
Charakterystyka oogólna
Firma Senator obchodzi w³aœnie 10-lecie dzia³alnoœci.
Jesteœmy znani jako producent drzwi przesuwnych do
zabudowy wnêtrz.
Co roku jednak wdra¿amy nowe produkty. W tej chwili
posiadamy w ofercie nie tylko drzwi przesuwne ale tak¿e
uchylne, sk³adane, przesuwno-sk³adane, podwieszane,
nak³adane.
Równoczeœnie wprowadziliœmy na rynek szereg rozwi¹zañ
dotycz¹cych aran¿acji pomieszczeñ. Jednym z nich jest
zabudowa garderób w oparciu o aluminiowy system stela-
¿owy. Prosty w monta¿u zestaw z ³atw¹ mo¿liwoœci¹ zmiany
ustawienia pó³ek i dr¹¿ków a tak¿e przestawienia w inne
miejsce w mieszkaniu.
Jako jedyni myœlimy o kompatybilnoœci naszych systemów.
Nasze profile s¹ tak zaprojektowane, ¿e z jednego typu pro-
filu mo¿emy konstruowaæ inne elementy zabudowy
pomieszczeñ takie jak: wspomniane wy¿ej garderoby,
³ó¿ka, biurka, gabloty, œcianki dzia³owe a nawet ramy obra-
zów czy fronty drzwiczek. Dziêki temu poszczególne meble
wspó³graj¹ ze sob¹ stylem, wzorem, pomys³em. Jeden detal
– wiele zastosowañ. Projektant nie musi siê martwiæ z czego
zrobiæ drzwi do szafy i pokoju ¿eby pasowa³y do ³ó¿ka lub
odwrotnie. My zrobiliœmy to za niego!
To otwarcie na potrzeby klienta zaowocowa³o szybkim roz-
wojem sieci sprzeda¿y w ca³ym kraju i za granic¹. W ka¿-
dym wiêkszym mieœcie znajd¹ Pañstwo nasz¹ ekspozycjê.
Na miejscu doradztwo, projekt i bezp³atna wycena.
Udzielamy 7-letniej gwarancji na systemy jezdne.

Opis ttechniczny
Drzwi przesuwne sk³adaj¹ siê z listew, bêd¹cych obramo-
waniem drzwi, wype³nienia i torów – górnego i dolnego. 
Obramowanie mo¿e byæ wykonane z profili aluminiowych
lub stalowych. Profile stalowe mog¹ byæ lakierowane lub

pokryte foli¹ drewnopodobn¹. Profile aluminiowe dodatko-
wo wystêpuj¹ pokryte fornirem, anod¹ lub dekoralem. 
Wype³nieniem drzwi mo¿e byæ dowolny materia³ o gruboœci
od 4 do 10 mm. Najczêœciej u¿ywany to: p³yta laminowana,
lustro, szk³o, bambus, rattan, szk³o lakierowane (lacobel)
lub ich kombinacje. Elementy wype³nienia mo¿na ³¹czyæ po
liniach prostych lub w ³uki albo naklejaæ na nie p³askie listwy
ozdobne.
Tory górny i dolny pozwalaj¹ na ukrycie nierównoœci sufitu
i pod³ogi i dopasowanie drzwi do ka¿dej krzywizny.
Dodatkowe elementy, takie jak stopery, szczotki zabezpie-
czaj¹ szafê przed kurzem.
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Szafy z drzwiami przesuwnymi

Szafy, garderoby i inne zabudowy s¹ projektowane pod indywidualne
potrzeby klienta. Cena zale¿y od u¿ytych materia³ów i ich iloœci. Orien-
tacyjna cena zabudowy kszta³tuje siê od 3 do 5 tys. z³ za 2 m2

powierzchni zabudowy.
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e-mail: senator@senator.com.pl
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Cena zabudowy
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