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n ZALETY

l oryginalne wzornictwo – firma jako 

pierwsza wprowadziła drzwi szklane wyko-

nane technologią fusingową oraz drzwi na 

wysoki połysk 

l szeroka gama modeli – drzwi przylgowe 

i bezprzylgowe, płaskie i frezowane, pełne 

i przeszklone, drzwi przesuwne drewniane 

i szklane 

l duży wybór pokryć – 21 oklein natural-

nych, 24 okleiny drewnopodobne, 2 okleiny 

jednorodne, 9 oklein na wysoki połysk oraz 

ponad 1000 kolorów drzwi malowanych 

l wysoka jakość wykonania – skrzydła 

są solidnie wykonane, całkowicie wypeł-

nione w środku, dzięki czemu uzyskujemy 

wysokie właściwości termoizolacyjne i aku-

styczne (Rw= 32-36 dB). Drzwi wejściowe 

dodatkowo zabezpieczone są bolcami 

przeciwwyważeniowymi oraz blachami 

i prętami stalowymi wewnątrz, co pozwala 

na uzyskanie przez drzwi odpowiednich 

klas odporności na włamanie

l ekologiczny proces produkcji – nasza 

siedziba mieści się w Trójmiejskim Parku 

Krajobrazowym i zgodnie z filozofią firmy 

przykładamy szczególną uwagę do dbałości 

o środowisko w procesie produkcyjnym tak, 

aby żyć w symbiozie z naturą

n CHARAKTERYSTYKA

Typy: przylgowe i bezprzylgowe, 

wewnętrzne, wejściowe i techniczne, prze-

suwne drewniane i szklane, pełne i prze-

szklone, jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe 

Konstrukcja: płytowa złożona z dwóch płyt 

MDF, ramiak MDF z doklejonymi elemen-

tami z drewna iglastego, wypełnienie płytą 

termoizolacyjną, w drzwiach wejściowych 

i technicznych dodatkowo dwie warstwy 

blachy stalowej oraz bolce przeciwwyważe-

niowe w niektórych modelach 

Ościeżnice: do drzwi wewnętrznych stałe 

na grubość muru (zakres od 80 do 520 mm) 

oraz regulowane przylgowe i bezprzylgowe, 

zakres regulacji 20 mm; możliwość zamó-

wienia ościeżnicy o szerokości powyżej 

75 mm, a także zakupu samych skrzydeł 

dostosowanych do ościeżnicy stalowej (wg 

Polskiej Normy)

Pokrycia skrzydeł i ościeżnic: 21 oklein 

naturalnych, 24 okleiny drewnopodobne, 

2 okleiny jednorodne, 9 oklein na wysoki 

połysk oraz możliwość malowania (ponad 

1000 kolorów)

Wyposażenie standardowe do drzwi 

wewnętrznych: zamek na klucz, łazienko-

wy lub dostosowany pod wkładkę paten-

tową, zawiasy w kolorze złotym lub chro-

mowym, dla drzwi przylgowych uszczelka 

w przyldze 

Wyposażenie dodatkowe: panele deko-

racyjne, opaski i ćwierćwałki, duży wybór 

klamek i szyldów, tuleje wentylacyjne, 

uchwyty, odboje, zamki magnetyczne i sys-

temowe, szprosy, samozamykacze, progi 

drewniane i aluminiowe, pianki, wizjery, 

aplikacje naklejane na szybę

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: w sprzedaży hurtowej i deta-

licznej przez ogólnopolską sieć dystrybu-

torów 

Aprobaty i certyfikaty: drzwi marki 

INTERDOOR są produkowane zgodnie 

z wymogami następujących aprobat 

technicznych: Aprobata Techniczna ITB AT 

15-6159/2003, Atest Higieniczny PZH nr 

HK/B/1409/01/2008, Aprobata Techniczna 

ITB AT 15-6998/2006, Aprobata Techniczna 

ITB AT 15-6103/2003, Aprobata Techniczna 

ITB AT 15-6054/2003, Aprobata Techniczna 

ITB AT 15-8031/2009 oraz jako jedna 

z pierwszych w Polsce firm produkuje drzwi 

szklane w oparciu o wymagania Aprobaty 

Technicznej ITB AT 15-8047/2009. Drzwi 

INTERDOOR posiadają Atest Higieniczny 

PZH nr HK/B/1409/01/2008

Nagrody: „Gazele Biznesu”– certyfikat 

wydany przez dziennik Puls Biznesu 

potwierdzający dynamikę rozwoju firmy

i wiarygodność biznesową

n   INTERDREX Sp. z o.o.

Bieszkowice 45, 84-206 Nowy Dwór Wejherowski 

tel. 58 572 26 50 (lub 52), faks 58 572 27 70 (lub 80), www.interdoor.pl, marketing@interdoor.pl 

DRZWI WEWNĘTRZNE, WEJŚCIOWE 
I TECHNICZNE INTERDOOR
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Drzwi wewnętrzne LIVORNO – Drzwi w okleinie drewnopodobnej jesion szary. 

Model z przeszkleniem doskonale nadaje się do pomieszczeń, w których zależy nam na obecności 

naturalnego światła. Do wyboru 26 oklein drewnopodobnych, 2 jednorodne, 9 na wysoki połysk 

oraz możliwość pomalowania drzwi na dowolny kolor z palety kolorów TIKKURILA/RAL/NCS. Wy-

pełnienie ze stali nierdzewnej. Istnieje możliwość wykonania skrzydła z dwóch kolorów oklein 

oraz zamiast stali wykonania przeszklenia lub płyty pokrytej okleiną drewnopodobną HPL w ko-

lorze srebrnym. Drzwi dostępne również w 21 kolorach oklein naturalnych (LIVORNO PLATINIUM). 

Cena detaliczna brutto: od 1167,54 zł

Drzwi wewnętrzne LIVORNO WP – Nowość na rynku drzwi – drzwi w okleinie na 

wysoki połysk. Doskonale uzupełniają wnętrze wykonane w nowoczesnym stylu. Do wyboru 9 

oklein na wysoki połysk, w tym jednorodne (czarny wp, biały wp i ecru wp), drewnopodobne 

(orzech tiepolo wp, palisander wp, palisander santos wp, teak samoa wp i wenge wp) oraz z ory-

ginalnym motywem kwiatowym kwiat wp. Istnieje możliwość wykonania skrzydła z dwóch kolo-

rów oklein. Wypełnienie ze stali nierdzewnej, przeszklenie lub wstawka pokryta okleiną drewno-

podobną HPL w kolorze srebrnym.

Cena detaliczna brutto: od 1401,05 zł

Drzwi wewnętrzne BOLZANO 4 – Drzwi o prostym i eleganckim wzorze w okleinie 

drewnopodobnej palisander. Do wyboru 26 oklein drewnopodobnych, 2 jednorodne oraz możli-

wość pomalowania drzwi na dowolny kolor z palety kolorów TIKKURILA/RAL/NCS. Wypełnienie 

ze stali nierdzewnej, przeszklenie lub płyta pokryta okleiną drewnopodobną HPL w kolorze srebr-

nym. Do wyboru także modele z 2, 3, 5 i 9 zaokrąglonymi otworami oraz model BOLZANO 9 WP 

(na wysoki połysk).  Cena detaliczna brutto: od 1047,25 zł

Drzwi wewnętrzne CAPRI 9 – Drzwi o nowoczesnym wzorze w okleinie drewnopo-

dobnej wenge. Do wyboru 26 oklein drewnopodobnych, 2 jednorodne oraz możliwość pomalo-

wania drzwi na dowolny kolor z palety kolorów TIKKURILA/RAL/NCS. Wypełnienie ze stali nie-

rdzewnej, przeszklenie lub wstawka pokryta okleiną drewnopodobną HPL w kolorze srebrnym. 

Do wyboru także modele z 2, 5 i 6 z prostymi otworami. Drzwi dostępne również w 21 kolorach 

oklein naturalnych (CAPRI PLATINIUM). Cena detaliczna brutto: od 1479,87 zł

Drzwi ognioodporne i akustyczne WENUS – Drzwi drewniane przeciwpożaro-

we EI30 (30 min.) o zwiększonej izolacyjności akustycznej, montowane na ościeżnicy drewnianej, 

wykonane na wzór ALBA 3 w okleinie naturalnej orzech. Stosowane najczęściej w obiektach, 

gdzie wymagany jest wysoki komfort akustyczny oraz odporność ogniowa EI30. Skrzydło składa 

się z ramiaków z drewna iglastego oraz wypełnione jest płytą wielowarstwową oraz zabezpieczo-

ne płytą ogniotrwałą. Wierzchnią warstwę stanowi płyta MDF pokryta okleiną naturalną, drew-

nopodobną, jednobarwną lub malowana. Drzwi te przystosowane są do zamków systemowych. 

Wyposażenie standardowe skrzydła: zawiasy czopowe, zamek na wkładkę patentową, 

ognioodporne osłonki zamka, uszczelki pęczniejące, listwa opadająca, ościeżnica drewniana na 

grubość muru 100 mm. Cena detaliczna brutto: od 3943,04 zł

Drzwi wewnętrzne ALBA 3 – Drzwi pełne, dla wymagających, proste i wytworne, 

wykonane w okleinie naturalnej orzech. Do wyboru 21 oklein naturalnych. Do wyboru także mo-

dele z 1, 2 i 4 wstawkami w kolorze stali nierdzewnej. Modele ALBA posiadają poprzeczne ułoże-

nie okleiny naturalnej na skrzydle. Pięknie prezentują się również ze zlicowanymi panelami deko-

racyjnymi ułożonymi wokół drzwi. Cena detaliczna brutto: od 1627,47 zł
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