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Drzwi wewn trzne
Na ca ym wiecie Masonite znany jest ze 

swych jako ciowych produktów, wyj tkowej

obs ugi klienta jak i z zaanga owania w d -

eniu do doskona o ci. Masonite jest nie-

podwa alnym liderem bran y stolarki otwo-

rowej, ma w ofercie opatentowane wzory 

p ycin, jak równie  ciekawe kolekcje i mo-

dele drzwi. 

Wi kszo  modeli skrzyde   firmy Masonite 

PL wyst puje w wersjach pe nej lub prze-

szklonej. W naszej ofercie na uwag  zas u-

guj  masywne softowe ramki z MDFu (mo-

del VIP, Mario), a tak e skrzyd a z delikatn

aplikacj  na szkle (model Master, Paolo),

natomiast do nowoczesnych pomieszcze

polecamy najmodniejszy aktualnie kolor 

Wenge (model Boss). Od dost pnych na 

rynku wyko cze  skrzyde  okleinowanych 

coraz cz ciej klienci oczekuj  wysokich 

parametrów technicznych w przypadku na-

ra enia na cieranie i zarysowania, które 

spe nia folia ARF (Advanced Resistant Foil). 

Folia ta dzi ki zastosowaniu nanotechnolo-

gii ma znacznie wi ksz  odporno  (w po-

równaniu z innymi foliami finish), a pokryte 

ni  drzwi charakteryzuj  si  znacznie d u -

szym czasem ywotno ci.  

Kolekcja MASTER to po czenie eleganc-

kiego klasycznego wzoru z odrobin wie-

o ci, a przy zastosowaniu hartowanego 

mlecznego szklenia daje im niepowtarzalny 

wygl d. W skrzyd ach drzwiowych zastoso-

wano nowoczesne wyko czenie bocznej 

kraw dzi – zaokr glonym softem, daj cym

dodatkowe walory estetyczne.

Kolekcja VIP to model prosty i elegancki. 

Przy zastosowaniu szerokich, masywnych  

listew przyszybowych i unikatowej kolory-

styki nowoczesnych oklein ARF, wzór ten 

uzyskuje wysokie walory estetyczne i funk-

cjonalne. Do wyka czania boków skrzyde

zastosowano zaokr glon , softow  kra-

w d .

Wzór BOSS to skrzyd a w nowoczesnym 

i bardzo oryginalnym stylu. Dzi ki zastoso-

wanemu wzornictwu mo emy nada  swoje-

mu wn trzu niepowtarzalny charakter. 

Wyko czenia bocznych kraw dzi – techno-

logia soft. 

Kolekcja KING dzi ki oryginalnemu wzor-

nictwu skierowana jest do ludzi z nowocze-

snym spojrzeniem na wiat. Szeroki wybór 

oklein daje mo liwo  dopasowania ich do 

ka dego wn trza. W skrzyd ach drzwiowych 

zastosowano nowoczesne wyko czenie so-

ftowym zaokr gleniem bocznej kraw dzi.

Model ROYAL to wzór daj cy ka dej prze-

strzeni niepowtarzalny charakter, a dzi ki

zastosowaniu du ego przeszklenia z harto-

wanej, bezpiecznej szyby uzyskano orygi-

naln  gr wiat a.
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