
KATALOG INSPIRACJI

Drzwi Ukryte Drims

Drzwi ukryte to przejaw globalnych
trendów skupionych wokół minimalizmu. 

Marka Drims podąża za wartościami:
elegancją, harmonią i ponadczasową
jakością, które cenią nasi klienci. 

Zainspiruj się naszymi klasycznymi 
drzwiami ukrytymi, modelami wysokimi
oraz pokrytymi artystyczną tapetą. 
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nawet do
3 metrów!

Drzwi Ukryte Wysokie
Mierz wysoko i nie ograniczaj swojej wyobraźni!

oferujemy bogatą plejadę nowoczesnych wykończeń: lustra, 
naturalne forniry drewniane, akryle,  lakiery i farby w dowolnej
kolorystyce, a także hit wśród architektów- kamień dekoracyjny,

mogą mierzyć ponad 2 metry i ze względów estetycznych 
nie posiadać górnej belki, efekt- drzwi od podłogi, aż do sufitu,

polecamy drzwi z opcją profesjonalnego montażu: transport, 
ubezpieczenie oraz materiały do instalacji zawarte w cenie montażu,

projekty drzwi wewnętrznych Drims są unikalne, dostępne jedynie 

dla klientów marki Drims. Opracowane przez naszych projektantów,
inspirowane pasją do indywidualizacji i pięknego wzornictwa.

JAKOŚĆ PREMIUMPIĘKNY DESIGN POLSKA PRODUKCJA
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pokryte artystyczną 
tapetą
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Drzwi ukryte w tapecie:

są dyskretne, idealnie skomponowane 
ze ścianą, bez widocznej ościeżnicy,

pełne, wykonane z materiałów 
odpornych na wilgoć i zniszczenie, 

nieograniczone wzornictwo 
i kolorystyka- wybierz tapetę o której 
marzysz, my zajmiemy się resztą!

niepowtarzalne, oryginalne, wyjątkowe,
a przy tym lekkie i niesamowicie trwałe,
 

nasi specjaliści bezpłatnie pobiorą wymiary,
dokonają analizy technicznej kierunków 
otwierania, łączenia podłóg, 
rozmieszczenia kontaktów, kolizji drzwi
i wiele innych.

Żyj kolorowo!



Najwyższa jakość zgodna ze standardami produkcji marki Drims. 

Kolorystyka przedstawiona w katalogu może różnić się od naturalnych kolorów drzwi

Piękno jest wtedy,
gdy możesz być sobą!

Naszą NOWOŚCIĄ są drzwi ukryte na wymiar z możliwością
samodzielnego montażu. Pokochali je klienci, którzy cenią czas 
i nowoczesne, indywidualne rozwiązania.

klasyczne
drzwi ukryte

To klasyka drzwi ukrytych: niewidoczna ościeżnica oraz możliwość
wyboru wykończenia z bogatej plejady materiałów. 

Perfekcyjny wybór do mieszkań, apartamentów i biur. 

Zainteresowały Cię 
Drzwi Ukryte Drims? 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

 
 

(22) 620 95 31
 
 

Nasze bestsellery znajdziesz również na:
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Czekamy na Twoje pytania!

biuro@drims.pl

tel:+48227814172
tel:+48226209531

