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O NAS 
Drims to nie tylko drzwi. Drims to coś więcej. Dużo więcej. Wysokiej jakości drzwi wewnętrzne, które 
tworzymy, są wyrazem naszej filozofii dbania o najwyższą jakość, estetykę i zadowolenie klienta.

Od przeszło 20 lat istnienia firmy przykładamy uwagę do tego, aby drzwi wewnętrzne Drims w swojej 
funkcjonalności i najwyższych standardach wykonania wnosiły piękno do Państwa wnętrz. Drzwi Drims 
to jakość, indywidualne podejście i prawdziwa sztuka.

Wysokie standardy wyrażamy łącząc skupienie na spełnianiu indywidualnych potrzeb każdego klienta 
z unikalnymi technologiami wypracowanymi na bazie lat doświadczeń i ciągłego rozwoju. Takie podejście 
przekładają się na sukces i uznanie drzwi Drims. Nasze drzwi wewnętrzne zdobią wnętrza wielu pięknych 
obiektów na terenie całej Polski. Liczne certyfikaty i aprobaty techniczne potwierdzają precyzje i kunszt 
jaki przykładamy do tworzenia drzwi.

Drzwi wewnętrzne Drims to: szlachetne drewno, piękne dekoracje, indywidualna kolorystyka i bogate 
wzornictwo obejmujące zarówno klasykę jak i najnowsze trendy stylistyczne. Zapraszamy do zapoznania 
się z naszą ofertą i kontaktu  z wykwalifikowanymi ekspertami Drims, którzy pomogą i odpowiedzą na 
wszelkie pytania.

Jacek Domański 
Prezes Drims
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F2 mahoń 130-1VM mahoń 22 mahoń
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LF5 mahoń LC3 mahoń LF2 mahoń
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L wenge LT - 5VM wenge LS-M wenge
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LVP1 dąb bielony L6VD dąb bielony LTV5 dąb bielony
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LTW dąb naturalny LF5 dąb naturalny L dąb naturalny
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LTC3 orzech amerykański     LTC3S-S orzech amerykański L orzech amerykański
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ULV5 ULV7 ULVP
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ULV4 ULV4-2V ULV10
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ULL1 ULS-P ULL3
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ULVP5 ULV7-1V UR11 2
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US 30 ULV7-1V UD 12
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US 20 UR 11 U 12
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LS-S z lustrem dąb bielony Drzwi Ukryte Odwrotne Szkło Lakobel Drzwi Szklane
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Drzwi Ukryte Drzwi Ukryte - Tapeta Drzwi Ukryte - Fornir
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Drzwi Ukryte - Wysokie Drzwi Ukryte - Wysokie Drzwi Ukryte - Wysokie

http://www.drims.pl/?utm_source=inspiracje&utm_medium=inspiracje&utm_content=dol&utm_campaign=inspiracje


20

www.drims.plKolorystyka zdjęć może różnić się od kolorów naturalnych. Publikacja ta nie jest ofertą w rozumieniu prawa, ma zaś jedynie charakter informacyjny.

Drzwi podwójne U12-1V Drzwi podwójne z naświetlami ULS-S                                                Drzwi podwójne U12-6V
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Drzwi Przesuwne - Teleskopowe Drzwi Przesuwne – kaseta GK                                   Drzwi z naświetlami F1-8V mahoń
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Drzwi Przesuwne Drzwi Przesuwne - Magic Drzwi Przesuwne - Magic
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Salon 
Warszawa

 ul. Bartycka 26 pawilon 29N 

 (22) 840 63 64
 bartycka@drims.pl 

Salon i Siedziba Firmy 
Ząbki

 ul. Ks. Skorupki 91 

 (22) 781 41 72
 biuro@drims.pl

www.dr ims.pl

Wejdź, zobacz więcej drzwi i poznaj atrakcyjne promocje
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