INTERNO

Modne, funkcjonalne
i niebanalne
Drzwi wewnċtrzne to obowiĆzkowe
wyposaīenie kaīdego domu. Do niedawna
ich gâównym zadaniem byâ podziaâ
poszczególnych pomieszczeĕ w domu
oraz zapewnianie w nich ciszy i intymnoğci.
Obecnie znacznie wiċcej oczekujemy od
drzwi wewnċtrznych. MuszĆ byý nie tylko
praktyczne, ale takīe modne i efektowne.
W ğwiecie nowoczesnych drzwi
wewnċtrznych doskonale odnajduje siċ
sieý INTERNO, która w swoich sklepach
oferuje drzwi wewnċtrzne, zarówno
drewniane, jak i szklane oraz systemy
przesuwne, a takīe szeroki wybór wâoskich
klamek oraz innych elementów
wykoĕczeniowych do drzwi. Firma
proponuje bogatĆ ofertċ standardowych
rozwiĆzaĕ na kaīdĆ kieszeĕ, a takīe
realizuje nietypowe zamówienia,
zaspokajajĆc potrzeby i wyrafinowane
gusta nawet najbardziej wymagajĆcych
klientów. INTERNO stale poszerza swojĆ
kolekcjċ o nowe produkty, które
wyróīniajĆc siċ najmodniejszym designem
i doskonaâĆ jakoğciĆ, wyznaczajĆ aktualne
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Drzwi LOGO

prezentuje

trendy w urzĆdzaniu wnċtrz.
JednĆ z najciekawszych propozycji
INTERNO jest seria drzwi LOGO,
wyróīniajĆca siċ funkcjonalnoğciĆ,
ciekawym wzornictwem i ponadczasowĆ
estetykĆ. Tutaj niebanalny design
otrzymano dziċki poâĆczeniu naturalnego
drewna i satynowych szyb elegancko
licowanych z pâaszczyznĆ drzwi.
Nowoczesnoğci dodajĆ srebrne dekory
dodatkowo podkreğlajĆce kontur szyb,
które we wnċtrzu tworzĆ ciekawĆ grċ
lustrzanych i ğwietlnych refleksów. LOGO
to najwyīszej jakoğci drzwi drewniane
pokryte naturalnym fornirem. W kolekcji
jest kilkanağcie modnych wzorów m.in.
teak, dĆb w piċciu rodzajach, klon, jesion,
jatoba, merbau, orzech amerykaĕski,
brzoza fiĕska, brzoza, klon oliwkowy, czy
palisander santos.
NowoğciĆ w ofercie INTERNO sĆ
efektowne, caâoszklane drzwi zdobione
technikĆ fusingu. Fusing to nowoczesna
sztuka formowania szkâa w róīnobarwne
obrazy. Tu wybieraý moīna kolor, âĆczyý ze
sobĆ róīne barwy, ale przede wszystkim
bawiý siċ fakturĆ. W szklanych taflach
moīna odciskaý fantazyjne wzory tworzĆc
ciekawe efekty pâaskorzeĩby. Drzwi fusing
to unikalna dekoracja speâniajĆca
wszystkie wymagane funkcje uīyteczne.
W ofercie INTERNO dostċpnych jest
kilkanağcie gotowych propozycji. Moīemy
takīe samodzielnie zaprojektowaý unikalny
wzór drzwi. Wykonywane na indywidualne
zamówienie sprawĆ, iī kaīde wnċtrze
nabierze
niepowtarzalnego
charakteru.
INTERNO
proponuje takīe
najszerszy na rynku
wybór oryginalnych,
wâoskich klamek,
które odpowiednio
dobrane do stylu
wnċtrza stajĆ siċ
przysâowiowĆ kropkĆ
nad „i” jego wystroju.
Najmodniejsze klamki
cechuje
konsekwentnie
promowany przez
wspóâczesnych
projektantów
minimalizm,

wyróīniajĆcy siċ prostotĆ i geometriĆ
formy. Ich wyraziste sylwetki, przykuwajĆ
uwagċ i idealnie wspóâgrajĆ z wystrojem
nowoczesnych wnċtrz. Najpopularniejsze
modele to DIANA, PIRAMID i TOTAL,
a takīe nowa w kolekcji klamka FIN.

DIANA

PIRAMID

TOTAL

FIN
Na szczególnĆ uwagċ zasâuguje seria
klamek PIRAMID. Tu kwadratowa rozeta
i stoīkowy uchwyt tworzĆ niebanalnĆ
kompozycjċ estetycznĆ âĆczĆcĆ prostotċ
i elegancjċ, które doskonale pasujĆcĆ
do wspóâczesnych wnċtrz. INTERNO
uzupeâniajĆc ofertċ akcesoriów drzwiowych
proponuje do kaīdej kolekcji klamek
designerskie modele okienne, które
zagwarantujĆ jednolitoğý stylistycznĆ
wnċtrza.
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Salony INTERNO w Polsce
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