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Inwestycja wbdrewniane drzwi wejĂciowe klasy premium

Z

drzwi wejĂciowych korzystamy codziennie. JeĂli zatem wybierzemy
drewniane drzwi wysokiej jakoĂci bÚdziemy mogli równie czÚsto cieszyÊ
siÚ ich piÚknymi materiaïami, eleganckÈ
drewnianÈ powierzchniÈ, precyzjÈ dziaïania mechanizmów i poczuciem bezpieczeñstwa jakie dajÈ takie drzwi. Zapïacimy
za nie wiÚcej, choÊ nie wpïynie to istotnie
na caïkowity koszt budowy domu.
Raz poniesiona inwestycja bÚdzie juĝ
zawsze pozytywnie wpïywaÊ na wyglÈd
domu ibjego wartoĂÊ. Drewno wbtym wypadku jest wyborem ponadczasowym.
Nie znamy drugiego materiaïu konstrukcyjnego, który niesie ze sobÈ taki ïadunek elegancji ibpiÚkna. To dlatego producenci luksusowych samochodów stosujÈ
je do wykoñczenia wnÚtrz ich pojazdów.
Pokryte wysokiej jakoĂci lakierem jest miïe
wbdotyku, trwaïe ibbardzo przyjemne wbodbiorze.
Drzwi sÈ wizytówkÈ domu ibmogÈ wywoïywaÊ pozytywne emocje. Widok domu rodzinnego ibbliskich osób wbprogu to ěródïo
prawdziwego szczÚĂcia. Miïo jest równieĝ
witaÊ goĂci zbdumÈ prezentujÈc drzwi wysokiej jakoĂci. Dlatego przy wyborze warto poĂwiÚciÊ im wiÚcej uwagi ibposzukaÊ
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inspiracji co do ksztaïtu, wzoru ibkoloru.
WbPOZBUD drzwi zewnÚtrzne produkujemy na wymiar, na podstawie gotowych
wzorów lub wedïug indywidualnych projektów. Moĝemy zrealizowaÊ wiÚkszoĂÊ potrzeb ibpomysïów klientów.
Drewno wykorzystywane do budowy
jest starannie selekcjonowane, klejone
warstwowo (zbnaprzemiennym uïoĝeniem
usïojenia) ibwïaĂciwie zabezpieczone.
Ekologiczne lakiery sÈ nakïadane
wb4 warstwach przez robota lakierniczego, co zapewnia szczelnÈ ibrównomiernÈ powïokÚ. Drzwi nie paczÈ siÚ ibnie odksztaïcajÈ pod wpïywem ciepïa ibwilgoci.
Standardem jest niski próg aluminiowy,
który moĝe byÊ wyposaĝony we wkïadkÚ
termicznÈ. Do drzwi wykorzystujemy najlepsze na rynku zawiasy Simonswerk. SÈ
niezawodne ibciche nawet przy drzwiach
waĝÈcych 200 kg. Istnieje równieĝ moĝliwoĂÊ zastosowania zawiasów ukrytych.
Wszystkie drzwi majÈ szczelnoĂÊ odpowiedniÈ do domów zbwentylacjÈ mechanicznÈ nawiewno-wywiewnÈ ibzapewniajÈ wysokie standardy bezpieczeñstwa.
Stosujemy bezpieczne zamki renomowanych niemieckich producentów KFV ibGU,
równieĝ elektryczne, samoryglujÈce np.

zbczytnikiem linii papilarnych czy otwierane aplikacjÈ na smartfon.
Inwestycja wbwysokiej jakoĂci drzwi
wejĂciowe to dobrze wydane pieniÈdze
wbczasie budowy domu. BiorÈc pod uwagÚ
parametry drzwi oraz zaawansowany proces produkcji warto rozwaĝyÊ inwestycjÚ
wbdrewniane drzwi klasy premium marki
POZBUD. Przykïadowa cena nowoczesnego
modelu Highway, wykonanego zbegzotycznego drewna meranti, zbnaĂwietlem ibelementami ze stali nierdzewnej to 6700 zï. }
WiÚcej obdrzwiach na www.pozbud.pl

NajwiÚkszy wbkraju
salon fabryczny okien
ibdrzwi drewnianych
– Sïonawy 33B, Oborniki.
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