
DRZWI WEWNĘTRZNE  
WINDOOR to istniejąca od ponad 10-ciu lat 
firma, która zyskała miano jednej z najwięk-
szych i najprężniej rozwijających się obiektów 
w branży stolarki drzwiowej. 

Firma specjalizuje się w produkcji skrzydeł 
drzwiowych i ościeżnic (stałych i regulowa-
nych), które mają zastosowanie wewnątrzlo-
kalowe. 

Ze względu na swoją budowę, skrzydła 
drzwiowe można podzielić na dwie grupy: 
drzwi płycinowe, które w swojej budowie wy-
korzystują m.in. ramiak MDF, tzw. „plaster 
miodu“ oraz płyty HDF pokryte folią FINISH 
(skrzydła o tzw. lekkiej konstrukcji) oraz po-
pularne w ostatnim czasie skrzydła panelowe 
– połączone za pomocą kołków elementy 
pionowe i poziome wykonane z litego MDF 
i uszlachetnione okleiną drewnopodobną (se-
ria PRESTIGE). Ze względu na chęć dopaso-
wania drzwi do jak największej ilości różno-
rodnych stylizacji wnętrz, wszystkie modele 
skrzydeł dostępne są w wielu odcieniach ko-
lorystycznych. Wybór nowego koloru okleiny 
wprowadzanej do regularnej sprzedaży za-
wsze podyktowany jest obowiązującymi tren-
dami, ale zwolennicy klasycznych wzorów 
i kolorów również znajdą coś dla siebie.  
Dzięki tak urozmaiconej ofercie, odbiorcami 
produktów Windoora mogą być zarówno 
klienci indywidualni, którzy potrzebują drzwi 
do własnych domów, jak i podwykonawcy/ 
deweloperzy, którzy chcą nawiązać współpra-
cę z producentem stolarki drzwiowej.

Windoor to firma, która stara się dostar-
czać swoim klientom wyrób o jak najwyższej 
jakości (okleiny są m.in. pochodzenia nie-
mieckiego, japońskiego – nie chińskiego!) za 
rozsądną cenę. Jeśli dodamy tu fakt, że ter-
miny realizacji są co najmniej o połowę krót-
sze niż u konkurencji, to ewidentnie jest to fir-
ma godna zainteresowania. 

Od pewnego czasu w ofercie firmy figurują 
skrzydła panelowe w bogatszej odsłonie, tj. 
Seria PRESTIGE Alu. Drzwi z tej kolekcji cha-
rakteryzują się obecnością ozdobnej listwy 
wykonanej z aluminium szczotkowanego. 

Głównym dystrybutorem produktów jest fir-
mowa hurtownia w której można obejrzeć 
wszystkie wzory i kolory, ale wystarczy zaj-
rzeć na stronę internetową, aby odszukać in-
ne punkty sprzedaży znajdujące się bliżej 
miejsca zamieszkania potencjalnego zaintere-
sowanego.
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ADRES FIRMY:

www.e-windoor.pl

Salon sprzedaży:
WINDOOR
ul. Warszawska 65
Wsola k/Radomia 26-660 Jedlińsk
tel. 48 321 54 92, 48 321 54 98,
509 708 866

Godziny otwarcia:
Pn. – Pt.: 8:00 do 17:00
Sobota: 8:00 do 13:00
hurtownia@e-windoor.pl
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