
INTERNO – DRZWI DLA 
KONESERÓW  
„W Interno wychodzimy z założenia, że 
mniej często znaczy więcej. Stawiając na mi-
nimalizm jednocześnie poszukujemy mate-
riałów i rozwiązań technologicznych pozwa-
lających klientom indywidualnym i architek-
tom wnętrz zachować pełną dowolność 
i swobodę w realizacji nawet najbardziej wy-
magających i innowacyjnych projektów”.
 

Nowoczesny design, innowacyjne rozwią-
zania i profesjonalne doradztwo to znaki roz-
poznawcze Interno, marki która na prze-
strzeni 10 lat stała się jednym z liderów 
w dziedzinie drzwi wewnętrznych na rynku 
mazowieckim. 

Drzwi to jeden z kluczowych elementów 
wyposażenia wnętrza, który ma niebagatelny 
wpływ na wygląd naszego domu lub miesz-
kania, ale i komfort domowników. 
Zapewniają one rodzinie spokój i budują po-
czucie bezpieczeństwa. Z jednej strony po-
winny współgrać z charakterem wystroju, 
z drugiej zaś wyróżniać się designem i per-
fekcją wykonania. Odpowiednio zaprojekto-
wane umiejętnie łączą w sobie walory użyt-
kowe i dekoracyjne. Tak wiele wymagań sta-
wianych drzwiom sprawia, że ich wybór jest 
trudną sztuką wymagającą dużej wiedzy 
i doświadczenia. W poszukiwaniach warto 
posiłkować się pomocą specjalistów, którzy 
zaproponują odpowiednią stylistykę, mate-

riał wykończeniowy i model. Jedną z firm, 
która służy profesjonalnym doradztwem, 
w tym zakresie jest Interno. 

Warszawskie salony Interno oferują szero-
ki wybór drzwi wewnętrznych i akcesoriów, 
w tym klamek i odbojników. W portfolio mar-
ki znajdziemy kilkadziesiąt wzorów drzwi 
o zróżnicowanej stylistyce i kolorystyce. 
Na uwagę zasługuje również szeroki wa-
chlarz stosowanych przez Interno materia-
łów wykończeniowych. Poza tradycyjnymi 
drzwiami fornirowanymi klient ma do wyboru 
skrzydła ze szkła, pokryte lakierem lub lu-
strem. Interno jest pierwszą firmą na rynku, 
która wprowadziła do swojej oferty drzwi wy-
kończone specjalnie zaimpregnowaną skórą 
naturalną. Firma wyróżnia się otwartym po-
dejściem do klienta i stosowaniem nowator-
skich rozwiązań dostosowanych do indywi-
dualnych potrzeb inwestora. 

W każdym sezonie Interno stara się wzbo-
gacać swoją ofertę o nowe produkty i pomy-
sły stanowiące odpowiedź na najnowsze 
trendy we wzornictwie i aranżacji wnętrz. 
Tegoroczną nowością w portfolio Interno jest 
nowe wykończenie kolekcji Piano betonem, 

umożliwiające zlicowanie wysokich skrzydeł 
drzwi z płaszczyzną ściany, całkowite ukrycie 
ościeżnicy, a nawet klamki w płaszczyźnie 
drzwi, przy jednoczesnym wykończeniu ścia-
ny tym samym materiałem. Dzięki drzwiom 
z kolekcji Piano wnętrza stają się, optycznie 
wyższe, lżejsze i stwarzają większe możliwo-
ści adaptacji i aranżacji. Interno otwarte jest 
również na współpracę z firmami produkują-
cymi akcesoria do drzwi, czego efektem jest 
uzupełnienie oferty o designerskie klamki 
marki M&T, nagrodzonej w 2013 roku presti-
żową nagrodą reddot design award.

Więcej informacji na temat marki Interno 
oraz oferowanych przez nią produktów 
znaleźć można na stronie internetowej www.
interno-drzwi.pl oraz profilu na Facebooku 
https://www.facebook.com/internodrzwi.
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