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Piękne i niezniszczalne 
Drewniane drzwi wewnętrzne Hörmann 
 
Jeśli urządzasz stylowy salon, czy przytulną sypialnię lub 
marzysz o eleganckiej minimalistycznej kuchni – musisz 
pomyśleć także o odpowiednich drzwiach. To bardzo 
ważne, by dobrze dopasować je do charakteru wnętrza. 
Pomoże w tym bogata oferta drewnianych drzwi firmy 
Hörmann. 
 
Producent  oferuje je w aż pięciu liniach wzorniczych. Drzwi 
dla siebie znajdą tu zarówno miłośnicy klasycznych wzorów, 
jak i awangardowych rozwiązań. Z pewnością zadowoleni 
będą wszyscy zwolennicy dobrego designu.  
Przepiękne forniry z naturalnego drewna - dębu, klonu, 
orzecha, włoskiej akacji czy buku – w kilku odcieniach, 
wysokiej jakości lakierowane powierzchnie w rozmaitych 
kolorach, a także szeroka paleta designerskich aplikacji, 
ciekawych przeszkleń i subtelnych detali pozwolą nam wybrać 
drzwi z charakterem. Takie, które będą harmonijnym 
dopełnieniem naszych czterech kątów, tych tradycyjnych, 
a nawet rustykalnych, jak i nowoczesnych, minimalistycznych.  
 
Nie do zdarcia  
Stylistyczna harmonia to jednak nie wszystko. Musimy 
pamiętać, że zakup drzwi to decyzja na lata. Dlatego tak 
ważne jest, by były one mocne, wytrzymałe. Takie właśnie są 
drewniane drzwi wewnętrzne firmy Hörmann. Ich bardzo 
solidna, stabilna konstrukcja oraz niezniszczalna powierzchnia 
sprawiają, że nawet podczas intensywnego użytkowania nie 
tracą swojego pierwotnego, eleganckiego wyglądu. Jeżeli 
chcemy, by nasze drzwi były szczególnie odporne na wszelkie 
uszkodzenia, ścieranie, uderzenia, a nawet wysoką 
temperaturę powinniśmy wybrać te w okleinie Duradecor, 
która jest niemal tak wytrzymała jak laminowane blaty 
kuchenne. Wtedy nie będziemy musieli obawiać się, że np.  
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dziecko porysuje je długopisem - wszelkie zabrudzenia  
z łatwością zmyjemy, także przy użyciu detergentów, bez 
obawy o utratę walorów estetycznych.  
 
Okleina Duradecor to także niezwykła uroda różnych 
powierzchni. Struktura reliefowa pozwala poczuć w dotyku to 
co widzimy, np. rysunek drewnianych słojów na płycie 
drzwiowej. Ciekawie prezentuje się też idealnie gładka 
powierzchnia o wysokim połysku oraz ta w wersji matowej.  
  
Drzwi na medal – ConceptLine 
Szczególne możliwości indywidualnego łączenia faktur 
i kolorów daje seria drewnianych drzwi wewnętrznych 
ConceptLine. 
Poprzez zestawienie powierzchni ultramatowej, błyszczącej 
czy strukturalnej z kolorami białym, jasnoszarym lub 
antracytowym drzwi z tej serii stwarzają wyjątkowo szerokie 
możliwości aranżacji. Te z powierzchnią Duradecor Ultramat 
w kolorze antracytowym mogą służyć np. jako tablica kredowa 
w pokoju dziecka. To pierwsza na rynku okleina, na której nie 
zostają odciski palców, ani inne zabrudzenia. Efekt taki 
uzyskano wykorzystując specjalną technologię - 
AntiFingerPrin. Powierzchnia ta jest także bardzo odporna na 
wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne. Krawędzie 
skrzydła drzwi w tej okleinie są dodatkowo zabezpieczone 
i - dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii laserowego 
oklejania - pozostają odporne na uderzenia, ścieranie i 
zarysowania.   
 
Odmienny efekt aranżacyjny uzyskamy, wybierając drzwi 
ConceptLine z powierzchnią na wysoki połysk, która pozwala 
uzyskać ciekawy efekt odbicia światła. To rozwiązanie 
szczególnie polecane jest do eleganckich minimalistycznych 
wnętrz. Drzwi ConceptLine z powierzchnią reliefową dają 
natomiast efekt przytulności. Strukturalna, niejednorodna  
powierzchnia sprawia jednocześnie, że drzwi zmieniają 
wygląd w zależności od oświetlenia. Wzrok przyciąga również 
intrygujący efekt połączenia w jednym skrzydle powierzchni 
matowej i połyskującej. 
 
Drzwi ConceptLine nagrodzone zostały Złotym Medalem MTP 
targów BUDMA 2018.  
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Fot. 2, 3 
 

  
Drewniane drzwi wewnętrzne z powierzchnią Duradecor są 
bardzo wytrzymałe, odporne na uderzenia i zarysowania. 
 
 
Fot. 4, 5  
  

 
Drzwi wewnętrzne firmy Hörmann to także szerokie 
możliwości indywidualnej aranżacji.  
 
 
 


