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Drzwi, które oczaruj
bogów
Jako  wykonania oraz niepowtarzalny styl 

to cechy charakterystyczne nowych kolekcji 

drzwi marki Classen z linii Elegance. 

Wszystko to dzi ki zastosowaniu najbardziej 

innowacyjnych rozwi za  technicznych oraz 

wspó czesnych trendów w designie.

Mityczne pi kno

Intryguj ca linia drzwi z dwukierunkowym 

u o eniem s oi drewna na pewno przyci -

gnie uwag  odwiedzaj cych nasz dom go-

ci. Model Alkmena HR odznacza si  po-

d u nym i w skim u o eniem przeszklenia. 

Drzwi doskonale sprawdz  si  mi dzy inny-

mi w takich pomieszczeniach jak kuchnia, 

wpuszczaj c wiat o, jednocze nie nie od-

s oni  wn trz, w których nie zawsze panuje 

idealny ad.

W a ciwe rozwi zanie

Doskona ym rozwi zaniem do sypialni mo-

g  by  drzwi Ariadna HR. agodna barwa 

klonu o us ojeniu dwukierunkowym harmo-

nijnie wpisze si  w stonowan  kolorystyk

wystroju wn trza, tworz c dla nas urokliwe 

zacisze. Proste w formie skrzyd o drzwiowe 

z niewielkimi, u o onymi pionowo szybami, 

nie pozwoli zm ci  tak potrzebnego nam 

spokoju. Model pe ny, bez przeszkle , sku-

tecznie odgrodzi nas od wiata. Drzwi 

Ariadna HR b d  tak e niebanalnym roz-

wi zaniem do gabinetu, podkre laj c jego 

styl oraz zapewniaj c cisz .

Latona HR – klasyczna lekko

Dzi ki swojej prostocie skrzyd a drzwiowe 

Latona HR harmonijnie cz  si  z ró nymi

stylami wn trza. Drzwi z tej kolekcji, z prze-

szkleniem, dobrze zastosowa  w takich po-

mieszczeniach jak pokój dzienny czy salon.

Du e, wnosz ce wiat o przeszklenia, w po-

czeniu ze statyczn  form  nawi zuj  do 

klasycznych kanonów pi kna. Wariant pe -

ny (model 2) z powodzeniem mo e by  za

wykorzystany w sypialni.

Gor ca Malaga

Model Malaga HR, dzi ki przeszkleniu 

z czterema szybami, b dzie doskona ym

rozwi zaniem we wn trzach, w których bra-

kuje wiat a. Drzwi Malaga HR w kolorysty-

ce dwukierunkowego orzecha znakomicie 

pasowa  b d  do ciemnych pod óg wyko-

nanych z egzotycznych gatunków drewna. 

Wyko czenie

Ró norodno  proponowanych w najnow-

szych modelach wzorów daje mo liwo

dowolnej aran acji wystroju naszych 

wn trz. Wszystkie modele dost pne s

w wersji z przeszkleniem oraz jako drzwi 

pe ne (oznaczenie handlowe: model 2). 

Zastosowane szklenie to szyby hartowane 

i bezpieczne, tzw. mleczne. Dost pna kolo-

rystyka pozostawia nam du  swobod

kompozycji – mo emy wybra  kolor spo-

ród dwukierunkowych oklein: klonu, orze-

cha b d  wi ni.

Warto zwróci  uwag  na nowoczesne roz-

wi zania konstrukcyjne oraz wyko czenie

skrzyde  drzwiowych. Konstrukcja „Classen 

Hybryda” zapewnia wi ksz  ich sztywno ,

a zastosowanie okleiny „Classen CPL”, od-

pornej na zarysowania i cieranie, sprawi, 

e drzwi z powodzeniem b dzie mo na za-

stosowa  tak e w pomieszczeniach u y-

teczno ci publicznej.
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