
KATALOG INSPIRACJI
Drzwi Drims Splendoor

www.drims.pl

2022

1

Technologia, dzięki której powstają te modele skrzydeł drzwiowych 
i ościeżnic to zaawansowane połączenie profesjonalnych narzędzi 

i ogromnego doświadczenia. Mamy świadomość, iż kolekcja SPLENDOOR 
stanowi zapowiedź nadchodzących trendów roku 2022 

dla światowego rynku drzwi wewnętrznych. 
 
 

Tworząc kolekcję drzwi premium Drims SPLENDOOR  bazowaliśmy 

na ponadczasowych wartościach naszej marki: indywidualizmie, 

najwyższej jakości, unikalnym wzornictwie. 

Poznaj bliżej naszą NOWOŚĆ!  

Drzwi patynowane złotem oraz miedzią.
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Dekoracyjne patynowanie

wykonujemy w kolorach:

To skrupulatne frezowanie na powierzchni skrzydła tworzy unikalny wzór. Powstały,
płaski dekor wypełniany jest odporną na zarysowania oraz uszkodzenia patyną 

o głębokim kolorze złota lub luksusowej miedzi.
 

Precyzyjne wzory projektowane są w oparciu o indywidualne preferencje klientów
oraz dobierane do stylu aranżacji wnętrza. Mogą posiadać dowolny,

nawet bardzo finezyjny kształt. Możliwości są nieograniczone! 
 

#luxury #premium

#glamour

złoto

miedź

Jak powstają tak efektowne zdobienia?

Każdy model skrzydła drzwiowego i ościeżnicy 

realizowany jest na wymiar. 
Produkujemy drzwi sięgające nawet PONAD 2 METRY! 
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BOGATY WYBÓR KLAMEK

Skrzydła i ościeżnice pokrywamy wysokiej jakości
lakierem o dowolnym kolorze z bogatej 

palety RAL i NCS. 
 

Dzięki zaawansowanej technologii są one trwałe 

i odporne na czynniki zewnętrzne, takie jak
ścieranie, wilgoć czy preparaty do czyszczenia.

Proponujemy wykończenie matowe 

lub w wysokim połysku. 

Drzwi z kolekcji SPLENDOOR wyprodukowane zostały 
z pełnej, wodoodpornej płyty MDF 

najwyższej jakości. Są to nowoczesne drzwi
bezprzylgowe. 

UNIKALNE WZORNICTWO
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Tak bogaty wachlarz możliwości sprawia, iż wybór kolekcji

SPLENDOOR jest w stanie sprostać nawet najbardziej

wymagającym projektom!

DRZWI Z GWARANCJĄ

POLSKA PRODUKCJA

#niepowtarzalne



(22) 620 95 31
 
 

Zainteresowała Cię kolekcja 
Drims SPLENDOOR? Wspaniale!

02-222 Warszawa Al. Jerozolimskie 185
Galeria Home Concept

Zapraszamy Cię teraz do naszych 
salonów z ogromną ekspozycją:

05-091 Ząbki ul. Skorupki 91

(22) 781 41 72
 
 

Nasze bestsellery znajdziesz również na:

www.drims.pl

Czekamy na Twoje pytania!

biuro@drims.pl

Kolorystyka przedstawiona w katalogu może różnić się od naturalnych kolorów drzwi. 4

Kolekcja Splendoor stanowi idealne dopełnienie nowoczesnego wnętrza, 
które bazuje na złotym i miedzianym oświetleniu, armaturze i dodatkach. Pięknie komponuje się 

w aranżacjach w stylu glamour, odważnym art deco lecz także w ponadczasowej klasyce.
To gwarancja uzyskania spójnego, modnego i zachwycającego wnętrza. 

Drzwi Drims wybierane są nie tylko do domów i mieszkań, ale także  do przestrzeni biznesowych, 
takich jak gabinety, galerie, biura, restauracje, studia fotograficzne oraz salony. 

Nasze profesjonalne produkty polecają również architekci. 

Odważnie czy klasycznie? I tak, i tak!

tel:+48226209531
tel:+48227814172

