SOLODOOR DEVELOPMENT SERVIS

MOTTO

Naše výrobky Vám přinášejí vysokou přidanou hodnotu. Kromě toho, že získáte kvalitní české produkty
vyrobené na nejmodernějších německých technologiích, dostanete navíc i atraktivní doplňkové služby např. odborné poradenství, nezávaznou kalkulaci ceny, vizualizaci našich dveří ve Vámi zvoleném interiéru a
navíc i garanci pětileté záruky. Jsme s Vámi po celou dobu – od výběru produktu až po úspěšné předání
projektu.

O NÁS
•

Jsme přední český výrobce interiérových dveří a obložkových zárubní

•

Na trhu od roku 1997

•

Jedinečná výrobní technologie = nejmodernější výroba dveřních kompletů v ČR
(blíže v sekci investice do technologií)

•

Vyrobíme více než 180 tis. dveří a 80 tis. obložkových zárubní/rok

•

Za kvalitou našich výrobků si stojíme - poskytujeme nadstandardní záruku 5 let

•

Systém managementu kvality a environmentálního managementu podle doporučení ISO 9001:2008 a IS
14001:2004 - neustálé zlepšování kvality poskytovaných služeb a výrobků, standardizace, prevence
znečišťování životního prostředí a neustálé zlepšování systému řízení kvality a environmentu

•

Jsme držiteli osvědčení CZECH MADE

•

MŽP nám udělilo značku Ekologicky šetrný výrobek

ÚSPĚŠNĚ ROSTEME
•

Expandujeme na zahraniční trhy (Německo, Rakousko, Bulharsko, Kosovo, Slovensko, Rumunsko)

•

Poskytujeme komplexní služby – poradenství, odborné zaměření i montáž, pomoc při řešení reklamací

•

Patříme mezi největší zaměstnavatele v regionu (více než 230 zaměstnanců)

•

Investujeme - v roce 2015 investice do nových technologií ve výši 98 mil. Kč

•

Inovujeme naše výrobky i námi nabízené služby – reagujeme pružně na vývoj trhu

JSME PROZÁKAZNICKY ORIENTOVANÍ
•
•
•
•
•

Neustálé inovace designu a užitných vlastností našich výrobků
Výběr z velkého množství modelových řad, různých povrchů a dezénů, skel, kování a doplňků – produktovou
nabídku dokážeme přizpůsobit Vašemu projektu
Krátká lhůta dodání, vybrané modely skladem
Výroba atypů – na přání zákazníka
V nabídce máme běžné interiérové dveře i speciální certifikované dveře

DEVELOPERŮM NABÍZÍME PROFESIONÁLNÍ
SLUŽBY
•

20 členný obchodní tým – 5 obchodních zástupců a 4 projektoví manažeři, zákaznický servis, podpora v přípravě
nabídek, reklamační servis.

•

Díky zastoupení ve všech regionech garantujeme jejich okamžitou dosažitelnost a operativní řešení jakýchkoliv
požadavků klienta.

•

Nabízíme individuální přístup – projekt je řešen příslušným projektovým manažerem, který je jediným přímým
komunikačním partnerem developera.

•

Poskytneme odborné poradenství (know – how), a to především u certifikovaných výrobků, kování atd. –
předejdeme tak možným budoucím reklamacím.

•

Disponujeme širokou sítí certifikovaných montážníků garantujících udržitelnost nadstandardní záruky. Kromě
zajištění profesionální montáže jsme schopni zdarma proškolit i Vaše vlastní montážníky a udělit jim naši
certifikaci pro poskytování nadstandardní záruky.

•

Prodejní místa po celé ČR, včetně franchizingových prodejen – ta fungují jako klientská centra s perfektním
servisem, prezentace našich výrobků.

•

Pokročilá administrace klientských změn - možnost strategického zaměření na konkrétní produkty dle zadání
klienta.

KONFIGURÁTOR – JEDINEČNÝ NÁSTROJ PRO ADMINISTRACI
KLIENTSKÝCH ZMĚN
•

Na www je k dispozici unikátní nástroj - KONFIGURÁTOR – pomocí něhož je možné si sestavit dveře a
zároveň i zjistit jejich finální cenu. Tento nástroj s Vaším brandem umístíme zcela zdarma na Vaše www
stránky, abychom umožnili Vašim klientům rychlou orientaci v našem sortimentu a díky pokročilé
geolokaci je nasměrovali na Vámi zvolené obchodní místo nebo na Vámi zvolený kontakt.

•

Díky konfigurátoru je možné rychle zpracovat změnu klientových požadavků a získat informaci, jak se tato
změna promítne do ceny zakázky

•

Náš konfigurátor obsahuje funkcionalitu hlídající správnost technických konfigurací našich výrobků.
Výrazně tak urychlí zaškolení Vašich zaměstnanců a šetří tak Vaše náklady.

•

Možnost zakomponování Vašich individuálních cen.

•

Obsahuje historii Vašich konfigurací, ke kterým se můžete kdykoliv vrátit.

VIZUALIZÁTOR DVEŘÍ
•

Na http://www.solodoor.cz/cs/vizualizace/ je umístěna aplikace VIZUALIZACE DVEŘÍ, která je při výběru
dveří také velmi užitečnou pomůckou. Stejně jako konfigurátor – jehož je součástí – může být umístěna na
Vašich stránkách
s uvedením Vašeho brandu.

•

Váš klient si zvolí, do jakého interiéru (např. kuchyň, dětský pokoj) si chce dveře vybrat, jaká je zde barva
zdi a podlahy a okamžitě zjistí, jak budou v takovém interiéru vypadat zvolené dveře. Jako modelové
fotografie interiérů lze libovolně použít vizualizace z nabídkových materiálů k Vašim projektům anebo
vizualizace pro Váš projekt na míru vytvořit.

•

Následuje postupné zadávání jednotlivých modelových řad, modelů, dezénů či skla dveří, které se ve
zvoleném interiéru postupně střídají a umožňují tak Vašemu klientovi posoudit jednotlivé kombinace.

•

Aplikace umožnuje klientovi získat představu o výsledném vzhledu interiéru, pomůže mu vybrat optimální
řešení a eliminuje „přešlapy“, ke kterým by mohlo dojít.

•

Vaše společnost si do vizualizace může také vložit předdefinovaný interiér a výslednou vizualizaci využít
při nabídce klientovi.

DALŠÍ MOŽNÁ FORMA PODPORY - PRO VÁS
ZCELA ZDARMA!
•
•

Pomoc při přípravě propagačních materiálů k danému projektu – disponujeme obsáhlou databankou
interiérových fotografií, náš marketing je dle zadání schopen připravit tištěnou i online propagaci konkrétního
projektu.
Možnost provázání PR Vašeho projektu s našim vlastním PR, které realizujeme s renomovanou PR agenturou.
Roční PR hodnota našich výstupů je více než 12 mil. Kč.

UMÍSTĚNÍ PROMA VAŠICH PROJEKTŮ
(S PROKLIKEM NA VAŠE WWW)

Využijte pro PROMO Vašeho developerského projektu našich webových stránek ve 4 jazykových mutacích s
pravidelnou měsíční návštěvností více než 70 tis. uživatelů!

VYTVOŘENÍ SPECIÁLNÍ PODSTRÁNKY S
PROMEM VAŠEHO PROJEKTU

Na naše webové stránky ve 4 jazykových mutacích s pravidelnou měsíční návštěvností více než 70 tis. uživatelů
umístíme podstránku s informacemi o Vašem projektu. Návštěvníky této podstránky pak prostřednictvím
chytrých PPC kampaní nasměrujeme přímo na Váš web.

MOŽNOST UMÍSTĚNÍ VAŠEHO LOGA A PROMA
VAŠEHO PROJEKTU NA NÁŠ FB PROFIL

Profitujte z vysoké návštěvnosti a široké fanouškovské základny našeho FB profilu! Dosah příspěvků je téměř 15 000
osob týdně.

VAŠE PROPAGACE NA RÁDCOVSKÉM
PORTÁLU
•

Jedná se o
námi
provozovaný
portál, kam
můžeme
umístit
jakýkoliv Váš
příspěvek

•

Vaše promo
uvidí každý
měsíc cca 5tis.
uživatelů
tohoto portálu.

NABÍZÍME ŠIROKÉ PORTFOLIO INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ
•

Různé modelové řady - klasické i designové provedení

•

Sledujeme trendy v sortimentu podlah (sladění dekorů dveřních křídel s
podlahou)

•

Možnost výroby atypů – zákazníkovi na míru

•

Různé cenové segmenty –
na výběr z levného, avšak vysoce kvalitního
standardu či exkluzivní kolekce SOLO PREMIUM

•

Široká škála povrchů (dýha, laminát 0,8 mm, RAL – vysoce kvalitní a ekologické
laky, CPL, vysoce odolný SOLO 3D – věrná imitace dřeva, unikátní laminátový
povrch SOLO MATRIX), skel (včetně skel bezpečnostních), závěsů, kování a
doplňků (zámky, samozavírače, okopné plechy, kukátka, mechanické prahy,
náprstky, větrací mřížky)

•

Dveře otočné, posuvné do pouzdra nebo po stěně – v závislosti na prostorových
podmínkách interiéru

UNIKÁTNÍ PROVEDENÍ NAŠICH DVEŘÍ – OBLÁ HRANA
SKVĚLÝ DESIGNOVÝ
PRVEK

•
•
•
•
•

•
•
OCHRANA UŽIVATELE
I PRODUKTU SAMOTNÉHO •
•
•
•
•

Elegantní vzhled dveří i zárubní – není vidět napojení hranovací pásky při
čelním pohledu na dveře
Rádius dveří oblé hrany je sladěný s rádiusem zárubně, precizní sladění
odpovídající novým designovým trendům
Dveře mají oblou hranu nejen na bocích, ale také na horní straně dveří –
vzhled dveří je zcela unikátní a designově vyvážený
Týká se téměř všech povrchů od fólie, přes CPL laminát až po SOLO 3D
Možnost i v příčném provedení dekoru
Snížení rizika úrazu při pádu na hranu dveří
Snížení rizika poškození dveří při nárazu jiným předmětem
Snížení rizika zachycení oděvu při průchodu
Výrazné omezení rizika odlepování namáhaných hran dveří
Praktičnost při údržbě a čištění dveří, nezachycuje se na ní prach a
nečistoty
Oblá hrana zabraňuje pronikání vzdušné vlhkosti do dveřního křídla
=> lze použít i do namáhaných provozů
Větší bezpečnost při otevírání a zavírání dveří

NABÍZÍME SPECIÁLNÍ (CERTIFIKOVANÉ) DVEŘE
•

•

•

•

Dveře požárně odolné (DPO) – instalují se tam, kde vyžaduje zákon (např. do místnosti s kotlem na tuhá paliva,
mezi garáž a obytnou zónu). Možno je využít i jako bytové dveře – pro zvýšení bezpečnosti obyvatel bytu.
Dodáváme v jednokřídlé variantě s požární odolností 30 nebo 45 minut či v dvoukřídlé variantě s požární
odolností 30 minut. Možnost dodat s 2/3 prosklením a bezfalcové variantě.
DPO lze kombinovat s přidanými vlastnostmi jako je kouřotěsnost, protihluková ochrana. K DPO nabízíme doplňky
- panoramatické kukátko, samozavírač, dveřní stavěč, nalepovací rámečky, zámek s panikovou funkcí (v případě
nebezpečí umožní otevření dveří chráněného prostoru bez použití klíčů).
Dveře požárně bezpečnostní třída 2 (DPB 2) - používají se tam, kde normy bezpečnostní třídy RC 2 vyžadují
protipožární uzávěr. Požární odolnost je u těchto dveří 30 minut. Tyto vnitřní vchodové dveře navíc pomáhají
zabránit vniknutí cizích osob do daného bytu či domu – dodávány jsou s pětibodovým bezpečnostním zámkem a
trny proti vysazení (umístěny na straně pantů pro použití v nové nebo stávající ocelové zárubni).
DPB 2 lze dodat v protihlukové a kouřotěsné variantě. Pro dveře DPB 2 můžete dále využít doplňků, které Vám
naše společnosti nabízí a jsou certifikovány pro použití s dveřmi DPB 2 (panoramatické kukátko, dveřní stavěč,
samozavírač SMART, bezpečnostní kování TOWER+).

•

•

•

Dveře požárně bezpečnostní třída 3 (DPB 3) – požární odolnost je u těchto dveří 30 minut. Zvýšená
bezpečnost je zajištěna použitím pětibodového bezpečnostního zámku a instalací třídílných pantů s
integrovanými trny proti vysazení. DPB 3 dodáváme v bezpečnostní třídě RC 3. Z důvodu bezpečnosti se
instalují vždy do námi nabízené ocelové zárubně pro DPB 3 v šíři zdi 10 nebo 15 cm.
DPB 3 lze dodat v protihlukové a kouřotěsné variantě. Pro dveře DPB 3 můžete dále využít doplňků,
které Vám naše
společnosti
nabízí a jsou certifikovány pro použití s dveřmi DPB 3 (panoramatické
kukátko, dveřní stavěč, samozavírač SMART, kování TOWER+).
Dveře hlukově odolné (protihlukové) - jsou opatřeny speciálním systémem, který dokáže pohltit hluk, který
obyvatele bytu obtěžuje. Protihlukové dveře jsou tak vhodné všude tam, kde jsou obecně kladeny větší
nároky na soukromí či klid. Může se například jednat o ložnici, dětský pokoj či toaletu. Protihlukové
interiérové dveře jsou vždy dodávány jako plné:
27 dB – výplň dveří je papírová voština, falcové dveře jsou s pevným prahem s těsněním
33 dB – výplň dveří je děrovaná DTD, falcové dveře jsou s pevným prahem s těsněním
32 dB – výplň dveří je deska LINEX, falcové dveře jsou s výsuvným prahem
35 dB – výplň dveří je deska LINEX, falcové dveře jsou s pevným prahem s těsněním
38 dB – výplň dveří je dřevotřísková deska přerušená vrstvou korku, dveře jsou s pevným prahem s těsněním

•

Dveře kouřotěsné protipožární - jsou vhodnou variantou pro prostor, kde existuje pravděpodobnost vzniku
požáru, a do místnosti tak může vniknout jedovatý kouř. Lze je umístit nejen mezi obytnou zónu a kotelnu či
garáž, ale využít je také jako vchodové dveře bytu. Tyto bezpečnostní dveře zabrání pronikání kouře o teplotě
až 200 stupňů Celsia.

•

Kouřotěsné dveře společnosti SOLODOOR a.s. (S) jsou certifikovány na ochranu jak proti studenému kouři
(Sa), tak i teplému kouři (Sm). Na kouřotěsné dveře lze pořídit doplňky - např. nalepovací rámečky,
panoramatické kukátko, stavěč, samozavírač atd.

•

KLIMA dveře – ideální k oddělení místností s rozdílnou teplotou a vlhkostí. Společnost SOLODOOR a.s. vyrábí
všechny interiérové dveře v teplotní odolnosti odpovídající parametrům specifikace KLIMA I (do prostorů s
relativní vlhkostí 30 – 50 % a teplotním rozdílem nepřesahujícím 10°C).

•

V roce 2016 jsme na trh uvedli dveře KLIMA II (rozdíl teploty do 10°C a rozdíl relativní vlhkosti do 35%) a
KLIMA III (rozdíl teploty do 20°C a rozdíl relativní vlhkosti do 50%).

PŘEHLED CERTIFIKOVANÝCH VÝROBKŮ SOLODOOR A.S.
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jednokřídlové falcové , výsuvný práh

X

0

0

0

0

0

32 dB

jednokřídlové falcové s děr DTD, pevný práh

X

0

0

0

0

0

33 dB
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PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBNĚ

PROTIHLUKOVÉ DVEŘE

0
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požární odolnost v ocelové zárubni
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DP3
Sm/Sa

dřevěný požární uzávěr
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Sm

průnik studeným kouřem

RC2

bezpečnost 2. třída

RC3

bezpečnost 3. třída

INVESTUJEME DO NOVÝCH TECHNOLOGIÍ
1. FORMÁTOHRANOVACÍ CENTRUM na míru HOMAG (v Evropě unikátní) za
70 mil. Kč – květen 2015:
• výrobní kapacita je 450 kusů dveří za směnu
• FHC je složeno ze dvou samostatných částí
(softformingové a postformingové), které jsou propojeny
automatickými dopravníky a přesuny mezi jednotlivými částmi
linky probíhají zcela automatizovaně
• možnost vyrábět 5 druhů hran, zejména však OBLÉ HRANY

DALŠÍ INVESTICE DO TECHNOLOGIÍ
2. POLOAUTOMATICKÝ LIS DVEŘOVKY
– opět řešení vyvinuté na míru
• Zkrácení celkového času lisování
• Umožňuje zpracovávat atypické formáty

3. LAKOVACÍ LINKA SE STŘÍKACÍM AUTOMATEM
• Snížení dopadu na ŽP
• Použití vodou ředitelných barev a laků dosahuje
SOLODOOR kvalit výrobku v souladu s označením
EKOLOGICKY ŠETRNÝ VÝROBEK

4. PRŮBĚŽNÉ CNC
• Kvalitní výřezy bez otřepů
a zlepšení následného opracování dveří (zasklívání)
5. KARUSELOVÝ LIS
• Zvýšení kapacity výroby dveří VERTIGO

•

REFERENCE – ÚSPĚŠNĚ REALIZOVANÉ
PROJEKTY

BAUSTAV a. s.

Polyfunkční bytový dům Drahobejlova, Praha 9 Libeň

•

ENERGIE – STAVEBNÍ A BÁŇSKÁ a. s.

Kulturní dům Plzeňka, Beroun
•

PROMART s. r. o.

Penzion Panský Dům, Rožmitál pod Třemšínem

•

REFERENCE – ÚSPĚŠNĚ REALIZOVANÉ
PROJEKTY

EMBRA s. r. o.

Rezidence Jabloňový sad, Moravany u Brna
Kuřim

•

FRAMA s. r. o.

Bytový dům Metodějova, Brno – Královo Pole

•

UNISTAV CONSTRUCTION a. s.

Panorama Kociánka I a II, Brno

Rezidence

•

REFERENCE – ÚSPĚŠNĚ REALIZOVANÉ
PROJEKTY

AVRIO INVEST a. s.

Bydlení pod Bílou horou – Bytový dům Juliana, Brno

•

JB STAVEBNÍ s. r. o.

Rezidence Mezírka, Brno

•

MIRAS – stavitelství a sanace s. r. o.

Úřad práce Klatovy

REFERENCE – ÚSPĚŠNĚ REALIZOVANÉ
PROJEKTY

Energie – stavební a báňská a.s. – Nový energetický dispečink, Kladno Dříň, Operační středisko KŘ PČR, Praha –
Zbraslav, Sportovně – rekreační areál Vrchbělá, Ralsko
Metrostav a.s. – ČZÚ - Pracoviště pro výzkum inovaci techniky
Skanska a.s. – ČVUT – Optické laboratoře Trojanova, Praha
RIOS PŘÍBRAM s.r.o. – Startovací byty, Jince
PP 53 a.s. – Bytový dům V Zahradách, Praha, Mateřská škola Němčická ulice, Praha, Hala 06 ABC, hala 05 D NORD PARK, Praha – Horní Počernice
SIKO DEVELOP – Byty VIVUS Luka
… a mnoho dalších

Chápeme, že představa o domově je zcela individuální, a proto
se snažíme být maximálně vstřícní vůči nárokům a požadavkům
každého zákazníka.
Ten s nákupem dveří SOLODOOR získá nejen kvalitu a poctivé
zpracování, ale především možnost splnit si svůj sen o
příjemném
a útulném bydlení.

SOLODOOR JE FIRMA, KTERÁ PŘEMÝŠLÍ,
JAK LIDÉ ŽIJÍ, A PROTO JE SCHOPNA NAVRHNOUT JIM TO, PO ČEM OPRAVDU
TOUŽÍ.

