


Cherry amaretto
KR17ST007

Winchester
KR18ST021

Eiche natur
KR18ST020

Oregon
KR18ST012

Macore
KR18ST017



Siena rosso
KR18ST022

Anteak
KR18ST025

Eiche grau
KR18ST023

MOTIVY STANDARD
Jedná se o ucelenou sadu standardních 
designů, které jsou nejčastěji používané 
pro povrchovou úpravu vrat. Motivy stan-
dard obsahují kompletní nabídku imitací 
dřeva, které v současnosti kašírujeme. 
Jejich velkou výhodou je výrazně nižší 
cena ve srovnání s kašírovanými fóliemi. 
Všechny námi vytvořené dekory dřeva jsou 
originální a jsou vyrobeny ze skutečných 
dřevěných textur.
Tisknout lze rovněž hliníková okénka. 
Potisknutá okénka jsou barevně shodná
s tiskem na vratech, jelikož je použita 
stejná technologie tisku a zalakování PUR 
lakem. Máme vlastní CNC router, který 
umožňuje vyrobit jakékoliv rozměry a tvary 
oken na vrata. 



Uskladněné dřevo
KR17EX001

Manio
KR17EX009ARWOOD096

Oliva
KR17EX005ARWOOD005

Květy pivoňky
KR17EX002

Corten
KR17EX004



Cihlová zeď
KR17EX011ARBRICKS020

Oak, copper
KR17EX015ARWOOD026

Beton
KR17EX012

MOTIVY EXCLUSIVE
Motivy exclusive jsou námi vyvinuté
a vytvořené tak, aby uspokojily stále se 
rozšiřující poptávku po netradičních 
designech vrat, jako jsou například lomový 
kámen, vzhled betonu v různých vari-
antách, design broušeného hliníku, karbon 
a jeho barevné modifikace, nejrůznější 
exotické dřeviny, kamenný nebo cihlový 
obklad, různé vektorové vzory atd. 
Při použití nové technologie digitálního 
tisku neexistují téměř žádná omezení,
a proto se naše nabídka exkluzivních 
motivů neustále rozšiřuje tak, aby pokrýva-
la měnící se požadavky našich zákazníků, 
architektů a designérů.
Aktuální nabídku motivů naleznete vždy
na stránce www.duraprint.cz.



Magické kruhy
KR17EX041

Oak, knot
KR17EX052ARWOOD027

Apple tree
KR17EX044ARWOOD002

Lomový kámen
KR17EX039

Swiss stone pine
KR17EX017ARWOOD037



Tineo
KR17EX032ARWOOD108

Kamenná zeď
KR17EX040

Abstraktní linky
KR18EX059



UNICO #1 UNICO #7UNICO #6UNICO #2 UNICO #5



UNICO #8 UNICO #10UNICO #9

MOTIVY UNICO
Kolekce Unico představuje 10 dekorů 
speciálně navržených přední designérkou 
Ivou Bastlovou.
Jsou ideální volbou k moderním stavbám, 
kde podtrhnou jejich originální vzhled.
Jednoduché avšak rafinované motivy, ně-
které s 3D efektem nebo v kombinaci 
dřeva a betonu, změní klasická vrata
v originální prvek domu. Pokud vás některý 
motiv zaujal, ale původní odstín není to 
pravé pro váš dům, lze jej jednoduše upravit 
na vámi požadovanou barvu.



Next Gen #1 Next Gen #5Next Gen #4Next Gen #2 Next Gen #3



Next Gen #7 Next Gen #9Next Gen #8

MOTIVY NEXT GEN
Motivy NEXT GEN tvoří speciální řada 
motivů, vyvinutá ve spolupráci se studen-
ty designu na univerzitě.
Jedná se o velmi různorodé a moderní 
motivy, které předznamenávají, jakým 
směrem by se mohl ubírat design potisku 
vrat do budoucnosti. Jsou použity rozličné 
materiály jako dřevo, broušené kovy, různé 
kombinace s 3D efekty a další. Je to v pod-
statě odraz vnímání designu garážových 
vrat s využitím nejmodernějších tech-
nologií nastupující generací. Všechny 
motivy je možno barevně upravit dle přání 
zákazníka.



Rustikal #1 Rustikal #5Rustikal #4Rustikal #2 Rustikal #3



MOTIVY RUSTICAL
Rustikální styl vždycky býval synonymem 
tradice a poctivého řemesla. Jsou Vám 
tyto hodnoty blízké? Nechte se inspirovat 
přírodou a zútulněte Váš domov garážovými 
vraty s originálním rustikálním motivem! 
Motivy rustikálního stylu bychom rádi 
nabídli všem, kteří preferují tradiční
a  nadčasovou krásu přírodních designů
s příchutí nostalgie.
Rustikální styl je velmi snadno rozpoznatelný, 
krásně kontrastuje se stavbami
z  pálených cihel, ladí s  přiznanými trámy
a celkově souzní s poetikou venkovských 
domů, chalup a  stavení. Garážová vrata
s  vhodným venkovským motivem ale 
rozhodně nemusí působit jako pěst na oko 
ani u  novostaveb, pokud jsou tyto 
postaveny v duchu poctivých řemeslných 
tradic.

Vyberte si z naší široké nabídky a vneste 
kouzlo venkova také do svých domovů. 

Rustikal #6 Rustikal #10Rustikal #7



Vertical #1 Vertical #7Vertical #6Vertical #2 Vertical #5



MOTIVY VERTICAL
Hledáte čistý, jednoduchý a přitom moder-
ní a elegantní design? Kolekce vertikálních 
motivů Vás přesvědčí o tom, že kouzlo 
moderního vzhledu spočívá v  jednodu-
chosti. 
Našim zákazníkům se snažíme přinášet 
stále něco nového, a  tak bychom Vás 
chtěli upozornit na skutečnost, že vertikál-
ní motivy, které zahrnují nejen různé 
dřevěné vzory, ale třeba i motiv rezavého 
plechu a  moderní kombinaci dřeva a  bílé 
barvy, aktuálně nedokáže dodat žádný jiný 
výrobce vrat na trhu! Tuto možnost 
poskytuje pouze naše unikátní technologie 
potisku DURA PRINT. Výběrem některého 
pěkného vertikálního designu pro Vaše 
vrata si bezpochyby zajistíte obdivné 
pohledy kolemjdoucích.

Vertical #8 Vertical #11Vertical #9



Metal #1 Metal #5Metal #4Metal #2 Metal #3



MOTIVY METAL
Jak už sám název napovídá, jde o vzory, 
jejichž základem je design na téma kovu
a přestože se snad někomu mohou zdát
až příliš extravagantní, opak je pravdou. 
Je to prosté - tak jako je každý člověk 
originál, tak i každá garážová vrata mohou 
být originální. 
Jakožto výrobci špičkových garážových vrat 
vycházíme z přesvědčení, že právě garážová 
vrata mohou být zajímavým prvkem domu
a exkluzivní vzory Metal jsou přímo 
předurčeny k tomu, aby se staly onou 
pomyslnou třešničkou na dortu. 
Popusťte tedy uzdu své fantazii a vězte,
že garážovými vraty s  jedním z  motivů
z kolekce Metal, ať už si vyberete nějaký vzor 
zkorodovaného plechu nebo naopak futuris-
tický design, můžete vyšperkovat svůj dům 
takovým způsobem, že bude opravdu nepře-
hlédnutelný.

Metal #6 Metal #10Metal #8



JeepPalubkyAbstraktní kompozice Graffiti Vinný sklípek



Star Wars JezeroPlachetnice

MOTIVY INDIVIDUAL

V případě individuálního designu je vše 
zcela v rukou zákazníka či architekta. 
Potřebujeme pouze, aby nám tisková data 
byla dodána buď ve vektorovém formátu 
nebo jako obrázek. V případě obrázků 
samozřejmě platí přímá úměra, že čím mají 
data vyšší rozlišení, tím je výsledný tisk 
kvalitnější.
Tiskárna umí tisknout v rozlišení až 360 
dpi, pro kvalitní tisk by však mělo stačit
i rozlišení 200 dpi. Grafické podklady jsou 
následně zpracovány v našem oddělení 
přípravy tiskových dat a poté vytištěny na 
konkrétní vrata. Samozřejmostí je i to, že 
individuální motivy nebudou bez souhlasu 
zákazníka dále nikomu poskytnuty. Tímto 
si je schopen zákazník navrhnout zcela 
unikátní a jedinečná vrata. 
Motivy individual jsou dobře použitelné
i pro průmyslová vrata, kde se přímo nabízí 
tisk loga firmy nebo nějaké firemní grafiky, 
číselné označení vrat, pokud jich je
na jednom místě více, různé informační 
nápisy jako HASIČI, SERVIS a podobně.



Sluneční svit VombatJelenRybář Abstraktní motiv



MOTIVY INDIVIDUAL

Kitesurfing RaketoplánFerrari



Tropický vzor McLaren HondaF1 Monaco 1965Stíhačka Motocykl



TECHNOLOGIE
Zcela nová a světově unikátní technologie 
využívající digitálního inkoustového tisku
s vytvrzováním UV lampou je založena
na nanášení inkoustu na vratový panel. 
Tím se předchází vzniku napětí povrcho-
vého materiálu panelů, obzvláště v mís-
tech ohybů a ostrých hran (především
u panelů drážka a kazeta).
Následně je výsledný inkoustový tisk 
zalakován matným PUR lakem. Výsledný 
povrch tak disponuje vysokou odolností jak 
proti UV záření, tak i proti oděru a otěru.
Tisková technologie je schopna pracovat 
ve třech osách a s rozlišením 360 dpi, což 
umožnuje nadstandardně kvalitní rozlišení 
tisku na vratový panel. Toto rozlišení je 
v použití na vratovém panelu světově 
unikátní.
Možnosti tisku jsou téměř neomezené.
Je možno vytisknout například různé 
imitace dřeva, betonu, nerezových dekorů, 
libovolné obrázky, fotografie, nápisy, loga 
firem atd. Na datových podkladech pro tisk 
spolupracujeme s předními evropskými 
designéry a architekty.

Vysokorychlostní tříosá inkoustová tiskárna s UV vytvrzováním a průběžný lakovací box
 Maximální potisknutelná délka vratového panelu je 7500 mm.
 Potisknutelné povrchy: hladký, woodgrain, stucco
 Potisknutelné designy panelů: hladký bez prolisů, V-profil, lamela, drážka, kazeta
 Existuje i možnost přetisknutí po libovolné době (například změna designu budovy či změna trendů)
 Vliv slunečního záření a dalších povětrnostních vlivů byl testován ve specializovaných zkušebnách
    pro ekvivalent 10 let s výbornými výsledky
 Disponujeme týmem vlastních designérů a neustále sledujeme nové trendy 



AUTORIZOVANÝ PRODEJCE

Všechna práva vyhrazena. Za chyby tisku neručíme. Všechna vyobrazení a barvy jsou pouze ilustrativní a od skutečnosti se mohou lišit.


