
Nasze skrzydła i ościeżnice drzwiowe powstają na bazie wodoodpornej  
i wyjątkowo trwałej płyty MDF najnowszej generacji. Pokrywamy je

fornirem z naturalnego drewna, odkrywając przy tym  jego wyjątkowe
barwy i usłojenia. Drewno daje nam nieograniczone możliwości

wzornictwa. Tworzymy najmodniejsze kompozycje w kształcie jodeł,
szachownic, plecionek, czy drabinek. 
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Piękno płynące z natury jest naszą inspiracją do tworzenia
niepowtarzalnych modeli drzwi fornirowanych na wymiar. 

Tu TRADYCJA łączy się z NOWOCZESNOŚCIĄ!
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ŻŁOBIENIA I TŁOCZENIA

MLECZNE I BEZBARWNE SZKŁO

LUSTRA W RÓŻNYCH KSZTAŁTACH

KAŻDY MODEL MOŻESZ
WZBOGACIĆ O:

#bohostyle

Drzwi Fornirowane Drims są idealnym dopełnieniem wnętrz w stylu 

#boho i #scandi. Proponujemy modele w kolorystyce dębów naturalnych,

bielonych i szarych. Pięknie prezentuje się tu drewno z gatunków jesionów,

klonów i sosen. Nasze modele to jednak rozwiązanie pasujące do każdego stylu.

#scandistyle

Ukryty zawias.

Wysokość nawet
ponad 2 metry.

Dowolna klamka.

Profesjonalny pomiar.

Modele 
dwuskrzydłowe.

Każdy dostępny 
na rynku gatunek 
drewna.

Unikalny wzór.



Architekci polecają je do wnętrz w stylu #newretro. 

To wyjątkowe połączenie mebli i drzwi w modnym designie
fantastycznie prezentuje się na żywo, jak i na zdjęciach!

PROFESJONALNY MONTAŻ

Z TRANSPORTEM

www.drims.pl

#retrovibe

Drzwi fornirowane wyróżniają się naturalnym wyglądem. 
Są tak trwałe i ponadczasowe, że posłużą Ci na długie lata!

Ich pielęgnacja nie wymaga specjalnych zabiegów. Fornir pokryty
utrwalającym lakierem jest odporny na mechaniczne uszkodzenia,

środki czystości, czy negatywny wpływ wilgoci. 

REALIZACJA NIETYPOWYCH

PROJEKTÓW

FACHOWE DORADZTWO DRZWI Z GWARANCJĄ

Z dumą informujemy, iż cały proces produkcyjny naszych drzwi
 i ościeżnic odbywa się w Polsce!
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(22) 620 95 31
 
 

Łącz i mieszaj! 

Zainteresowała Cię kolekcja 
Drzwi Fornirowanych 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
 
 

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

#luxury

Kolor i drewno!

Niezwykle modnie i luksusowo prezentują się skrzydła fornirowane
połączone z kolorową, lakierowaną ościeżnicą. 

Barwy są niezwykle intensywne, trwałe, odporne na uszkodzenia,
a zarazem łatwe w pielęgnacji. Idealnie komponują się 
z egzotycznym drewnem Wenge. 

Nasze prestiżowe drzwi na wymiar zyskują nowoczesności
dzięki dekorom z kolorowego szkła w wysokim połysku. 

tel:+48226209531
tel:+48227814172

