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Nowocze nie, 
ale w zgodzie z natur
Drzwi wewn trzne ALBA  – to propozycja 

dla klientów, którzy od aran acyjnych eks-

perymentów wol  sprawdzone rozwi zania.

W dziedzinie wyko czenia wn trz utrzymuje 

si  obecnie trend powrotu do natury. W ród 

szerokiej gamy propozycji istniej cych na 

rynku klienci szukaj  wzorów, które mog y-

by po czy  ciep o natury z  nowoczesno-

ci  wn trza. W odpowiedzi na tak sprecy-

zowan  potrzeb , marka Interdoor zapropo-

nowa a  nowy projekt drzwi wewn trznych. 

Model, który chcieliby my Pa stwu przybli-

y , to drzwi wewn trzne ALBA. Nowy pro-

dukt zosta  stworzony z my l  wej cia na 

rynek presti owych apartamentów, wyko -

czenia wej  gabinetów zarz dów firm oraz 

zaistnienia w mieszkaniach o podobnych 

preferencjach stylu. Ta oryginalna propozy-

cja jest dla nowoczesnego wn trza powie-

wem natury przyprawionym surowo ci  sta-

li. Przez innowacyjne po czenie okleiny na-

turalnej z prostot  nowoczesno ci w posta-

ci wstawek w kolorze stali nierdzewnej, 

drzwi ALBA dopasowuj  si  do ka dego 

rodzaju wn trza. Regulowana o cie nica 

bezprzylgowa ANTIC oraz chowane zawia-

sy powoduj , e skrzyd o licuje si , tworz c

jedn  p aszczyzn , a swoim stylem podtrzy-

muje czysto  formy. Zawiasy chowane 

maj  bardzo wa n  cech , szczególnie 

przydatn  w trendzie geometrycznego po-

rz dku, jest ni  przede wszystkim mo li-

wo  ukrycia nieestetycznych zawiasów tra-

dycyjnych, stosowanych z regu y w stolarce 

budowlanej. Absolutn  nowo ci  zaprojek-

towan  do drzwi ALBA jest blenda, która 

nadaje zupe nie odmiennego charakteru 

nowej propozycji. Model drzwi ALBA do-

st pny jest w ró nych wariantach. 

Propozycja modelu ALBA dost pna jest 

w opcjach 1, 2, 3 lub 4 wstawek oraz 

w szerokiej gamie 20 wzorów oklein natu-

ralnych, co daje mo liwo  precyzyjnego 

dopasowania drzwi do wystroju wn trza 

bez wzgl du na charakter pomieszczenia.
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