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Kolekcja VENGE 2005 to nowe modele

drzwi marki INTERDOOR zaprojekto-

wane zgodnie z panującymi obecnie

trendami w architekturze wnętrz,

gdzie dominują formy proste pozba-

wione nadmiaru elementów dekoracyj-

nych. 

Płaskie, pełne drzwi podkreślają i ideal-

nie harmonizują z modnym geome-

trycznym charakterem wnętrz, a nutę

ekstrawagancji nadają im egzotyczne

naturalne okleiny: wenge i zebranno. 

Zarówno fornir wenge, jak i zebranno

nie mają rysunku słoi, ale intrygujące ze-

stawienie bardzo wąskich, długich, rów-

noległych pasków. Ze względu na podo-

bieństwo rysunku drewna, dzięki łącze-

niom obu fornirów uzyskuje się bardzo

ciekawe efekty estetyczne.

Skrzydła drzwiowe z kolekcji VENGE doskonale komponują się

z regulowanymi ościeżnicami owalnymi OVAL lub RONDA, do-

stosowanymi do różnych grubości murów. 

Konstrukcja skrzydła płycinowa. Ramiak – MDF klejony war-

stwowo z doklejką drewna iglastego. Skrzydło na całej po-

wierzchni wypełnione płytą izolacyjną porotex, obustronnie

obłożoną płytami MDF. Taka konstrukcja w połączeniu z dwu-

rzędowym systemem uszczelek (zarówno w skrzydle, jak i w

ościeżnicy) gwarantuje wysoką  izolacyjność akustyczną oraz

termiczną. 

INTERDREX Sp. z o.o.

Bieszkowice 45 k/Gdyni, 84-206 Nowy Dwór Wejherowski

tel. (58) 572 26 50, 572 26 52

faks (58) 572 26 70, 572 26 80

www.interdoor.pl

e-mail: marketing@interdoor.pl

GALERIA DRZWI

Warszawa, 

ul. Bartycka 24/26 paw. 3B-216

tel./fax: (22) 559-10-34, 559-10-35

Warszawa, ul. Bartycka 26 paw.17

tel./fax: (22) 840-42-57, 851-12-88

Warszawa, TTW-OPEX 

Al. Jerozolimskie 185 

tel./fax. (22) 313-08-15

Stara Miłosna, ul. Trakt Brzeski 56c 

tel./fax: (22) 773-38-81, 

tel. (22) 773-38-95

Jabłonna, ul. Modlińska 16b  

tel./fax: (22) 782-42-74

Janki, ul. Wspólna 29  

tel./fax: (22) 720-50-05, 

tel. (22) 720-49-71

Ząbki, ul. Powstańców 35 

tel./fax: (22) 781-55-06

AUTORYZOWANY DEALER zaprasza do obejrzenia drzwi marki INTERDOOR w swoich salonach:

www.sykomat.com.pl

Ekskluzywne drzwi wewnętrzne
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