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Zdrzwi wej ciowych korzystamy co-
dziennie. Je li zatem wybierzemy 
drewniane drzwi wysokiej jako-

ci b dziemy mogli równie cz sto cieszy
si  ich pi knymi materia ami, eleganck
drewnian  powierzchni , precyzj  dzia-
ania mechanizmów i poczuciem bezpie-

cze stwa jakie daj  takie drzwi. Zap acimy 
za nie wi cej, cho  nie wp ynie to istotnie 
na ca kowity koszt budowy domu. 

Raz poniesiona inwestycja b dzie ju
zawsze pozytywnie wp ywa  na wygl d
domu i jego warto . Drewno w tym wy-
padku jest wyborem ponadczasowym. 
Nie znamy drugiego materia u konstruk-
cyjnego, który niesie ze sob  taki adu-
nek elegancji i pi kna. To dlatego produ-
cenci luksusowych samochodów stosuj
je do wyko czenia wn trz ich pojazdów. 
Pokryte wysokiej jako ci lakierem jest mi e
w dotyku, trwa e i bardzo przyjemne w od-
biorze.

Drzwi s  wizytówk  domu i mog  wywo-
ywa  pozytywne emocje. Widok domu ro-

dzinnego i bliskich osób w progu to ród o
prawdziwego szcz cia. Mi o jest równie
wita  go ci z dum  prezentuj c drzwi wy-
sokiej jako ci. Dlatego przy wyborze war-
to po wi ci  im wi cej uwagi i poszuka

inspiracji co do kszta tu, wzoru i koloru. 
W POZBUD drzwi zewn trzne produku-
jemy na wymiar, na podstawie gotowych 
wzorów lub wed ug indywidualnych pro-
jektów. Mo emy zrealizowa  wi kszo  po-
trzeb i pomys ów klientów.

Drewno wykorzystywane do budowy 
jest starannie selekcjonowane, klejone 
warstwowo (z naprzemiennym u o eniem 
us ojenia) i w a ciwie zabezpieczone. 
Ekologiczne lakiery s  nak adane 
w 4 warstwach przez robota lakiernicze-
go, co zapewnia szczeln  i równomier-
n  pow ok . Drzwi nie pacz  si  i nie od-
kszta caj  pod wp ywem ciep a i wilgoci. 
Standardem jest niski próg aluminiowy, 
który mo e by  wyposa ony we wk adk
termiczn . Do drzwi wykorzystujemy naj-
lepsze na rynku zawiasy Simonswerk. S
niezawodne i ciche nawet przy drzwiach 
wa cych 200 kg. Istnieje równie  mo -
liwo  zastosowania zawiasów ukrytych. 
Wszystkie drzwi maj  szczelno  odpo-
wiedni  do domów z wentylacj  mecha-
niczn  nawiewno-wywiewn  i zapew-
niaj  wysokie standardy bezpiecze stwa. 
Stosujemy bezpieczne zamki renomowa-
nych niemieckich producentów KFV i GU, 
równie  elektryczne, samorygluj ce np. 

z czytnikiem linii papilarnych czy otwie-
rane aplikacj  na smartfon.

Inwestycja w wysokiej jako ci drzwi 
wej ciowe to dobrze wydane pieni dze 
w czasie budowy domu. Bior c pod uwag
parametry drzwi oraz zaawansowany pro-
ces produkcji warto rozwa y  inwestycj
w drewniane drzwi klasy premium marki 
POZBUD. Przyk adowa cena nowoczesnego 
modelu Highway, wykonanego z egzotycz-
nego drewna meranti, z na wietlem i ele-
mentami ze stali nierdzewnej to 6700 z .

Wi cej o drzwiach na www.pozbud.pl

Inwestycja w drewniane drzwi wej ciowe klasy premium

Siedziba firmy - Pozna :
POZBUD T&R S.A.

Wysogotowo
ul. Bukowska 10A

62-081 Prze mierowo
tel. 61 816 32 97
tel. 61 899 40 99

e-mail: biuro@pozbud.pl
www.pozbud.pl

Najwi kszy w kraju 
salon fabryczny okien 
i drzwi drewnianych 

– S onawy 33B, Oborniki.
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