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MASONITE PL

Drzwi wewnÚtrzne

parametrów technicznych w przypadku naraīenia na ğcieranie i zarysowania, które
speânia folia ARF (Advanced Resistant Foil).
Folia ta dziċki zastosowaniu nanotechnologii ma znacznie wiċkszĆ odpornoğý (w porównaniu z innymi foliami finish), a pokryte
niĆ drzwi charakteryzujĆ siċ znacznie dâuīszym czasem īywotnoğci.
Kolekcja MASTER to poâĆczenie eleganckiego klasycznego wzoru z odrobinĆ ğwieīoğci, a przy zastosowaniu hartowanego
mlecznego szklenia daje im niepowtarzalny
wyglĆd. W skrzydâach drzwiowych zastosoROYAL

VIP

MASTER

Na caâym ğwiecie Masonite znany jest ze
swych jakoğciowych produktów, wyjĆtkowej
obsâugi klienta jak i z zaangaīowania w dĆīeniu do doskonaâoğci. Masonite jest niepodwaīalnym liderem branīy stolarki otworowej, ma w ofercie opatentowane wzory
pâycin, jak równieī ciekawe kolekcje i modele drzwi.
Wiċkszoğý modeli skrzydeâ firmy Masonite
PL wystċpuje w wersjach peânej lub przeszklonej. W naszej ofercie na uwagċ zasâugujĆ masywne softowe ramki z MDFu (model VIP, Mario), a takīe skrzydâa z delikatnĆ
aplikacjĆ na szkle (model Master, Paolo),
natomiast do nowoczesnych pomieszczeĕ
polecamy najmodniejszy aktualnie kolor
Wenge (model Boss). Od dostċpnych na
rynku wykoĕczeĕ skrzydeâ okleinowanych
coraz czċğciej klienci oczekujĆ wysokich

wano nowoczesne wykoĕczenie bocznej
krawċdzi – zaokrĆglonym softem, dajĆcym
dodatkowe walory estetyczne.
Kolekcja VIP to model prosty i elegancki.
Przy zastosowaniu szerokich, masywnych
listew przyszybowych i unikatowej kolorystyki nowoczesnych oklein ARF, wzór ten
uzyskuje wysokie walory estetyczne i funkcjonalne. Do wykaĕczania boków skrzydeâ
zastosowano zaokrĆglonĆ, softowĆ krawċdĩ.
Wzór BOSS to skrzydâa w nowoczesnym
i bardzo oryginalnym stylu. Dziċki zastosowanemu wzornictwu moīemy nadaý swojemu wnċtrzu niepowtarzalny charakter.
Wykoĕczenia bocznych krawċdzi – technologia soft.
Kolekcja KING dziċki oryginalnemu wzornictwu skierowana jest do ludzi z nowoczesnym spojrzeniem na ğwiat. Szeroki wybór
oklein daje moīliwoğý dopasowania ich do
kaīdego wnċtrza. W skrzydâach drzwiowych
zastosowano nowoczesne wykoĕczenie softowym zaokrĆgleniem bocznej krawċdzi.
Model ROYAL to wzór dajĆcy kaīdej przestrzeni niepowtarzalny charakter, a dziċki
zastosowaniu duīego przeszklenia z hartowanej, bezpiecznej szyby uzyskano oryginalnĆ grċ ğwiatâa.
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