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nenašli jste, nebo stále ještě hledáte výrobce kvalitních interiérových dveří? nevybrali 
jste si v běžné síti prodejen ani v různých studiích? to je ta pravá chvíle obrátit se 
na firmu Ktc International, a. s., která je schopna nabídnout vám více než 480 různých 
typů dveří, a pokud si ani z této nabídky nevyberete, vyrobí vám dveře podle vašich 
představ a vašemu bytu či domu na „tělo“.

Zakladatel a majitel společnosti KTC Inter-

national, a. s., Ing. Vítězslav Kerle půso-

bil léta v oboru dřevo a nábytek. V roce 

1991 se rozhodl využít svých obchodních vztahů 

s uznávanou tradiční nizozemskou dřevařskou 

firmou vyrábějící dveře, koupil její know-how 

a začal vyrábět první dveře ve vlastním závodě.

Továrna vznikla v Oslově u Písku. Její specia-

litou jsou dnes výrobky z tropických dřevin, ale 

zpracovávají se zde i dřeviny evropského původu. 

Společnost začala své výrobky okamžitě vyvážet 

do zemí Beneluxu a dalších evropských států. 

V počátku velmi pomohla skutečnost, že vyrá-

běla dveře pro distribuci nizozemské firmy, ale 

postupem času si KTC International vydobyla své 

vlastní stálé postavení na trhu, protože nabízela 

špičkové výrobky – jak kvalitou, tak designem. 

Dosáhla například mnohem lepší kvality laková-

ní či designu a její dveře jsou nejen v Nizozemsku 

a jinde v Evropě, ale především v České republice 

prestižním a velmi žádaným artiklem.

co můžete očeKávat 
ve výrobě InterIérových 
a exterIérových dveřích

Dveře z masivních dřevin tropických i evrop-

ských, dveře dýhované – plné hladké i proskle-

né (výběr dýh a skladby podle fantazie či přání 

 klienta), dveře lakované – neomezený výběr 

 barev a odstínů podle vzorníku tIntex a raL.

Společnost KTC International prostřednictvím 

svého německého partnera sama dováží tropické 

dřevo z Indonésie a Afriky, a proto také disponuje 

nemusejí být jen vaším nesplněným snem
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plně automatizovanou sušárnou. V ní se pomocí 

počítačů dosáhne vysušení na žádoucí hodnoty, 

díky čemuž potom dveře bezpečně drží tvar.

V nabídce je přes 410 standardních typů dveří 

– masiv, dýha i lak (všechny stupnice barev a od-

stínů). K výrobě se používají evropské dřeviny 

i tropikálie, které se vyznačují tvrdostí, hebkostí, 

stálostí kreseb a pevností. Tropikálie  se používají 

především na dveře vchodové exteriérové, dveře 

venkovní a vnitřní modelované (přes 70 typů). 

Nejoblíbenějším a současně nejžádanějším ma-

teriálem je merbau (tzv. zlaté dřevo), koto bílé, 

teak a ayous v provedení hedvábný lesk.

Pokud by si klient ze všech 480 různých modifi-

kací typů dveří přesto nevybral, může si dokonce 

přinést svůj vlastní návrh. Firma vyrábí dokonalé 

a mistrovsky zpracované repliky historických dve-

ří, jejichž podoba s originálem je udivující.

v posledních letech firma navázala na jedno-

značný trend návratu k jednoduchosti a součas-

ně výjimečnosti prvků funkcionalismu a nyní 

také směru art deco či kubismu, které zapraco-

vává do nově vyvíjených typů dveří. požadavky 

klientů na atypičnost provedení či skladbu dýhy 

u jednoduchých (hladkých dveří se stále zvyšují, 

což je dáno zájmem o výjimečný interiér, který si 

každý vytváří.

a nejen dveře...
Společnost KTC International postupem času 

významně rozšířila svou výrobu a kromě špič-

kových dveří dnes vyrábí i luxusní a mimořádně 

kvalitní nábytek – šatní sestavy, vybavení ložnic, 

obývacích pokojů, knihovny, obklady stěn, stropů 

atd. Součástí nabídky je dále i výroba schodišť. 

Schody se vyznačují dokonalým opracováním ma-

teriálu, a to převážně z exotických dřevin (mer-

bau, koto, mahagon, iroko).

U KTC International najdete tedy vlastně vše, 

co má v domácnostech něco společného se dře-

vem. Mimo vlastní výrobu si tedy KTC vybrala 

i luxusní firmy v zahraničí a zahájila dovoz jejich 

nábytku do ČR.

Od letošního roku pro klienty dováží i zcela 

ojedinělý a špičkový nábytek vyráběný pro firmu 

KTC pod její značkou.

Logickým důsledkem propojení vlastní výroby 

dveří s dovozem nábytku je rozšíření činnosti spo-

lečnosti. Vybavuje teď celé interiéry (byty, rodin-

né domy, developerské projekty i komerční pro-

story určené pro veřejnost – hotely, kasina atd.). 

Někteří klienti si přivádějí své architekty a vý-

robní závod navíc disponuje vývojovým odděle-

ním, které pro konkrétního zákazníka podle po-

třeby a požadavků nábytek navrhuje.

Interiéroví designéři, kteří pro firmu pracují, 

jsou připraveni s klienty podrobně prodiskuto-

vat jejich představy a plány a současně citlivě 

navrhovat řešení, která jsou doslova šitá na míru 

klientovi – jeho představám, nárokům, ale také 

reálným možnostem (např. zcela jistě neodmítne-

me přání klienta vyrobit dveře vysoké 2 800 mm, 

když víme, že splnit tento požadavek je v mož-

nostech společnosti). tato spolupráce na tvorbě 

interiéru vždy vyžaduje vzájemnou „otevřenost 

pocitů“ obou stran.

Společnost KTC International byla několikrát 

oceněna za nejlepší design, respektive za novinky 

na domácí půdě. Výsledkem jejího mezinárod-

ního působení je prestižní cena XIV. Internatio-

nal Europe Award For Quality, New Millenium 

Award, udělená firmě KTC v roce 2000 v Paříži.

V letošním roce byly také spuštěny nové webo-

vé stránky firmy KTC, které vám usnadní výběr 

a kde získáte základní informace.

Navštivte náš showroom a přesvědčte se sami, 

že vám můžeme opravdu nabídnout téměř ne-

možné. 


