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O TOVÁRNĚ
ABOUT THE FACTORY
Továrna ProfilDoors byla založena v roce 2002 a byla zaměřena na výrobu
komponentů pro dveřní výrobu.
2004 - zahájení sériové výroby interiérových dveří.
Dnes je ProfilDoors jedním z největších výrobců interiérových dveří.

Profildoors
je výsledkem let
zkušeností, neustálého
sledování všech
trendů, stylů a inovací,
a použití pouze high-tech
materiálů od předních
světových výrobců

Díky vysokým standardům kvality, spolupráci s lídry světového
dřevozpracujícího a surovinového průmyslu, neustálému zavádění
inovativních řešení a rozmanitosti kolekcí dveří, barev a nátěry, dnes
Factory ProfilDoors je moderní společnost, která má distribuční síť v
Rusku a v zemích CIS, v blízkosti i daleko v zahraničí.
Sortiment zahrnuje:
- Široká škála interiérových dveří v různých stylech, exkluzivní nátěry a cenové kategorie
- Inovativní řešení zárubní, jako je monoblok „EXPORT“ a monoblok
„REVERSE“;
- Hliníkové interiérové dveře a posuvné příčky;
- Dveře pro speciální účely;
- Podlahové lišty, stěnové panely a dekorativní lamely ve stejných dekorech
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LET NA TRHU

YEARS AT THE MARKET

1150

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
СОТРУДНИКОВ
QUALIFIED STAFF

sérií

SERIES

>50
ЦВЕТОВ
COLORS

43 000 >200
м² ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
КОМПЛЕКС
m² INDUSTRIAL COMPLEX

jako vnitřní dveře.

16

МОДЕЛЕЙ
MODELS

4

5

X

SÉRIE X
Series X

Kolekce dveří řady X je zastoupena širokou škálou rámovych dveří
v moderním i tradičním klasickém stylu. Charakteristickými rysy
této kolekce jsou skládací – demontovatelná konstrukce a
ekologický povrch „EcoShpon“.
The collection of doors of the X series is represented by a wide assortment
of doors both in modern style and in traditional classical style. The
distinctive features of this collection are the collapsible construction and
the environmentally friendly surface “EcoShpon”.

11 barev - 50 modelů

11
цветов

>50
моделей
MODELS

COLOR

101X OŘECH PEKAN
101X PECAN

6

7

U

SÉRIE U
Series U

Rámové dveře v monochromatickém matném
polypropylenovém povlaku s ochranným UV lakem - „Unilack“,
vyvinuté speciálně pro „ProfilDoors“. Sestava nabízí obrovský
výběr dveří v klasickém i moderním designu.
A collection of collapsible doors in a monophonic matte polypropylene
coating with a protective UV varnish — “Unilack”, developed specifically
for ProfilDoor. The range offers a huge choice of doors in both classical
and modern designs.

9 barev - 100 modelů

9

>100

цветов

моделей

COLOR

MODELS

1U ALJAŠKA
1U ALASKA

8

9

XN

SÉRIE XN
Series XN

Kolekce dveří pokrytých polypropylenem s nejnovější exkluzivní
strukturou, ideální přenášející řez přírodního dubu. Kryty dveří jsou
vyráběny výhradně pro továrnu ProfilDoors. Sestava nabízí
obrovský výběr dveří v klasickém i moderním designu.
The collection of doors in the coating of polypropylene with the newest
exclusive structure, perfectly conveying the section of natural oak. The
coating is manufactured exclusively for the ProfilDoors factory. The range
offers a huge choice of doors in both classical and modern designs.

9 barev - 60 modelů

9

>60

цветов

моделей

COLOR

MODELS

7XN Kaštan TMAVÝ
7XN CHESTNUT DARK

10

11

N

SÉRIE N
Series N

Kolekce dveří potažených polypropylenem s nejnovější exkluzivní
strukturou, dokonale přenášejících řez přírodního dubu.
Kryt je vyroben výhradně pro továrnu ProfildDoors.
The collection of doors in the coating of polypropylene with the newest
exclusive structure, perfectly conveying the section of natural oak. The
coating is manufactured exclusively for the ProfilDoors factory.

3 barvy - 15 modelů

3

>15

цвета

моделей

COLOR

MODELS

20N DUB SKY WHITE
20N OAK SKY WHITE

12

13

L

SÉRIE L
Series L

Kolekce rámových dveří v lesklém provedení, vyvinutá v
Německu na základě nejnovějšího vývoje. Tento povlak
umožňuje dosáhnout vysoké kvality povrchu a efektu vysokého
lesku. Sestava nabízí velký výběr dveří v klasickém i moderním
designu.
Collection of molded doors in a glossy coating, developed in Germany on
the basis of the latest developments. This coating allows you to achieve
high surface quality and high gloss effect. The range offers a huge choice
of doors in both classical and modern designs.

4 barvy - 45 modelů

4

>45

цвета

моделей

COLOR

MODELS

2L MAGNOLIA LUX
2L MAGNOLIA LUXE

14

15

STP

SÉRIE STP
Series STP

Kolekce dveří v nejnovějším exkluzivním nátěru „NanSpon“
vyvinutém společností Renolit (Mnichov) pro společnost
ProfildDoors. Charakteristickým rysem nátěru je jeho výrazná
hluboká „kartáčovaná“ struktura s monochromatickým lakovaným
lesklým nebo matným povrchem. Řada nabízí výběr dveří v
moderním minimalistickém stylu.
Collection of doors in the newest exclusive coating “NanShpon”, developed
by Renolit (Munich), commissioned by ProfilDoors. The feature of the
coating is its pronounced deep “brushed” structure with a glossy lacquer
of a monochromatic surface or a matte lacquer monophonic surface.The
lineup offers a choice of doors in a modern minimalist style.

3 barvy - 15 modelů

3

>15

цвета

моделей

COLOR

MODELS

20STP PINE MANHATTAN GREY
20STP PINE MANHATTAN GREY

16

17

Z

SÉRIE Z
Series Z

Rámové dveře s inovativním technickým a designovým řešením
- hliníková hrana na koncích dveřního křídla.
Frame doors in a polypropylene with an innovative engineering and
design solution — an aluminum edge along the ends of the door leaf.

7 barev - 12 modelů

7

>12

цветов

моделей

COLOR

MODELS

0Z pro malování

0Z UNDER PAINTING

18

19

E

SÉRIE E
Series E

Rámové dveře v monochromatickém matném povlaku s
ochranným UV lakem - „Unilack“, vyvinuté speciálně pro
továrnu ProfildDoors. Dnes má kolekce 9 barev, více než 30
modelů, 4 možnosti lemování (ABS v barvě, ABS černá,
hliníková matná a Black Edition).
Frame doors in monophonic matte polypropylene coating with protective
UV varnish - “Unilack”, developed specifically for ProfilDoors. Today the
collection has 9 colors, more than 30 models, 4 edging options (ABS in
color, ABS black, aluminum matt and Black Edition).

9 barev - 30 modelů

9

>30

цветов

моделей

COLOR

MODELS

4E ALJAŠKA
4E ALASKA

20

21

ZN

SÉRIE ZN
Series ZN

Kolekce rámových dveří s nejnovější exkluzivní strukturou,
dokonale přenášející řez přírodního dubu. Sestava nabízí velký
výběr dveří v klasickém i moderním designu. K dispozici v 9
barvách, více než 25 modelech, 4 možnostech lemování (barevné
ABS, černá ABS, hliníková matná a Black Edition).
A collection of frame doors in a polypropylene coating with a new
exclusive structure that perfectly conveys a section of natural oak. The
coating is manufactured exclusively for the ProfilDoors factory. The
range offers a huge choice of doors in both classical and modern designs.
Available in 9 colors, over 25 models, 4 edging options (ABS in color, ABS
black, aluminum matt and Black Edition).

11 barev - 25 modelů

9

>25

цветов

моделей

COLOR

MODELS

5ZN MONBLAN

5ZN MONTBLANC

22

23

NK

SÉRIE NK
Series NK

Kolekce rámových dveří s nejnovější exkluzivní strukturou,
dokonale přenášejících řez přírodního dubu. Kryt je vyroben
výhradně pro továrnu ProfildDoors. Zahrnuje 3 barvy, více než 20
modelů, 4 možnosti hran (ABS v barvě, ABS černá, hliníková
matná a Black Edition).
A collection of frame doors in a polypropylene coating with a new
exclusive structure that perfectly conveys a section of natural oak. The
coating exclusively for the ProfilDoors factory. Available in 3 colors, over
20 models, 4 edging options (ABS in color, ABS black, aluminum matt and
Black Edition).

3 barvy - 20 modelů

3

>20

цвета

моделей

COLOR

MODELS

42NK DUB SKY DENIM
42NK OAK SKY DENIM

24

25

STK

SÉRIE STK
Series STK

Kolekce rámových dveří v nejnovějším exkluzivním povlaku
„NanShpon“. Zvláštností povlaku je jeho výrazná hluboká
„kartáčovaná“ struktura s jednobarevným lakem, lesklým nebo
matným povrchem. Řada nabízí výběr dveří v moderním
minimalistickém stylu. K dispozici jsou 3 barvy, asi 18 modelů, 2
typy hran (hliníková matná a Black Edition).
Collection of frame doors in the newest exclusive coating "NanShpon".
The peculiarity of the coating is its pronounced deep "brushed" structure
with monochromatic lacquer glossy or matte surfaces. The range offers a
choice of doors in a modern, minimalist style. There are 3 colors, about 18
models, 2 types of edging (aluminum matt and Black Edition).

11 barev - 50 modelů

3

>18

цвета

моделей

COLOR

MODELS

2STK PINE WHITE GLOSSY

26

LK

27

SÉRIE LK
Series LK

Kolekce rámových dveří v lesklém provedení, vyvinutá v
Německu na základě nejnovějšího vývoje. Tento povlak umožňuje
dosáhnout vysoké kvality povrchu a efektu vysokého lesku.
Sestava nabízí výběr dveří jak v klasickém stylu, tak v moderním
designu. K dispozici jsou 4 barvy, více než 20 modelů, 4 možnosti
lemování (ABS v barvě, ABS černá, hliníková matná a Black
Edition).
Collection of frame doors in a glossy coating, developed in Germany on
the basis of the latest developments. This coating allows you to achieve
high surface quality and high gloss effect. The model range offers a choice
of doors in both classical and modern designs. There are 4 colors, more
than 20 models, 4 edge options (ABS in color, ABS black, aluminum matt
and Black Edition).

4 barvy - 20 modelů

12LK LUX BÍLÝ

12LK WHITE LUXE

28

29

SMK

SÉRIE SMK
Series SMK

Rámové prémiové dveře v nejexkluzivnějším provedení
„Seidenmatt“, který nemá na světovém trhu obdoby z hlediska
matné hloubky a „měkkosti“ povrchu. Vybaveno italskými panty
AGB Eclipse 2.0 a italským zámkem AGB 190. V 6 barvách, asi 5
modelech, 4 možnostech hran (ABS v barvě, ABS černá, hliníková
matná a Black Edition).
Premium doors in the exclusive cover of “Seidenmatt”, which has no
analogues on the World market in terms of the depth of opacity and
“softness” of the surface. Equipped with Italian hinges AGB Eclipse 2.0 and
Italian lock AGB 190. In 6 colors, about 5 models, 4 edge options (ABS in
color, ABS black, aluminum matt and Black Edition).

6 barev - 5 modelů

6

>5

цветов

моделей

COLOR

MODELS

41SMK KAKAOVÝ MAT
41SMK COCOA MATT

30

31

AG

SÉRIE AG
Series AG

Dveře řady AG jsou novým vývojem v továrně ProfildDoors. Design dveří
této řady je vyroben z hliníkového profilu pro jednoduché zasklení,
kombinuje vysoké výkonové charakteristiky, eleganci a funkčnost.
Interiérové hliníkové dveře řady AG jsou perfektně kombinovány s
dveřmi jiných sérií, vhodné pro interiéry v půdním stylu.
Doors of the AG series are a new development of the ProfildDoors factory.
The door structure of this series is made of an aluminum profile for single
glazing, combines high performance, grace and functionality.
Interior aluminum doors of the AG series are perfectly combined with
doors of other series, well suited for interiors in the loft style.

11 barev - 10 modelů – 9 možnosti designu skla

6
цветов

9

стёкол
GLASS

10
моделей

COLOR

3AG ČERNÝ MAT (RAL9005)
3AG BLACK MATT

32

33

AGK

SÉRIE AGK
Series AGK

Série AGK je novým vývojem Profildoors. Dveře této řady jsou
spolehlivé, funkční a elegantně zapadají do moderních interiérů.
Konstrukce dveří této řady je vyrobena z hliníkového profilu pro dvojitá
okna, ideálně v kombinaci s interiérovými dveřmi jiných sérií, což
efektivně zdůrazňuje a doplňuje klasický nebo ultramoderní high-tech
interiér.
The AGK series is a new development of Profildoors. The doors of this series
are reliable, functional and elegantly fit into modern interiors. The door
design of this series is made of an aluminum profile for double glazing,
ideally combined with interior doors of other series, effectively emphasizing
and complementing a classic or ultra-modern high-tech interior.

11 barev - 50 modelů

7

4

22

стёкол

модели

GLASS

MODELS

декорвставки
DECOR

5AGK MATELUX GRAFIT
5AGK MATELUX GRAPHITE

34

35

AGP

SÉRIE AGP
Series AGP

Série AGP je novým vývojem Profildoors. Dveře jsou vyrobeny z
hliníkového profilu pro jednoduché zasklení, který se kombinuje klíčové
trendy moderního interiéru, kvality a funkčnosti. Originální design
dveřního křídla je dán mnohostranným tvarem profilu. A italské kování
dodává pohodlí a styl.
The AGP series is a new development of Profildoors. The doors are made of
an aluminum profile for single glazing, which combines the key trends of a
modern interior, quality and functionality. The original design of the door
leaf is given by the multifaceted shape of the profile. And Italian fittings add
comfort and style.

11 barev - 50 modelů

6

9

цветов

стёкол

COLOR

GLASS

1AGP ČERNÝ MAT (RAL9005)
1AGP BLACK MATT

36

HLINÍKOVÉ
PŘÍČKY
Posuvné příčky jsou vynikajícím
řešením pro rozdělení prostoru
místnosti, stejně jako moderní a
stylový doplněk vašeho interiéru.

Sliding partitions are an excellent
solution for dividing the space of a
room, as well as a modern and stylish
addition to your interior.

6 barev - 6 modelů

6

9

6

цветов

стёкол

моделей

COLOR

GLASS

MODELS

МОДЕЛЬ 3
ČERNÝ MAT (RAL9005)
MODEL 3 BLACK MATT

