
Zdecyduj, który kolor z ogromnej puli palety RAL i NCS pasuje 
do Ciebie i Twojego wnętrza. Wybierz model jedno- lub dwuskrzydłowy.

 Dodaj lustra, szkło, frezy, tłoczenia i nowoczesne klamki. 

Kolory to wolność-
 wolność wyboru!

KATALOG INSPIRACJI
Kolekcja UNILAC Drims
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Marka Drims stworzyła kolekcję drzwi lakierowanych UNILAC, 
by dać klientom komfort nieograniczonego wyboru! 

UWOLNIJ swoją kreatywność!



UNILAC to coś
więcej, niż

piękny wzór...

Nasza kolekcja łączy nowoczesne i modne
wzornictwo z praktycznymi rozwiązaniami. 

...to dbałość o detale, które ułatwiają codzienne funcjonowanie!

Ich przykładem są podcięcia, które może
posiadać każdy model skrzydła drzwiowego.
To zastosowanie zapewnia odpowiednią
cyrkulację powietrza i chroni przed
nagromadzeniem wilgoci. Idealnie sprawdza
się w łazienkach, toaletach i kuchniach.

Naszym klientom polecamy drzwi lustrzane,
które wspaniale komponują się z garderobą,
przestrzenią na korytarzu, łazience czy
sypialni. Te modele mogą być wykończone
lustrem o dowolnym kształcie i wielkości 
z jednej lub dwóch stron. Zapewniają
optymalizację przestrzeni mieszkalnej. 

Zapewniamy doradztwo techniczne kierunków
otwierania drzwi, dzięki czemu Twoje drzwi
zawsze mogą otwierać się bezkolizyjnie. 
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Nawet ponad

2 metry wysokości!
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Intensywnie, z pasją!!
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PROFESJONALNE POBRANIE
WYMIARÓW

BOGATY WYBÓR KLAMEK,
TAKŻE KOLOROWYCH

Te modele drzwi wewnętrznych Drims na wymiar pokryte są wysokiej jakości lakierem 
o dowolnej barwie. Dzięki nowoczesnej technologii stają się trwałe i odporne 

na czynniki zewnętrzne, takie jak ścieranie, wilgoć czy preparaty do czyszczenia.
Zdobienia na powierzchni drzwi są unikalne i dopasowane do wizji naszych klientów. 

Drzwi z kolekcji UNILAC wyprodukowane zostały z pełnej, wodoodpornej płyty MDF,
której jakość spełnia wysokie standardy marki Drims. 

Jesteśmy dumni z tego, iż produkcja naszych drzwi odbywa się w Polsce. 
Mamy pełną kontrolę nad każdym, wyjątkowym modelem!

UNIKALNE WZORNICTWO JAKOŚĆ PREMIUM
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Intensywne barwy pełne pasji!
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Subtelnie, z urokiem!
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Nie istnieje jeden model piękna, 
urok tkwi w różnorodności.

Kolekcja UNILAC, to nie tylko wyraziste, nasycone
kolory. To także delikatna biel i pastelowe odcienie,

które mogą wystąpić w wersji matowej lub 
z wysokim połyskiem. 

Każdy model może zostać ozdobiony tłoczeniami i frezami,
które dają efekt 3D. Ich niepowtarzalne wzornictwo
projektowane jest specjalnie dla marki Drims. 

Skrzydła drzwiowe z efektownymi przeszkleniami dodają
pomieszczeniom blasku i doświetlają je. 

To nowoczesne drzwi bezprzylgowe pasujące do każdej
grubości i struktury ściany.

Pokochali je klienci, którzy szukają unikalnych wzorów,
produktów wysokiej jakości oraz profesjonalnego doradztwa. 

Proponujemy montaż wykonany przez naszych specjalistów-
transport, ubezpieczenie oraz materiały do instalacji zawarte
w cenie montażu.



Zainteresowała Cię kolekcja 
Drims UNILAC? Wspaniale!

Czekamy na Twoje pytania!
biuro@drims.pl

Kolorystyka przedstawiona w katalogu może różnić się od naturalnych kolorów drzwi. 5

Marzysz o pięknych drzwiach dwuskrzydłowych?
 Zrealizujemy Twój projekt z przyjemnością!

Drzwi wewnętrzne marki Drims zawsze projektowane są na wymiar. 
Każdy model jedno- lub dwuskrzydłowy, nawet o nietypowych cechach, 

dopasowany jest idealnie do aranżacji pomieszczenia.

Polecamy nasze modele nie tylko do domów i mieszkań, ale także przestrzeni biznesowych, takich
jak gabinety, galerie, biura, restauracje oraz salony. 

To profesjonalne modele, które zachwycają wyglądem i służą latami. 

Zadzwoń do nas, by zapytać 
o szczegóły oferty!

661 934 454
 
 609 256 163
 
 
 
 
 

ul. Sikorskiego 110, 18-400 Łomża biuro@bazydlofurniture.pl
ul. Ks. Zycha 4i, 05-091 Ząbki

Nasze bestsellery znajdziesz również na:

www.drims.pl

www.bazydlofurniture.pl

tel:+48661934454
tel:+48609256163
http://www.bazydlofurniture.pl/

