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JEDEN STYL-
WIELE ROZWIĄZAŃ

Drzwi loftowe to rozwiązanie idealne 
do nowoczesnych, industrialnych wnętrz.

Stworzyliśmy unikalne modele drzwi, które
odzwierciedlają nasze ciągłe dążenie 
do indywidualizacji i niepowtarzalności. #loftowelove

Tu króluje minimalizm, surowe wykończenie,
naturalne materiały. My pragniemy jednak,
by każda aranżacja była wyjątkowa!



Klasyczny Loft Timberlike
Marka Drims posiada ochronę patentową P.433247 na drzwi loftowe, które są innowacyjne, 

nie ze stali. Jest to absolutny HIT wśród architektów, polecających drzwi w stylu industrialnym!

Możliwość wyposażenia w każdy rodzaj klamki,
nawet w taką, którą masz już w domu.

Estetyczne zawiasy, także ukryte- 
nie muszą być stalowe.

Drzwi Drims Loft Timberlike są lżejsze, niż stalowe 
drzwi loftowe. Dzięki temu są łatwiejsze
i szybsze w montażu.

Ich produkcja jest dla nas wyjątkowa! Stworzyliśmy
tę niespotykaną i nowoczesną kolekcję 
wykorzystując prawie 30 letnie doświadczenie!  

Każdy model produkowany jest na wymiar 
w oparciu o indywidualne preferencje klienta. 

To bogata kolekcja drzwi w wersji klasycznej, 
 ukrytej, jedno- i dwuskrzydłowej, przesuwnej, 
a także kolorowej!

#industrial
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REALIZACJA NIETYPOWYCH
PROJEKTÓW

Każdą konstrukcję skrzydeł drzwiowych Loft Drims Timberlike wypełniamy

wysokiej jakości taflami szkła w kolorze mlecznymi lub bezbarwnym.

#loftdesign

Nasi specjaliści bezpłatnie pobiorą wymiary, dokonają analizy
technicznej kierunków otwierania lub przesuwania, łączenia podłóg, 
rozmieszczenia kontaktów, kolizji drzwi i wiele innych.
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Drzwi w wersji 
przesuwnej

Idealnie do małych, kolizyjnych przestrzeni, ale nie tylko. Nie wiesz,
czy klasyczny Loft Timberlike sprawdzi się u Ciebie? 
Pomożemy Ci to ocenić!

LEKKA KONSTRUKCJA MDF JAKOŚĆ PREMIUM

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

3



Łączymy nowoczesny system ukrycia ościeżnicy w ścianie z modnym, loftowym designem.

Otrzymujemy efekt minimalizmu wokół drzwi!
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Loft Ukryty Timberlike

#loftliving

Ukryta, lekka ościeżnica,

niestandardowa wysokość,

ościeżnica bez górnej belki

- DRZWI AŻ DO SUFITU!

kolory z palety RAL i NCS,

dowolna ilość i kształt szprosów,

efekt zespalania się ze ścianą,

także modele dwuskrzydłowe, 

profesjonalny montaż.

Sekretem modeli drzwi Loft Ukryty TIMBELIKE jest unikalna metoda ich produkcji. 
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(22) 620 95 31
 
 

Loft Timberlike 

Zainteresowała Cię kolekcja 
Drims Loft Timberlike? 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 5

#luxury

w kolorze!

Każdy model Drzwi Loft Timberlike może wystąpić w dowolnym kolorze
wybranym z palety RAL i NCS.

Niezwykle modnie i luksusowo prezentują się lofty metaliczne w tonacji
złota i miedzi, a także czystej, głębokiej bieli!

Barwy są niezwykle intensywne, trwałe, odporne na uszkodzenia,
 a zarazem łatwe w pielęgnacji. 

Marzysz o lofcie dwukolorowym? Zrealizujemy Twój projekt 
z przyjemnością!

tel:+48226209531
tel:+48227814172

