Szukasz drzwi wyjątkowych? Chcesz, aby nie tylko pięknie
prezentowały się we wnętrzu Twojego mieszkania, ale również
były do niego dostosowane pod innymi względami? Poznaj kilka
naszych propozycji.

SYSTEM RONDO
System RONDO to innowacyjny sposób zamykania pomieszczeń
ruchem przesuwno - obrotowym. Drzwi otwierają się w obie
strony co znaczenie ułatwia komunikację (również osobom
niepełnosprawnym). Otwarte pod kątem 90 stopni skrzydło
drzwiowe zajmuje w pomieszczeniu znaczenie mniej miejsca
niż standardowe drzwi (w połowie znajduje się w jednym
pomieszczeniu, w połowie w drugim), co daje więcej możliwości
w zagospodarowaniu przestrzeni w mieszkaniu.
Aranżacja z drzwiami PŁASKIE w okleinie z kolekcji DI MODA
orzech nuksa w systemie RONDO. System RONDO dostępny
jest z modelami: ALBA, BARI, CAPRI, CLASSIC pełne,
GLOSERO, MILANO pełne, NAPOLI pełne, PŁASKIE pełne
i TORINO pełne.
Przykładowe wykończenia:

Dąb
Sprany
DI MODA

Orzech
Nuksa
DI MODA

Orzech
Jupiter
NATURA

ODWROTNA
PRZYLGA
Wyobraź sobie, że masz pokój blisko korytarza, a obok niego
łazienkę. Korytarz jest miejscem strategicznym w Twoim
mieszkaniu. Jest również wąski, a otwarcie na oścież drzwi od
pokoju mogłoby spowodować, że uderzysz nimi osobę, która
właśnie wchodzi do mieszkania. Pokój jest duży, zatem wolisz,
aby drzwi otwierały się do wewnątrz. Obok jest jednak łazienka.
Polskie przepisy zalecają, aby drzwi do łazienki otwierały się na
zewnątrz. Mieszkanie jest urządzone nowocześnie, wolisz proste
rozwiązania i wybierasz chowane zawiasy w drzwiach. Chcesz
jednak, aby jedne i drugie drzwi po zamknięciu z zewnątrz
wyglądały tak samo.
Proponujemy idealne rozwiązanie w tej sytuacji - drzwi z odwrotną
przylgą. Wizualizacje ilustrują na pierwszym ujęciu wygląd obu
drzwi po otwarciu, na drugim poniżej po zamknięciu. Drzwi bliżej
patrzącego są zamontowane na ościeżnicy z odwrotną przylgą.
Te drugie to drzwi bezprzylgowe (ościeżnica VERA). Problem
rozwiązany, a drzwi prezentują się równie okazale.
Drzwi z odwrotną przylgą to:
»» ciekawe rozwiązanie pozwalające zachować identyczny wygląd
drzwi po zamknięciu, podczas gdy po otwarciu jedne otwierają
się do wewnątrz, drugie na zewnątrz
»» zastosowanie chowanych zawiasów oraz możliwość
zastosowania poszerzonych opasek
»» możliwość zastosowania dużego wyboru modeli drzwi i ich
wykończeń

Przykładowe wykończenia:

Aranżacja z drzwiami PŁASKIE w okleinie z kolekcji GLOSSA
white glossa z odwrotną przylgą oraz z drzwiami
bezprzylgowymi z podwyższonymi opaskami.

Sosna
Bianco
DI MODA

Dąb
Burlington
DI MODA

Dąb
Stary
DI MODA

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

UKRYTA
OŚCIEŻNICA
I DRZWI DO
SUFITU
Jeśli lubisz nowoczesne rozwiązania możesz wybrać drzwi z ukrytą
ościeżnicą, wysokie aż do sufitu! Drzwi mogą być w kontrastowym kolorze
w stosunku do ściany lub zupełnie na odwrót, w zależności od tego czy
chcesz, aby się wyróżniały czy aby były jak najmniej widoczne.
Dowiedz się u Sprzedawcy jak wysokie drzwi możesz zamówić, jakie są
dostępne modele oraz jakie mogą mieć wykończenie. Nasza kolekcja
kolorystyczna jest bardzo szeroka i daje wiele możliwości. Proponujemy
wykończenia naturalne, drewnopodobne, jednolite, na wysoki połysk,
malowane oraz przygotowane do pomalowania w swoim zakresie, na
przykład w kolorze ściany. Drzwi z ukrytą ościeżnicą dostępne są ze
skrzydłami bezprzylgowymi oraz w wersji z odwrotną przylgą.
Aranżacja z drzwiami bezprzylgowymi LUKKA w okleinie z kolekcji
GLOSSA turkus glossa z ukrytą ościeżnicą.
Przykładowe wykończenia:

GLOSSA

White
Glossa

GLOSSA

Metallic
Glossa

GLOSSA

Black
Glossa

Ta propozycja jest dla osób poszukujących indywidualnych
rozwiązań. Daje również duże możliwości twórcze. Możesz na
przykład we własnym zakresie pomalować drzwi i uzyskać na
nich taki sam efekt jak na ścianie. Możesz też zamówić drzwi
pokryte farbą tablicową lub w dowolnym kolorze z palety
RAL/NCS (poza kolorami metalicznymi i fluorescencyjnymi).

UNIKATOWE
DRZWI
MALOWANE
Aby nadać wyjątkowy charakter swojemu wnętrzu pomyśl
o drzwiach pokrytych specjalną farbą tablicową, po których
możesz pisać kredą. W ten sposób nie tylko stworzysz
ciekawą aranżację, ale również Ty, Twoje dziecko lub inny
współlokator będziecie mogli zostawiać sobie nawzajem
różne wiadomości! Połącz przyjemne z pożytecznym!
Aranżacja z drzwiami PŁASKIE malowane czarną farbą
tablicową.
Przykładowe wykończenia:

Przygotowane
do malowania

PATYNA

Old
Black

MALOWANE

Black
Tablica

NOWOŚĆ

BEZPIECZNE
DRZWI
WEJŚCIOWE DO
MIESZKANIA

39 dB

Bezpieczeństwo w domu to podstawa. Aby mieć pewność,
że drzwi wejściowe z klatki schodowej do mieszkania są
antywłamaniowe, chronią przed hałasem oraz mają odpowiednie
dokumenty potwierdzające ich właściwości wybierz zaufanego
producenta.
Zadbaliśmy o to, aby do wyboru były różne modele drzwi
wejściowych w wielu wykończeniach kolorystycznych.
Zadbaliśmy przede wszystkim też o to, aby odpowiednio je
zabezpieczyć tak, aby Twoja rodzina spała spokojnie.
Aranżacja z drzwiami wejściowymi TOWER 0 w okleinie
z kolekcji HPL rdza.
Przykładowe wykończenia:
Teak
Pamplona

Bianco
Super Mat
DI MODA

DI MODA

Malowane
Kolor
MALOWANE

DRZWI
WEWNĄTRZLOKALOWE
ALBA 1

ALBA 2

ALBA 3

ALBA 4

ALLANDE 1

ALLANDE 2

ALLANDE 3

ANDORA 1

ANDORA 2

ANDORA 3

BARI 1

BARI 2

BARI 3

BOLZANO 2

BOLZANO 3

BOLZANO 4

BOLZANO 5

BOLZANO 9

CAPRI 2

CAPRI 5

CAPRI 6

CAPRI 9

CLASSIC 1 P

CLASSIC 2 MS

CLASSIC 2 P

CLASSIC 3 DS

CLASSIC 3 MS

CLASSIC 3 P

CLASSIC 4 DR

CLASSIC 4 DS

CLASSIC 4 MR

CLASSIC 4 MS

CLASSIC 4 P

CLASSIC 5 P

SKRÓTY UŻYTE PRZY
NAZWACH DRZWI:
DR
DERBY

DERBY

szyba ALBA 1

DERBY

szyba ALBA 2

DERBY

DERBY

szyba ALBA 3

szyba ALBA 4

GLOSERO 2

GLOSERO 5

GLOSERO 6

GLOSERO9

LIVORNO

LIVORNO

LUKKA

MANHATTAN P

MANHATTAN P

MANHATTAN 1 SZ

MANHATTAN 2 SZ

MANHATTAN 2 SZ

DRD

MANHATTAN 4 SZ

MILANO P

MILANO DR

MILANO DS

NAPOLI P

NAPOLI MR

NAPOLI MS

PŁASKIE P

PŁASKIE P

PŁASKIE DRD

PŁASKIE DR

PŁASKIE P

SIENA

TORINO P

TORINO DR

TORINO MR

DUŻA RAMKA DZIELONA

DS

DUŻY SZPROS

MS

MAŁY SZPROS

MR

MAŁA RAMKA

P

MANHATTAN 3 SZ

DUŻA RAMKA

PEŁNE

1 SZ

1 SZYBA

2 SZ

2 SZYBY

3 SZ

3 SZYBY

4 SZ

4 SZYBY

DRZWI
WEJŚCIOWE
DO MIESZKAŃ
DIAMENT 0

DIAMENT 1

DIAMENT 2

DIAMENT 3

DIAMENT 4

DIAMENT 5

DIAMENT 6

TOWER 0

TOWER 1

TOWER 2

TOWER 3

TOWER 4

TOWER 5

TOWER 6

DRZWI
SZKLANE
ALBA 1

ALBA 2

ALBA 3

ALBA 4

SATINATO MAT

FOLIA MAT

PRZEZROCZYSTE

INTERDREX Sp. z o.o.
Bieszkowice 45
84-206 Nowy Dwór Wejherowski
tel. +48 58 572 26 50/52
e-mail: marketing@interdoor.pl
interdoor.pl
facebook.com/interdoor

Katalog, który trzymasz w ręku stanowi wybrane
propozycje i nie wyczerpuje w pełni naszych
możliwości produkcyjnych.
Sprawdź u najbliższego Sprzedawcy szczegóły
oferty - dostępne modele drzwi oraz pełną
kolorystykę wykończeń. Dane teleadresowe
punktów sprzedaży marki INTER DOOR
znajdziesz na naszej stronie internetowej.
Edycja 1A/2015
Widoczne na wydruku kolory mogą różnić się od oryginału.
W celu sprawdzenia rzeczywistej kolorystyki prosimy
o sprawdzenie koloru na próbce przed złożeniem zamówienia.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany oferty.

Przykładowe wykończenia:

PATYNA

Old
White

Kamień
DI MODA

Betonart
HPL

