CLASSEN-POL

prezentuje

Drzwi, które oczarujÈ
bogów

Mityczne piċkno
IntrygujĆca linia drzwi z dwukierunkowym
uâoīeniem sâoi drewna na pewno przyciĆgnie uwagċ odwiedzajĆcych nasz dom go-

Alkmena HR

Latona HR

ğci. Model Alkmena HR odznacza siċ podâuīnym i wĆskim uâoīeniem przeszklenia.
Drzwi doskonale sprawdzĆ siċ miċdzy innymi w takich pomieszczeniach jak kuchnia,
wpuszczajĆc ğwiatâo, jednoczeğnie nie odsâoniĆ wnċtrz, w których nie zawsze panuje
idealny âad.
Wâağciwe rozwiĆzanie
Doskonaâym rozwiĆzaniem do sypialni mogĆ byý drzwi Ariadna HR. áagodna barwa
klonu o usâojeniu dwukierunkowym harmonijnie wpisze siċ w stonowanĆ kolorystykċ
wystroju wnċtrza, tworzĆc dla nas urokliwe
zacisze. Proste w formie skrzydâo drzwiowe
z niewielkimi, uâoīonymi pionowo szybami,
nie pozwoli zmĆciý tak potrzebnego nam
spokoju. Model peâny, bez przeszkleĕ, skutecznie odgrodzi nas od ğwiata. Drzwi
Ariadna HR bċdĆ takīe niebanalnym rozwiĆzaniem do gabinetu, podkreğlajĆc jego
styl oraz zapewniajĆc ciszċ.
Latona HR – klasyczna lekkoğý
Dziċki swojej prostocie skrzydâa drzwiowe
Latona HR harmonijnie âĆczĆ siċ z róīnymi
stylami wnċtrza. Drzwi z tej kolekcji, z przeszkleniem, dobrze zastosowaý w takich pomieszczeniach jak pokój dzienny czy salon.
Duīe, wnoszĆce ğwiatâo przeszklenia, w poâĆczeniu ze statycznĆ formĆ nawiĆzujĆ do
klasycznych kanonów piċkna. Wariant peâny (model 2) z powodzeniem moīe byý zağ
wykorzystany w sypialni.
GorĆca Malaga
Model Malaga HR, dziċki przeszkleniu
z czterema szybami, bċdzie doskonaâym
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Ariadna HR

Malaga HR

rozwiĆzaniem we wnċtrzach, w których brakuje ğwiatâa. Drzwi Malaga HR w kolorystyce dwukierunkowego orzecha znakomicie
pasowaý bċdĆ do ciemnych podâóg wykonanych z egzotycznych gatunków drewna.
Wykoĕczenie
Róīnorodnoğý proponowanych w najnowszych modelach wzorów daje moīliwoğý
dowolnej aranīacji wystroju naszych
wnċtrz. Wszystkie modele dostċpne sĆ
w wersji z przeszkleniem oraz jako drzwi
peâne (oznaczenie handlowe: model 2).
Zastosowane szklenie to szyby hartowane
i bezpieczne, tzw. mleczne. Dostċpna kolorystyka pozostawia nam duīĆ swobodċ
kompozycji – moīemy wybraý kolor spoğród dwukierunkowych oklein: klonu, orzecha bĆdĩ wiğni.
Warto zwróciý uwagċ na nowoczesne rozwiĆzania konstrukcyjne oraz wykoĕczenie
skrzydeâ drzwiowych. Konstrukcja „Classen
Hybryda” zapewnia wiċkszĆ ich sztywnoğý,
a zastosowanie okleiny „Classen CPL”, odpornej na zarysowania i ğcieranie, sprawi,
īe drzwi z powodzeniem bċdzie moīna zastosowaý takīe w pomieszczeniach uīytecznoğci publicznej.
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Jakoğý wykonania oraz niepowtarzalny styl
to cechy charakterystyczne nowych kolekcji
drzwi marki Classen z linii Elegance.
Wszystko to dziċki zastosowaniu najbardziej
innowacyjnych rozwiĆzaĕ technicznych oraz
wspóâczesnych trendów w designie.
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