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VITAJTE!
Držíte v ruke katalóg interiérových dverí skupiny JOLA. Naším cieľom je, aby sme 
Vám pomohli nahliadnuť do strhujúceho a farebného sveta obrovských možností. 
Naším poslaním je pomôcť Vám vybrať do Vášho domova najviac vyhovujúce dvere. 
Vybrať si z takmer 15000 dverových variácií nebude ľahké!

Naša ponuka:
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41
obchodov v 3 krajinách
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www. .skdvereoknabratislava

www. .skinterierdverebratislava

www. .skparketbratislava

www. .skgarazovabranabratislava

www. .skzatepleniebratislava

    

  

výrobné prevádzky
16

rokov skúseností

JOLA SLOVAKIA 
na sociálnych 
sieťach!

Skupina JOLA: 

943 01 Štúrovo Slovakia,
Bocskaiho rad 1169/1

Telefón: +421 948 320 510

Email: sturovo@jolaslovakia.sk

040 18 Košice,
Ukrajinská 58.

Telefón: +421 910 722 011

Email: kosice@jolaslovakia.sk

WWW.JOLASLOVAKIA.SK

VŠETKO POD JEDNOU STRECHOU!

VŠETKO POD JEDNOU STRECHOU

Lebo u nás 
dostanete všetko 

na jednom mieste! 

 Prečo si vybrať práve nás?

WWW.JOLASLOVAKIA.SK

Kontakt na odborníka, 
ktorý je k Vám najbližšie:

SKLO DYHA
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Vedeli ste, že práve držíte v rukách jeden z najširších 
výberov INTERIÉROVÝCH DVERÍ? 
Samozrejme to všetko je len vrchol ľadovca. Naše dvere delíme 
do 8 hlavných technologických kategórií, s použitím viac než 
50 druhov povrchových fólií, niekoľko stoviek striekaných farieb,
širokej škály skiel a niekoľkých tisícok kľučiek, pre uľahčenie  výberu! 

„Všetky dvere sú dobré, ale každé dvere sú len 

pre niekoho a niekam dobré!“

„Základné dvere v dobrej kvalite...”

"Prírodné technológie ..."

„Vysoko najjasnejšia úroveň…”

„Najobľúbenejšia skupina dverí...”

„Brutálna sila -  
nežná harmónia…”

„Extra silná nežnosť…”

FÓLIOVANÉ DVERE

DVERE S CPL POVRCHOM

RHINO CPL DVERE

EXTRA CPL DVERE

DÝHOVANÉ DVEREFarba: 6 fólií s imitáciou dreva

Prevedenie: plné, s kovovou intarziou, presklené

Kvalitatívne zaradenie:
Cenová kategória: 
Komu? Do menej náročných priestorov, kde obmedzený 

výber farieb nie je problémom

Rozmerová rada: maďarské normované rozmery

Farba: 16 drevodekorov

Prevedenie: plné, s dekorovou a kovovou intarziou, presklené

Kvalitatívne zaradenie:
Cenová kategória:
Komu? Rovnako do administratívnych a bytových priestorov, 

odolné voči úderu, popáleniu, poškrabaniu

Rozmerová rada: vyrábané v atypických rozmeroch

Farba: 30 druhov, zvlášť odolný povrchový        laminát

ladené k Vašim podlahám - v dekoroch Kaindl        a Egger

Prevedenie: Plné, presklené, kazetové, s        kovovou intarziou, 

sendvičová a rámová        konštrukcia

Kvalitatívne zaradenie:
 Cenová kategória:

Komu? Pre tých, ktorí obľubujú         vysokú kvalitu a dlhodobú životnosť.

Rozmerová rada: V základnej cene - vyrobené        na mieru.

Farba: 12 druhov extra silného laminátu

Prevedenie: Plné, presklené,         kazetové, s intarziou, s 

kovovou intarziou,

Kvalitatívne zaradenie: 
 Cenová kategória:

Komu? Vysoko kvalitné dvere       pre kancelárie, verejné priestory a 

náročné interiéry.

Rozmerová rada: aj atypické       rozmery (v základe poľská a

 slovenská norma)

Farba: Niekoľko stovák, striekané na ľubovoľnú farbu!

Prevedenie: Plné, presklené, s frézovaným reliéfom, s intarziou 

a s kovovou intarziou,

Kvalitatívne zaradenie: 
Cenová kategória:  
Komu? Pre tých, ktorí si obľúbili okresaný minimalistický štýl v 

atypických tvaroch a        farbách.

Rozmerová rada: V základnej cene - vyrobené        na mieru.

Farba: 10 druhov lakovaných povrchov odolných proti 

škrabancom  - s vysokým leskom, kovovým leskom alebo extra 

matný povrch

Prevedenie: Plné, presklené, kazetové

Kvalitatívne zaradenie:
Cenová kategória: 
Komu? Do zvláštnych interiérov, bytov a kancelárií

pre tých, ktorí uprednostňujú modernú eleganciu

Rozmerová rada: Podľa poľských a slovenský štandardov!

Farba: Niekoľko stovák, striekané na ľubovoľnú farbu!

Prevedenie: Plné, presklené, s frézovaným reliéfom, s kovovou 

intarziou

Kvalitatívne zaradenie: 
Cenová kategória: 
Komu? Pre tých, ktorí si obľúbili okresaný minimalistický štýl v 

atypických tvaroch a farbách.

 Rozmerová rada: V základnej cene - vyrobené        na mieru.

farba: 4 druhy pastelových farieb

Prevedenie: Plné, presklené, kazetové, s intarziou

Kvalitatívne zaradenie: 
Cenová kategória: 
Komu? Sú vhodné aj do zvlášt frekventovaných priestorov, 

kancelárií a tiež bytov.

Rozmerová rada: Jedna časť je dostupná aj v   atypických rozmeroch 

(v základe poľské a slovenské normované rozmery)

Farba: 9 fólií s imitáciou dreva na krídlach dverí, na zárubniach fólia 

rovnakej farby

Prevedenie: plné a presklené

Kvalitatívne zaradenie:
Cenová kategória:
Komu? Aj do náročnejších priestorov, kde je potrebné finančne menej 

nákladné, ale trvanlivé riešenie

Rozmerová rada: možnosť atypov (poľská a slovenská norma)

Farba: 83 vzorov skiel - najväčší výber!

Kvalitatívne zaradenie:
Cenová kategória:
Komu? Do zvláštnych interiérov a domovov - milovníkov svetla!

Rozmerová rada: Podľa poľskej normy!

Farba: 16 fólií s imitáciou dreva

Prevedenie:  plné, presklené, kazetové, s intarziou a kovovou intarziou

Kvalitatívne zaradenie:
Cenová kategória:
Komu? Do kancelárskych a bytových priestorov rovnako!

Rozmerová rada: možnosť atypov (poľská a slovenská norma)!

Rozmery stavebných otvorov, prechodovosť, 
orientácie otvárania:

Obložková zárubňa

„Silné riešenie...”

„Čarovné tvary a farby...”

„Strhujúca priehľadnosť..."

„Masívna kvalita…”

DVERE S LAKOVANÝMI 
FÓLIAMI 

LAMINÁTOVÉ DVERE

SKLENENÉ DVERE

STRIEKANÉ DVERE 
TREND

STRIEKANÉ MDF 
DVERE

AKRYLOVÉ DVERE

„Menšia priestorová náročnosť..."

„Niekoľko tisíc možností..."

a: Prechodovosť

b: Šírka stavebného 
otvoru
c: Vonkajšia šírka obložky
d: Hrúbka steny

Vďaka možnosti dodatočnej montáže patrí 
medzi najobľúbenejšie a najkrajšie!

Výplň s dutinkovou drevotrieskou 
Zvýšená tepelná a zvuková izolácia.

Posuvné a harmonikové 
prevedenie! 

Kľučky

ACRYL

„Maximalistický minimalizmus...”

VÝHRADNÉ ZASTÚPENIE!
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SKLO DYHA

POSUVNÉ KÝVNE LOMENÉ


