHY

DREVENÉ PODLAHY
Drevo	 je	 po	 stáročia	 preverený	materiál.	 Má	 výborné	 izolačné	 vlastnosti,	 na	 dotyk	 je	
príjemné,	evokuje	teplo	domova,	vyznačuje	sa	dlhou	životnosťou	a	je	šetrné	k	životnému	
prostrediu.	Pri	drevených	parketách	máte	na	výber	zo	širokého	spektra	drevín	a	rozličných	
vzorov.	Drevené	parkety	vám	ponúkame	s	povrchovou	úpravou	-	lak	alebo	prírodný	olej.
Na	drevených	podlahách	je	mimo	iného	fascinujúce	aj	to,	že	nikdy	nenájdete	dva	rovnaké	
kúsky	dreva.	Každý	je	jedinečný.	Tento	materiál	nikdy	nezovšednie,	má	stále	čo	ponúknuť	
a	uspokojí	aj	tých	najnáročnejších	užívateľov.	Okrem	jedinečných	estetických	vlastností	
sa	drevené	parkety	pýšia	aj	hodnotnými	funkčnými	charakteristikami,	ako	sú	odolnosť	a	
trvanlivosť.



LAMINÁTOVÉ PODLAHY
Laminátové	 podlahy	 sú	 moderné	 a	 v	
domácnosti	 oceníte	 ich	 prírodný	 vzhľad,	
vodotesnosť	 a	 jednoduchú	 údržbu.	 Sú	
alternatívou	 ku	 klasickej	 drevenej	 podlahe,	
ich	 výhodou	 je	nielen	 vysoká	odolnosť	proti	
oderu,	tlaku,	teplotám,	ale	aj	zaujímavý	vzhľad	
a samozrejme cena.
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VINYLOVÉ PODLAHY
Vinylové	 parkety	 získavajú	 stále	 väčšiu	
obľubu	hlavne	pre	svoje	úžitkové	vlastnosti.	
Vynikajú	 vysokou	 odolnosťou	 nielen	 v	
extrémne	 zaťažovaných	miestnostiach,	 ale	
aj	zaujímavým	vzhľadom	a	navyše	sa	hodia	
do	všetkých	interiérov.	Na	dotyk	sú	teplejšie	
ako	 laminátové	podlahy	a	v	odolnosti	pred	
mechanickým	 poškodením	 či	 vlhkosťou	
nemajú	konkurenciu.	Stačí	im	ľahká	údržba	
a	ponuka	dekorov	je	presvedčivá	a	pestrá.



TERASOVÉ DOSKY
Terasové	dosky	sú	v	súčasnosti	obľúbeným	
riešením	klasického	a	moderného	designu.	
Konštrukčné	 systémy	 terasových	 dosiek	
tvoria	 jemne	 a	 hlboko	 drážkové	 profily.	
Hlboké	 drážky	 a	 ich	 tvar	 je	 zhotovený	 tak,	
aby	 bolo	 minimalizované	 nebezpečenstvo	
šmyku	pri	bazénoch	a	tiež	aby	sa	dobre	čistili.	
Jemné	 drážky	 sa	 používajú	 s	 úspechom	
tam,	kde	je	na	terase	rozmiestnený	nábytok.	

NAŠE	 TERASOVÉ	 DOSKY	 VÁM	 SPRÍJEMNIA	 POSEDENIE	 NA	 ZÁHRADE,	 UROBIA	
BEZPEČNEJŠÍM	OKOLIE	BAZÉNA	A	SÚ	VHODNÉ	AJ	NA	LETNÉ	TERASY	REŠTAURÁCIÍ,	
BAROV	ČI	KAVIARNÍ.
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TOP realizácie CELODREVENÉ STENY
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SCHODY

Obklad	 betónových	 schodov	 predstavuje	
dizajnovú	 záležitosť	 každého	 interiéru.	
Či	 už	 sú	 to	 staré	 schody,	 alebo	 schody	 v	
novostavbe,	drevený	obklad	skombinovaný	
s	 podlahou	 dokáže	 vytvoriť	 teplú	 útulnú	
atmosféru.	 Robíme	 tiež	 schody	 z	 vinylu	 a	
laminátu.
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KUCHYNE

Prepojenie	 kuchyne	 s	 obývacou	 izbou	 je	 dnes	 veľmi	 časté,	 práve	 preto	 sú	 na	
kuchyne	kladené	vysoké	estetické	nároky,	ktoré	spolu	s	premyslenou	funkčnosťou	
predstavujú	priestor	pre	efektívnu	a	príjemnú	prácu	a	 zároveň	elegantnú	 súčasť	
domácnosti.

Odjakživa	platí,	že	srdcom	domova	je	kuchyňa	a	pocit,	ktorý	má	vyvolať,	je	radosť.	
Stelesňuje	pôžitok	zo	života	premenený	napríklad	na	potešenie	z	jedla,	zo	spoločnosti	
blízkych	a	priateľov.
Ponúkame	Vám	kvalitné	kuchynské	linky	na	mieru,	ktoré	potešia	oko	aj	dušu	svojou	
funkcionalitou	a	dizajnom.	Na	kuchynskú	linku	sa	dnes	kladú	vysoké	nároky,	preto	
vždy	plánujte	dostatok	úložného	priestoru,	vyhnite	sa	dvierkam	u	spodných	skriniek	
a	vyberajte	kvalitné	kovanie	na	zabezpečenie	optimálnej	kvality	pohybu.	Zásuvky	
voľte	plno	výsuvné	s	vnútorným	delením.
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ŠATNÍKY
NEZABUDNITE	NA	DOSTATOK	ÚLOŽNÉHO	PRIESTORU
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Pri	 zriaďovaní	 interiéru	 je	
dôležité	 a	 praktické,	 ak	 môžete	
na	 jednom	 mieste	 vidieť	 a	
zosúladiť	stavebné	prvky,	ako	sú	
dvere	 či	 podlahy	 s	 farebnosťou,	
materiálom	 a	 štýlom	 nábytku.	
Na	 mieru	 Vám	 vyrobíme	
nábytok	pre	Váš	byt,	dom	alebo	
kanceláriu.	 Na	 výber	 je	 široký	
sortiment	materiálov	od	masívu,	
dyhovaných	 a	 laminátových	
drevotrieskových	dosiek,	rôznych	
druhov	 skla.	 Tiež	 trendové	
materiály	 ako	 sklo	 s	 potlačou	
rôznych	 motívov,	 alebo	 podľa	
vlastnej	 predlohy,	 dekoakryl	 a	
textílie	napodobňujúce	napríklad	
kožu	 –	 Sibu	 design.	 Doplnenie	
interiéru	 vytvoria	 šatníkové	
skrine	 a	 vstavané	 šatníky,	 ktoré	
pre	 Vás	 zrealizujeme	 podľa	
individuálnych	požiadaviek.
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Obchodné	Centrum		STYLA

Studená 4B/18496
821 04 Bratislava

Slovenská	republika

Kontakt:
www.magnettrade.sk

magnettrade@magnettrade.sk
+421	910	111	555	




