
Modne, funkcjonalne 
i niebanalne
Drzwi wewn trzne to obowi zkowe

wyposa enie ka dego domu. Do niedawna 

ich g ównym zadaniem by  podzia

poszczególnych pomieszcze  w domu 

oraz zapewnianie w nich ciszy i intymno ci.

Obecnie znacznie wi cej oczekujemy od 

drzwi wewn trznych. Musz  by  nie tylko 

praktyczne, ale tak e modne i efektowne. 

W wiecie nowoczesnych drzwi 

wewn trznych doskonale odnajduje si

sie  INTERNO, która w swoich sklepach 

oferuje drzwi wewn trzne, zarówno 

drewniane, jak i szklane oraz systemy 

przesuwne, a tak e szeroki wybór w oskich

klamek oraz innych elementów 

wyko czeniowych do drzwi. Firma 

proponuje bogat  ofert  standardowych 

rozwi za  na ka d  kiesze , a tak e

realizuje nietypowe zamówienia, 

zaspokajaj c potrzeby i wyrafinowane 

gusta nawet najbardziej wymagaj cych

klientów. INTERNO stale poszerza swoj

kolekcj  o nowe produkty, które 

wyró niaj c si  najmodniejszym designem 

i doskona  jako ci , wyznaczaj  aktualne 

trendy w urz dzaniu wn trz.

Jedn  z najciekawszych propozycji 

INTERNO jest seria drzwi LOGO, 

wyró niaj ca si  funkcjonalno ci ,

ciekawym wzornictwem i ponadczasow

estetyk . Tutaj niebanalny design 

otrzymano dzi ki po czeniu naturalnego 

drewna i satynowych szyb elegancko 

licowanych z p aszczyzn  drzwi. 

Nowoczesno ci dodaj   srebrne dekory 

dodatkowo podkre laj ce kontur szyb, 

które we wn trzu tworz  ciekaw  gr

lustrzanych i wietlnych refleksów. LOGO 

to najwy szej jako ci drzwi drewniane 

pokryte naturalnym fornirem. W kolekcji 

jest kilkana cie modnych wzorów m.in. 

teak, d b w pi ciu rodzajach, klon, jesion, 

jatoba, merbau, orzech ameryka ski,

brzoza fi ska, brzoza, klon oliwkowy, czy 

palisander santos.   

Nowo ci  w ofercie INTERNO s

efektowne, ca oszklane drzwi zdobione 

technik   fusingu. Fusing to nowoczesna 

sztuka formowania szk a w ró nobarwne

obrazy. Tu wybiera  mo na kolor, czy  ze 

sob  ró ne barwy, ale przede wszystkim 

bawi  si  faktur . W szklanych taflach 

mo na odciska  fantazyjne wzory tworz c

ciekawe efekty p askorze by. Drzwi fusing 

to unikalna dekoracja spe niaj ca

wszystkie wymagane funkcje u yteczne.

W ofercie INTERNO dost pnych jest 

kilkana cie gotowych propozycji. Mo emy

tak e samodzielnie zaprojektowa  unikalny 

wzór drzwi. Wykonywane na indywidualne 

zamówienie spraw , i  ka de wn trze

nabierze

niepowtarzalnego

charakteru.

INTERNO

proponuje tak e

najszerszy na rynku 

wybór oryginalnych, 

w oskich klamek, 

które odpowiednio 

dobrane do stylu 

wn trza staj  si

przys owiow  kropk

nad „i” jego wystroju. 

Najmodniejsze klamki 

cechuje

konsekwentnie

promowany przez 

wspó czesnych

projektantów

minimalizm,

wyró niaj cy si  prostot  i geometri

formy. Ich wyraziste sylwetki, przykuwaj

uwag  i idealnie wspó graj  z wystrojem 

nowoczesnych wn trz. Najpopularniejsze 

modele to DIANA, PIRAMID i TOTAL, 

a tak e nowa w kolekcji klamka FIN. 

Na szczególn  uwag  zas uguje seria 

klamek PIRAMID. Tu kwadratowa rozeta 

i sto kowy uchwyt tworz  niebanaln

kompozycj  estetyczn cz c  prostot

i elegancj , które doskonale pasuj c

do wspó czesnych wn trz. INTERNO 

uzupe niaj c ofert  akcesoriów drzwiowych 

proponuje do ka dej kolekcji klamek 

designerskie modele okienne, które 

zagwarantuj  jednolito  stylistyczn

wn trza.

I N T E R N O prezentuje

Salony INTERNO w Polsce 

www.interno-drzwi.pl

ul. Bar tycka 26 pawilon 15 

00-716 Warszawa

tel. 022 851 13 95

ul. Bar tycka 24/26 pawilon 7 

00-716 Warszawa 

tel. 022 559 10  07        

ul. Strzegomska 3b, 3c lokal 4U 

53-611 Wroc aw 

tel. 071 781 03 77
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