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Firma INTERDREX producent marki INTERDOOR należy 
do liderów w gronie producentów drzwi w Polsce. 
Firma obecna na rynku od 1990 roku przyzwyczaiła 
klientów do wysokiej jakości łączącej w sobie 
atrakcyjność wzorniczą, zaawansowaną technologię 
oraz niepowtarzalny charakter subtelnej elegancji.
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AlbA
Nowa kolekcja drzwi w okleinie naturalnej.
Nowocześnie, ale w zgodzie z naturą – to propozycja dla tych klientów, którzy od aranżacyjnych eksperymentów wolą sprawdzone rozwiązania. Dlatego też, w dziedzinie wykończenia wnętrz obecnie utrzymuje się trend „powrotu
do natury”. Wśród szerokiej gamy propozycji istniejących już na rynku szukamy wzorów, które mogłyby połączyć nam ciepło natury z nowoczesnością wnętrza. W odpowiedzi na tak sprecyzowaną potrzebę, marka Interdoor zaproponowała 
nowy projekt drzwi wewnętrznych. Model, który chcielibyśmy Państwu przybliżyć, to drzwi wewnętrzne ALBA. Nowy produkt został stworzony z zamysłem wejścia na rynek prestiżowych apartamentów, wykończenia wejść gabinetów 
zarządów firm, jak również zaistnienia w mieszkaniach o podobnych preferencjach stylu. Ta oryginalna propozycja jest dla nowoczesnego wnętrza powiewem natury przyprawionym surowością stali. Przez innowacyjne połączenie okleiny 
naturalnej z prostotą nowoczesności w postaci wstawek w kolorze stali nierdzewnej, drzwi ALBA dopasowują się do każdego rodzaju wnętrza. Regulowana ościeżnica bezprzylgowa ANTIC oraz chowane zawiasy, powodują, że skrzydło 
licuje się, tworząc jedną płaszczyznę, a swoim stylem podtrzymuje czystość formy. Zawiasy chowane mają bardzo ważną cechę, szczególnie przydatną w trendzie geometrycznego porządku, jest nią przede wszystkim możliwość ukrycia 
nieestetycznych zawiasów tradycyjnych, stosowanych z reguły w stolarce budowlanej. Absolutną nowością zaprojektowaną do drzwi ALBA jest blenda, która nadaje zupełnie odmiennego charakteru nowej propozycji. Model drzwi ALBA 
dostępny jest w różnych wariantach. Propozycja modelu ALBA dostępna jest w opcjach 1, 2, 3 lub 4 wstawek oraz w szerokiej gamie 20 wzorów oklein naturalnych, co daje możliwość precyzyjnego dopasowania drzwi do wystroju 
wnętrza bez względu na charakter pomieszczenia.
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