2022
KATALOG INSPIRACJI
Drzwi Ukryte EKO 40

#nowość

Drzwi Ukryte EKO 40 to idealne rozwiązanie
dla Klientów ceniących jakość, funkcjonalność
oraz atrakcyjną cenę w jednym produkcie!
Stwórz spójną i modną przestrzeń dzięki drzwiom z ościeżnicą ukrytą
w ścianie. Nie rezygnuj przy tym z innych przyjemności!
To nasza NOWA, jeszcze bardziej korzystna oferta.

www.drims.pl
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Drzwi Ukryte EKO 40 to:
Najwyższej jakości ościeżnica aluminiowa,
malowana proszkowo. Przeznaczona do
ścian murowanych oraz G-K (karton-gips).

MOŻLIWY MONTAŻ

Uszczelka montowana w ościeżnicy.
Solidne zawiasy ukryte włoskiej firmy Anselmi.

DRZWI Z GWARANCJĄ

Wygodny zamek magnetyczny włoskiej firmy
Bonaiti.
Skrzydło drzwiowe płytowe grubości 40mm
do wykończenia dowolną farbą ścienną.

KORZYSTNA OFERTA

Samodzielne pomalowanie drzwi wybraną
farbą ścienną pozwala na pełną kontrolę
nad jego ostatecznym wyglądem.
Możesz w dowolnym momencie zmienić
kolor lub odświeżyć obecny!

WYBIERZ KIERUNEK
OTWIERANIA

Postaw na niezwykle modny
w 2022 roku monolook!
Aranżując drzwi pod kolor ściany, optycznie powiększasz
pomieszczenie. Dodajesz mu też eleganckiego,
nowoczesnego charakteru.

Wybierz drzwi w rozmiarze:

70

80

90

Możesz cieszyć się widokiem wymarzonych KOMPLETNYCH
drzwi ukrytych już w ciągu 21 dni od daty ich zamówienia!
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Bezprzylgowe skrzydło drzwiowe z ukrytą ościeżnicą
i zawiasami, tworzy efekt "płaskiej powierzchni" ze ścianą.
To piękne i minimalistyczne rozwiązanie podnosi wartość naszego
wnętrza. Znajdziesz je u nas w przystępnej cenie i niezawodnej jakości.

Jesteśmy producentem drzwi już od ponad 30 lat!

efekt "płaskiej powierzchni"
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Zdecyduj się na drzwi ukryte EKO 40
z profesjonalnym montażem!*
*Montaż drzwi- transport, ubezpieczenie oraz
materiały do instalacji zawarte w cenie montażu.

EKO 40

atrakcyjna cena

+

wysoka jakość

Bo każdy z nas zasługuje
na wyjątkowe wnętrza!

Zainteresowała Cię kolekcja
Drzwi Ukrytych EKO 40?
Wspaniale!
Zapraszamy Cię teraz do naszego
salonu z ogromną ekspozycją:

05-091 Ząbki ul. Skorupki 91
(22) 781 41 72
693 791 002

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
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