
Výkladní skříň dveří a podlah 
vašeho domova i kanceláře



VELKÝ SHOWROOM
Na ploše 400 m2 široká nabídka velkého
množství dveří a podlah mnoha dekorů

KLIENTSKÉ ZMĚNY
Individuální přístup ke všem zákazníkům 

včetně developerů

STANDARDY
Nastavení vybrané kombinace standardů 

a nadstandardů pro developery

VIRTUÁLNÍ REALITA
Budoucí řešení interiéru nejen on-line,

ale i pohledem brýlemi s virtuální realitou



VE VIRTUÁLNÍ 
REALITĚ 
VAŠEHO BYTU!

INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ 
A KLIENTSKÉ ZMĚNY 
DVEŘÍ A PODLAH





Na ploše 400 m2 široká
nabídka dveří a podlah,
jen pár minut jízdy autem
od Pražského okruhu

K dispozici vlastní 
klimatizovaný
mezisklad produktů

Speciální B2B nabídka
pro developery

U všech dodávek
zajištěna montáž



DVEŘE

Široká nabídka interiérových dveří renomovaných 
německých výrobců

Interierové dveře CePaL laminát, lakované a dýhované 
dveře, všechny vyrobené z vrtané dřevotřísky zajišťující 
jejich odolnost a lehkost

Skladem na 40 dekorů dveří s dodáním do jednoho týdne 
v rámci ČR/SK

Velká nabídka vstupních bezpečnostních a protipožárních 
dveří

Skladem také dveře o výšce 2110 mm

U všech produktů poskytujeme montáž a servis

Kvalita garantována uskladněním v klimatizovaném 
meziskladě (15 km od Prahy)



Široká nabídka vinylových, laminátových a dřevěných třívrstvých podlah

Možnost uskladnění v klimatizovaném meziskladě 15 km od Prahy

U všech produktů zajišťujeme montáž a servis

Skladem na 700 druhů podlahových krytin 

Velká flexibilita dodacích lhůt, v rámci České a Slovenské republiky
u mnoha druhů do jednoho týdne

PODLAHY



GARANCE NEJLEPŠÍHO POMĚRU 
CENY A KVALITY 



 

Desky složené ze tří vrstev (hliník/plast/hliník) nabízejí bezespárovou náhradu obkladů koupelen, kuchyní, 
venkovních a průmyslových prostor

Hlavními výhodami jsou cena, u rekonstrukcí rychlá montáž díky absenci spár, vzhledem k  manipulaci nízká 
váha materiálu a celkově i velká úspora pracovního času

Absence spár zajišťuje nepropustnost a zabraňuje vzniku vlhkosti a plísní

Teplotní odolnost se pohybuje od -50°C až do 80°C

K dispozici je v různých variantách více než 300 základních dekorů (kámen, dlažba, dřevo, kov, textil, tapeto-
vý dekor, obrázkový dekor) včetně varianty povrchu s antibakteriální úpravou pro gastro provozy nebo úpravou 

povrchu odolného proti UV záření

Velkou předností je možnost potištění dekoru vlastním motivem z dodaných fotografií
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KDE NÁS NAJDETE

KONTAKT

Rovná 1332
Sulice - Želivec

info@studioinplus.cz
+420 604 701 090


